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Valtioneuvoston asetus

77/2013

Turvallisuuskomiteasta

Annettu Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 2013

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään:

1§

Turvallisuuskomitea

Puolustusministeriön yhteydessä toimii
Turvallisuuskomitea, joka avustaa valtioneu-
vostoa ja ministeriöitä. Komitea on kokonais-
turvallisuuden alalla toimiva varautumisen
pysyvä yhteistoimintaelin ja tarvittaessa häi-
riötilanteissa asiantuntijaelin.

2 §

Komitean tehtävät

Komitean tehtävänä on:
1) avustaa kokonaisturvallisuuden hallin-

taan tähtäävässä varautumisessa ja varautu-
misen yhteen sovittamisessa;
2) seurata ja arvioida Suomen turvalli-

suus- ja puolustuspoliittisen ympäristön ja
yhteiskunnan muutosten vaikutuksia koko-
naisturvallisuuden järjestelyihin;
3) seurata hallinnon eri alojen ja tasojen

toimia kokonaisturvallisuuteen liittyvien va-
rautumisjärjestelyjen ylläpitämiseksi ja kehit-
tämiseksi;
4) sovittaa tarvittaessa yhteen laajoja ja

tärkeitä varautumista koskevia asiakokonai-
suuksia, kuten valtakunnallisen varautumisen
yhteensovittaminen sekä yhteistyömuotojen,
toimintamallien, tutkimuksen ja harjoitustoi-
minnan kehittäminen.
Komitea voi tehtävänsä toteuttamiseksi an-

taa lausuntoja ja tehdä aloitteita kokonaistur-

vallisuuteen liittyvissä asioissa ennakoivaa
varautumista koskevien laajojen ja tärkeiden
asiakokonaisuuksien yhteensovittamista kos-
kevista kysymyksistä.

3 §

Kokoonpano

Komitean jäseninä ovat tasavallan presi-
dentin kanslian kansliapäällikkö, pääministe-
rin toimikaudeksi nimitetty valtiosihteeri, ul-
koasiainministeriön, oikeusministeriön, sisä-
asiainministeriön, puolustusministeriön, val-
tiovarainministeriön, opetus- ja kulttuurimi-
nisteriön, maa- ja metsätalousministeriön, lii-
kenne- ja viestintäministeriön, työ- ja
elinkeinoministeriön, sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön ja ympäristöministeriön kansliapääl-
liköt, Rajavartiolaitoksen päällikkö, poliisi-
ylijohtaja, pelastusylijohtaja, Tullin pääjoh-
taja, pääesikunnan päällikkö, sekä Huoltovar-
muuskeskuksen toimitusjohtaja.
Komitean puheenjohtajan ja varapuheen-

johtajan asettaa valtioneuvoston yleisistunto
puolustusministeriön esittelystä.
Valtioneuvosto voi lisäksi kutsua komitean

jäseniksi muita henkilöitä enintään neljän
vuoden toimikaudeksi kerrallaan.
Komitean pysyvinä asiantuntijoina toimi-

vat valtioneuvoston kanslian EU-asioiden
osaston päällikkö ja viestintäosaston pääl-
likkö. Komitea voi kutsua tilapäisiä asiantun-
tijoita tarvitsemassaan laajuudessa.



Turvallisuuskomitealle asetetaan puolus-
tusministeriön yhteydessä toimiva päätoimi-
nen sihteeristö, jossa on edustettuna moni-
puolisesti yhteiskunnan eri alojen varautumi-
sen asiantuntemus. Lisäksi komitealla voi
olla sivutoimisia sihteereitä. Valtioneuvoston
yleisistunto nimittää komitean pääsihteerin ja
muut päätoimiset sihteerit.

4 §

Toiminnan järjestäminen

Komitea kokoontuu puheenjohtajan tai hä-
nen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan
kutsusta ja on päätösvaltainen, kun vähintään
puolet jäsenistä on saapuvilla.

Komitea laatii toimintaansa varten järjes-
tyssäännön.
Komitean puheenjohtajalle, varapuheen-

johtajalle, jäsenelle ja sihteerille ei makseta
palkkiota.

5 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä hel-
mikuuta 2013.
Tällä asetuksella kumotaan turvallisuus- ja

puolustusasiain komiteasta annettu valtioneu-
voston asetus (288/2003).

Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 2013

Puolustusministeri Carl Haglund

Hallitusneuvos Matti Piispanen
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