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Turvallisuuskomitea

• Turvallisuuskomitea avustaa 
valtioneuvostoa ja ministeriöitä laajoissa 
kokonaisturvallisuuteen liittyvissä 
asioissa. 
• Komitea seuraa Suomen 

turvallisuusympäristön ja yhteiskunnan 
kehitystä sekä yhteensovittaa 
kokonaisturvallisuuteen liittyvää 
ennakoivaa varautumista.



Kokonaisturvallisuus

• Kokonaisturvallisuus on suomalaisen 
varautumisen yhteistoimintamalli, jossa 
yhteiskunnan elintärkeistä toiminnoista 
huolehditaan 
viranomaisten, elinkeinoelämän, järjestöjen 
ja kansalaisten yhteistyönä.



Turvallisuuskomitean 
järjestöverkosto

• Järjestöjen edustaja on osallistunut asiantuntijajäsenenä 
Turvallisuuskomiteassa ja sivutoimisena sihteerinä 
Turvallisuuskomitean sihteeristössä vuodesta 2015 lähtien. 

• Järjestöjä edustavat Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK), 
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK ry ja Suomen 
Punainen Risti (SPR). 

• Tehtävät ovat kahden vuoden määräaikaisia. 

• Muut järjestöt osallistuvat Turvallisuuskomitean 
järjestöverkoston kautta.

• Järjestöverkosto on järjestöedustajien työtä tukeva 
epävirallinen järjestöjen yhteistyöelin.

• Turvallisuuskomitean sihteeristön edustaja osallistuu verkoston 
kokouksiin.



Turvallisuuskomitean järjestöverkoston 
järjestöt

• Järjestöverkostoon kuuluu valtakunnallisesti 
toimivia/ keskusjärjestöjä, jotka toimivat 
kokonaisturvallisuuden kannalta oleellisissa 
tehtävissä. 

• Edustettuna ovat pelastuspalvelujärjestöt/ 
varautumisen järjestöt, sote-järjestöt, 
maanpuolustusjärjestöt sekä kasvatuksen ja 
urheilun järjestöt, yhteensä 19 järjestöä. 



Yhteiskunnan turvallisuusstrategia ja 
Yhteiskunnan turvallisuusraportti

• Järjestöt ovat mukana Yhteiskunnan 
turvallisuusstrategian päivitystyössä.

• Järjestöt raportoivat päättäjille keskeiset 
tiedot turvallisuus- ja 
varautumistoiminnastaan ja turvallisuuden 
ilmiöistä vuosittain Yhteiskunnan 
turvallisuusraportissa.



Järjestöjen yhteiset toiminta-alueet  

1. Poikkeusolojen vaikutus järjestöjen toimintaan 

2. Koordinaatio ja alueelliset yhteistyöfoorumit 

3. Viestintä ja vaikuttaminen 

4. Vapaaehtoistoiminnan esteiden purkaminen 

5. Koulutustoiminta ja hankitun osaamisen tunnustaminen 

6. Tiedontuotanto ja tilannekuva 



Esimerkkejä järjestöverkoston 
toiminnasta 2022 1/2

• Tiedonkeruu verkoston toiminnan kehittämiseksi kyselyin:

• Järjestöjen osallistuminen alueellisten turvallisuusfoorumien toimintaan 

• Järjestöjen henkisen kriisinkestävyyden tuen muodot ukrainalaisille ja 
suomalaisille 

• Järjestöjen kokonaisturvallisuuden tehtävät ja niiden kehittämistarpeet 

• Järjestöjen tarpeet viranomaisen tilannekuvalle sekä järjestöjen rooli 
tilannekuvan tuottajina

• Viestintäyhteistyö:

• Järjestöjen yhteinen blogikirjoitus ”Järjestöt tukevat ihmisiä 
kriiseissäkin” Turvallisuuskomitean sivuille



Esimerkkejä järjestöverkoston 
toiminnasta 2022 2/2

• Verkoston kokoukset ja 
koordinaatiojärjestöjen kokoukset (6 kpl)

• Seminaari hybridivaikuttamisesta järjestöille 
yhteistyössä Turvallisuuskomitean 
sihteeristön ja Euroopan hybridiuhkien 
torjunnan osaamiskeskuksen kanssa

• Aloitettu suunnittelemaan koulutuksia 
hybridivaikuttamisesta järjestöjen 
avainhenkilöille



Kiitos!
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