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Statsrådets förordning

77/2013

om Säkerhetskommittén

Utfärdad i Helsingfors den 24 januari 2013

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs:

1 §

Säkerhetskommittén

Vid försvarsministeriet finns Säkerhets-
kommittén som bistår statsrådet och ministe-
rierna. Kommittén är ett permanent samar-
betsorgan för beredskapen inom området för
den övergripande säkerheten och vid behov
sakkunnigorgan i störningssituationer.

2 §

Kommitténs uppgifter

Kommittén har till uppgift att
1) bistå vid beredskapen för hantering av

den övergripande säkerheten och vid samord-
ning av beredskapen,
2) följa och bedöma konsekvenserna av

ändringar i den finska säkerhets- och för-
svarspolitiska omgivningen och det finska
samhället för arrangemangen inom den över-
gripande säkerheten,
3) följa de åtgärder som vidtas inom för-

valtningens olika områden och nivåer för att
upprätthålla och utveckla de beredskapsar-
rangemang som anknyter till den övergri-
pande säkerheten,
4) vid behov samordna omfattande och

viktiga sakhelheter som gäller beredskap, så-
som samordningen av den riksomfattande be-
redskapen samt utvecklandet av samarbets-
former, verksamhetsmodeller, forskning och
övningsverksamhet.

I ärenden som anknyter till den övergri-
pande säkerheten kan kommittén för att full-
göra sina uppgifter ge yttranden om och ta
initiativ i frågor som rör samordningen av
vittomfattande och viktiga sakhelheter som
gäller den föregripande beredskapen.

3 §

Sammansättning

Medlemmar i kommittén är kanslichefen
vid republikens presidents kansli, statsminis-
terns statssekreterare, kanslicheferna vid utri-
kesministeriet, justitieministeriet, inrikesmi-
nisteriet, försvarsministeriet, finansministeri-
et, undervisnings- och kulturministeriet, jord-
och skogsbruksministeriet, kommunikations-
ministeriet, arbets- och näringsministeriet,
social- och hälsovårdsministeriet samt miljö-
ministeriet, chefen för Gränsbevakningsvä-
sendet, polisöverdirektören, räddningsöverdi-
rektören, generaldirektören för Tullen, chefen
för huvudstaben samt verkställande direktö-
ren för Försörjningsberedskapscentralen.
Ordföranden och vice ordföranden för

kommittén tillsätts av statsrådets allmänna
sammanträde på föredragning från försvars-
ministeriet.
Statsrådet kan dessutom kalla andra perso-

ner till medlemmar i kommittén för en man-
dattid på högst fyra år i sänder.
Permanenta sakkunniga i kommittén är

chefen för avdelningen för EU-ärenden vid



statsrådets kansli och chefen för kommunika-
tionsavdelningen vid statsrådets kansli. Kom-
mittén kan kalla tillfälliga sakkunniga i be-
hövlig omfattning.
För Säkerhetskommittén tillsätts i anslut-

ning till försvarsministeriet ett sekretariat med
personal i huvudsyssla. I sekretariatet är sak-
kunskap i fråga om beredskap inom olika
samhällsområden representerad på ett mång-
sidigt sätt. Kommittén kan dessutom ha sekre-
terare i bisyssla. Statsrådets allmänna sam-
manträde utnämner kommitténs generalsekre-
terare och övriga sekreterare i huvudsyssla.

4 §

Organisering av verksamheten

Kommittén sammanträder på kallelse av
ordföranden, eller när ordföranden är förhin-

drad på kallelse av vice ordföranden, och den
är beslutför när minst hälften av medlem-
marna är närvarande.
Kommittén upprättar en ordningsstadga för

sin verksamhet.
Inga arvoden betalas till kommitténs ord-

förande, vice ordförande, medlemmar och se-
kreterare.

5 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 feb-
ruari 2013.
Genom denna förordning upphävs statsrå-

dets förordning om säkerhets- och försvars-
kommittén (288/2003).

Helsingfors den 24 januari 2013

Försvarsminister Carl Haglund

Regeringsrådet Matti Piispanen
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