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Laki
valtioneuvoston tilannekeskuksesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Valtioneuvoston tilannekeskuksen tehtävät 

Valtioneuvoston kansliassa on valtioneuvoston tilannekeskus. 
Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston päätöksenteon ja toiminnan tueksi valtioneu-

voston tilannekeskuksen tehtävänä on:
1) koota ja analysoida tietoa turvallisuustilanteesta ja sellaisista häiriöistä ja niiden uh-

kista, jotka vaarantavat yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja;
2) hoitaa ja koordinoida 1 kohdassa tarkoitettuihin tilanteisiin liittyvistä vallitsevista

olosuhteista, tilanteen synnyttäneistä tapahtumista, tilannetta koskevista taustatiedoista ja
tilanteen kehittymistä koskevista arvioista sekä eri toimijoiden toimintavalmiuksista laa-
dittavan kuvauksen (tilannekuva) ylläpitämiseen, kokoamiseen, yhteensovittamiseen ja
välittämiseen liittyviä poikkihallinnollisia tehtäviä; 

3) jakaa 1 kohdassa tarkoitettua yhteen sovitettua tietoa tasavallan presidentille, valtio-
neuvostolle ja muille viranomaisille.   

2 §

Velvollisuus ilmoittaa turvallisuustapahtumasta 

Ministeriön ja hallinnonalan viraston ja laitoksen on ilmoitettava valtioneuvoston tilan-
nekeskukselle sellaisesta toimialaansa koskevasta onnettomuudesta, vaaratilanteesta,
poikkeuksellisesta tapahtumasta tai muusta vastaavasta häiriöstä tai häiriön uhkasta, jolla
voi viranomaisen arvion mukaan olla merkitystä muodostettaessa tilannekuvaa (turvalli-
suustapahtuma). 

3 §

Valtioneuvoston tilannekeskuksen tiedonsaantioikeus

Valtioneuvoston tilannekeskuksella on sen estämättä, mitä tietojen salassa pitämisestä
säädetään, oikeus saada viranomaiselta tilannekuvan kokoamiseksi luovuttavan viran-
omaisen välttämättömiksi arvioimat tiedot turvallisuustapahtumaan johtaneista olosuh-
teista, turvallisuustapahtuman paikasta ja ajankohdasta, turvallisuustapahtuman vaikutuk-
sista, toimivaltaisen viranomaisen toimenpiteistä sekä muista näihin rinnastettavista sei-
koista. 
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Edellä 1 momentissa tarkoitettu oikeus saada tietoja ei koske:
1) viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 §:n 1 momentin

16 kohdassa salassa pidettäväksi säädettyjä tietoja eikä tietoja, jotka viranomainen on mai-
nitun lain 28 §:n tai muun säännöksen perusteella tai tiedon antaneen suostumuksen pe-
rusteella saanut tieteellistä tutkimusta, tilastointia taikka viranomaisen suunnittelu- ja sel-
vitystyötä varten;

2) viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 23–31, 31 a,
31 b ja 32 kohdassa tarkoitettuja tietoja eikä sellaisia muussa laissa salassa pidettäviksi
säädettyjä tietoja, jotka vastaavat mainituissa lainkohdissa tarkoitettuja tietoja;

3) viranomaisen kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista annetun lain (588/2004)
soveltamisalaan kuuluvia taikka muita sellaisia tietoja, jotka toisen valtion viranomainen
tai kansainvälinen toimielin on antanut viranomaiselle edellyttäen, että ne pidetään salassa
ja että niitä käytetään vain tiettyä tarkoitusta varten, jos tiedot viranomaiselle luovuttanut
toinen valtio tai toimielin ei anna luovuttamiseen suostumustaan;

4) tietoja salassa pidettävistä luottamuksellisista viesteistä, välitystiedoista, sijaintitie-
doista tai luottamuksellisen radiolähetyksen sisällöstä ja olemassaolosta.  

4 §

Salassa pidettävän tiedon luovuttaminen 

Valtioneuvoston tilannekeskuksella on sen estämättä, mitä tietojen salassa pitämisestä
säädetään, oikeus luovuttaa tämän lain nojalla saamiaan 3 §:ssä tarkoitettuja salassa pidet-
täviä tietoja tasavallan presidentille, valtioneuvostolle sekä toimivaltaisille viranomaisille,
jos ne ovat välttämättömiä:

1) turvallisuustilanteen edellyttämän päätöksenteon tueksi; tai 
2) välittömän ja vakavan yleistä turvallisuutta uhkaavan vaaran torjumiseksi. 
Valtioneuvoston tilannekeskus ei saa luovuttaa toisen valtion viranomaiselta saatuja

tietoja edelleen vastoin tietoja luovutettaessa asetettuja ehtoja.

5 §

Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2017. 

Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2017

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Pääministeri Juha Sipilä
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