
Valtioneuvoston kanslia, yhteinen turvallisuustoiminta 

 

Valtioneuvoston määräyksen mukaan yhteisellä turvallisuustoiminnalla suojataan ministeriöiden toimintaa, 

henkilöstöä, tietoa, mainetta, omaisuutta ja asiakkaita. Toiminnan painopiste on riskiperusteisessa ennalta 

estävässä toiminnassa, millä tunnistetaan ja torjutaan ministeriöihin kohdistuvia sisäisiä ja ulkoisia 

turvallisuusuhkia sekä pienennetään onnettomuuksien, tapaturmien ja muiden turvallisuuspoikkeamien 

todennäköisyyttä ja seurauksia. 

 

Edellä mainitun perusteella valtioneuvoston kanslia on antanut sen kiinteistöihin liittyen: 

• tilojen käyttöön ja tietoturvallisuuteen liittyvää turvallisuusohjeistusta ja koulutusta 

• pelastus- ja suojelutoimintaan liittyvää ohjeistusta ja koulutusta 

• turvallisuusselvitysmenettelyn avulla pyritään vähentämään suojattavin etuihin kohdistuvia riskejä, 

myös palveluntuottajien osalta 

• ministeriöiden tiloissa järjestettävissä tilaisuuksissa käytetään turvallisuushenkilöstönä 

valtioneuvoston kanslian tehtävään koulutettua henkilöstöä tai ulkopuolisia palveluntuottajia 

• toimitila- ja virastoturvallisuuteen kuuluvat kulkuoikeuksien hallinta ja turvallisuusvalvonta 

• valtioneuvoston kanslia valvoo ja arvioi turvallisuustoimintaa sekä seuraa turvallisuuspoikkeamia ja 

tietoturvallisuuspoikkeamia 

 

Valtioneuvoston yleisissä turvallisuusohjeissa ja niistä laadituissa toiminallisissa oppaissa on pelastuslain 

(681/2010) edellyttämällä tavalla ohjeistettu tiloissa työskentelevän henkilöstön toiminta ja toimenpiteet 

vaara- ja uhkatilanteissa. Lisäksi vuosittaisella koulutuksella henkilöstö perehdytetään yleiseen 

suojeluohjeeseen ja rakennuskohtaisiin pelastussuunnitelmiin. 

 

Toimintaohje valtioneuvoston henkilöstölle turvallisuudesta: 

• Valtioneuvoston turvallisuusvalvomo päivystää 24/7, muiden kiinteistöjen (Säätytalo) 

turvallisuusvalvomot ovat auki pääsääntöisesti arkisin virka-aikana 

• ohje velvoittaa henkilöstöä oikeaan toimintaan liikkumisesta valtioneuvoston tiloissa, ohjeet 

hätätilanteissa sekä niiden ennalta ehkäisemisessä 

 

Lisäksi Valtioneuvoston linnassa ja edustustiloissa työskenteleville virasto- ja vahtimestareille on erillinen 

ohje toiminnasta uhka- ja häiriötilanteissa sekä ennalta ehkäistä kiinteistöön, henkilökuntaan ja toimintaan 

kohdistuvia turvallisuusriskejä. 

Valtioneuvoston tilojen turvallisuusluokittelun mukaan Valtioneuvoston ja sen ministeriöiden käytössä 

olevat toimitilat jaetaan turvallisuusalueisiin, joille asetetaan toimintaa tukevia turvallisuusvaatimuksia. 

Tilojen turvallisuusluokittelun tarkoituksena on suojata henkilöitä, käsiteltävää ja säilytettävää kansallista 

että kansainvälistä tietoa, toimintaa sekä omaisuutta ja tiloja. Lisäksi tavoitteena on varmistaa toiminnan 

häiriöttömyys ja jatkuvuus sekä mahdollistaa henkilökunnan ja vieraiden joustava liikkuminen toimitiloissa. 



Valtioneuvoston tilat jaetaan kolmeen turvallisuusalueeseen, joita ovat valvottu alue, rajoitettu alue ja 

suojattu alue. Säätytalo on pääosin valvottua aluetta. Määräyksessä olevien turvallisuusalueiden 

vaatimukset määritetään yksityiskohtaisesti erillisellä tilaturvallisuuden suunnitteluohjeella. 

 

Säätytalolla on Valtioneuvoston kanslian ylläpitämiä teknisiä turvallisuusjärjestelmiä, joita ovat kamera- ja 

kulunvalvontajärjestelmä, sähköiset avainkaapit ja sähkömekaaninen lukitus. Kaikista järjestelmistä on 

Valtioneuvoston kanslialla voimassa olevat rekisteriselosteet. Ritarikuntien kanslian henkilöstön tietoja on 

kaikissa muissa järjestelmissä pl. kameravalvontajärjestelmä. Rekisteriselosteen mukaisesti Ritarikuntien 

kanslia nimeää vastuuhenkilön(t), joilla on oikeus saada oman virastonsa henkilöistä tietoja nähtäväkseen. 

Valtioneuvoston kansliassa on tehtävään nimetty tietosuojavaltuutettu, joka valvoo GDPR-selosteen 

vaatimuksia. 


