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Laki
valtion virkamieslain 7 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan valtion virkamieslain (750/1994) 7 §, sellaisena kuin se on laissa 948/2017,

seuraavasti:

7 §
Seuraaviin virkoihin voidaan nimittää vain Suomen kansalainen:
1) oikeuskanslerin ja apulaisoikeuskanslerin virka sekä oikeuskanslerinviraston kans-

liapäällikön ja esittelijäneuvoksen osastopäällikkönä virka;
2) ministeriön valtiosihteerin virka, valtiosihteerin kansliapäällikkönä ja kansliapäälli-

kön virka, ministeriön osastopäällikön virka ja sitä vastaava tai ylempi virka, ministeriön
apulaisosastopäällikön ja toimistopäällikön virka, muu yksikön päällikön virka sekä mi-
nisterin erityisavustajan määräaikainen virkasuhde;

3) ministeriön virka, jonka tehtäviin kuuluu toimia ministeriön valmiuspäällikkönä,
jonka tehtäviin kuuluu valmius- ja varautumistehtäviä tai jonka tehtäviin kuuluu muutoin
kuin satunnaisesti käsitellä suojaustasoon I tai II kuuluviksi luokiteltuja asiakirjoja;

4) viraston päällikön virka;
5) ulkoasiainhallinnon virka;
6) tuomarin virka sekä virka, johon kuuluu syyttäjän tai ulosottomiehen tehtäviä;
7) sisäministeriön toimialan viraston päällikön välittömänä alaisena toimivan päälli-

kön ja johtajan virka, poliisilaissa (872/2011) tarkoitettu poliisimiehen virka, suojelupo-
liisin muu kuin poliisimiehen virka, poliisihallinnon virka, jonka tehtäviin kuuluu muutoin
kuin satunnaisesti käsitellä suojaustasoon I tai II kuuluviksi luokiteltuja asiakirjoja, sekä
Rajavartiolaitoksen virka;

8) puolustusministeriön ja puolustusvoimien virka;
9) valtiovarainministeriön ja Väestörekisterikeskuksen virka, johon kuuluu tieto- ja

kyberturvallisuuteen olennaisesti vaikuttavia tehtäviä, Tullin virka, johon kuuluu oikeus
pidättämiseen tai Suomen alueellisen koskemattomuuden valvontaan ja turvaamiseen
osallistuminen tai Tullin toimialaan kuuluvia rikostutkinta- ja valvontatehtäviä, sekä Tul-
lin pääjohtajan välittömänä alaisena toimivan johtajan virka, Aluehallintoviraston pelas-
tustoimen ja varautumisen tehtäviä hoitavan vastuualueen päällikön virka sekä Väestöre-
kisterikeskuksen ylijohtajan välittömänä alaisena toimivan johtajan virka;

10) työ- ja elinkeinoministeriön johtavan asiantuntijan virka, jonka tehtäviin kuuluu
käsitellä ulkomaisten yritysostojen seurannasta annetussa laissa (172/2012) tarkoitettuja
tietoja;

11) maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan tietotekniikkapalvelukeskuksen yli-
johtajan virka, Maanmittauslaitoksen paikkatietokeskuksen ylijohtajan virka, Maanmit-
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tauslaitoksen tuotantotoimintayksikön ylijohtajan virka sekä Metsähallituksen erävalvon-
nasta annetussa laissa (1157/2005) tarkoitettu erätarkastajan virka;

12) Liikenne- ja viestintäviraston, Väyläviraston sekä Ilmatieteen laitoksen pääjohta-
jan välittöminä alaisina toimivien johtajien ja ylijohtajien virat sekä mainittujen virastojen
virat, joiden tehtäviin kuuluu valmius- ja varautumistehtäviä tai tieto- ja kyberturvallisuu-
teen olennaisesti vaikuttavia tehtäviä;

13) Energiaviraston ylijohtajan välittömänä alaisena toimivan johtajan virka.
Mitä 1 momentissa säädetään virkaan nimittämisestä, sovelletaan myös määrättäessä

virkamies 1 momentissa tarkoitettua virkaa vastaavaan tehtävään tai nimitettäessä joku
9 §:n 1 momentin nojalla määräajaksi tai muutoin rajoitetuksi ajaksi hoitamaan tämän py-
kälän 1 momentissa säädettyyn virkaan tai virkasuhteeseen kuuluvia tehtäviä.

————
Tämän lain voimaantulosta säädetään erikseen lailla.
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