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kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 19 päivänä syyskuuta 2014

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista annetun lain (588/2004) 1 §:n 3

momentti ja 13 §, sellaisina kuin ne ovat, 1 §:n 3 momentti laissa 1534/2011 ja 13 § laissa
885/2010,

muutetaan 4 §:n 3 momentti sekä 11, 12 ja 14 §, sellaisina kuin niistä ovat 4 §:n 3 momentti
ja 12 § laissa 885/2010, sekä

lisätään lakiin uusi 20 a § seuraavasti:

4 §

Turvallisuusviranomaiset ja niiden tehtävät

— — — — — — — — — — — — —
Määrätyt turvallisuusviranomaiset huoleh-

tivat niille tässä laissa säädetyistä ja muista
niille kansainvälisistä tietoturvallisuusvel-
voitteista johtuvista tehtävistä. Puolustusmi-
nisteriö, pääesikunta ja suojelupoliisi toimi-
vat kansallisen turvallisuusviranomaisen asi-
antuntijoina henkilöstö-, yritys- ja toimitila-
turvallisuutta koskevissa asioissa sekä Vies-
tintävirasto tietojärjestelmien ja tietoliikenne-
järjestelyjen tietoturvallisuutta koskevissa
asioissa.

11 §

Henkilöturvallisuusselvitystodistus, sen
voimassaolo ja peruuttaminen

Kansainvälisessä tietoturvallisuusvelvoit-
teessa edellytetty henkilöturvallisuusselvitys
laaditaan siten kuin turvallisuusselvityslaissa

(726/2014) säädetään. Henkilöturvallisuus-
selvitystodistuksen antaa kuitenkin kansalli-
nen turvallisuusviranomainen, jollei erityi-
sistä syistä muuta johdu. Selvityksen laati-
neen viranomaisen on salassapitosäännösten
estämättä toimitettava todistuksen antamista
ja siihen liittyvää harkintaa varten kansalli-
selle turvallisuusviranomaiselle tieto kaikista
selvityksen laadinnassa ilmi tulleista selvi-
tyksen kohdetta koskevista seikoista.

Kansallisen turvallisuusviranomaisen arvi-
oidessa henkilöturvallisuusselvitystodistuk-
sen antamista sovelletaan, mitä turvallisuus-
selvityslain 11, 23 ja 32 §:ssä säädetään.
Henkilöturvallisuusselvitystodistuksen voi-
massaoloon ja peruuttamiseen sovelletaan,
mitä turvallisuusselvityslain 53—55 §:ssä
säädetään. Kansallinen turvallisuusviran-
omainen voi haastatella selvityksen kohdetta
todistuksen antamista varten.

Jos kansallinen turvallisuusviranomainen
kieltäytyy antamasta henkilöturvallisuussel-
vitystodistusta, sen tulee ilmoittaa syyt tähän
selvityksen hakijalle ja sen kohteelle annetta-
vassa kirjallisessa päätöksessä.
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12 §

Yritysturvallisuusselvitystodistus, sen
voimassaolo ja peruuttaminen

Kansainvälisessä tietoturvallisuusvelvoit-
teessa edellytetty yritysturvallisuusselvitys laa-
ditaan siten kuin turvallisuusselvityslaissa sää-
detään. Yritysturvallisuusselvitystodistuksen
antaa kuitenkin kansallinen turvallisuusviran-
omainen, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Selvityksen laatineen viranomaisen on salassa-
pitosäännösten estämättä toimitettava todistuk-
sen antamista ja siihen liittyvää harkintaa var-
ten kansalliselle turvallisuusviranomaiselle
tieto kaikista selvityksen laadinnassa ilmi tul-
leista selvityksen kohdetta koskevista seikoista.

Kansallisen turvallisuusviranomaisen anta-
man yritysturvallisuusselvitystodistuksen voi-
massaoloon ja peruuttamiseen sovelletaan,
mitä turvallisuusselvityslain 53—55 §:ssä sää-
detään.

Jos kansallinen turvallisuusviranomainen
kieltäytyy antamasta yritysturvallisuusselvi-
tystodistusta, sen tulee ilmoittaa syyt tähän
selvityksen hakijalle ja sen kohteelle annetta-
vassa kirjallisessa päätöksessä.

14 §

Todistusta koskevien tietojen merkitseminen
turvallisuusselvitysrekisteriin

Kansallinen turvallisuusviranomainen tal-
lettaa antamastaan henkilöturvallisuusselvi-

tystodistuksesta ja yritysturvallisuusselvitys-
todistuksesta tiedot turvallisuusselvityslaissa
tarkoitettuun turvallisuusselvitysrekisteriin.

4 luku

Erinäiset säännökset

20 a §

Muutoksenhaku

Kansallisen turvallisuusviranomaisen tä-
män lain nojalla tekemään päätökseen saa
hakea muutosta valittamalla korkeimpaan
hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyt-
tölaissa (586/1996) säädetään.

Päätökseen, jolla kansallinen turvallisuus-
viranomainen on kieltäytynyt antamasta tur-
vallisuusselvitystodistusta, saa hakea valitta-
malla muutosta vain, jos turvallisuusselvitys-
todistus on edellytyksenä sellaisen viran tai
tehtävän hoitoa varten, johon valittavalla on
kansainvälisen tietoturvallisuusvelvoitteen
mukaan oltava turvallisuusselvitystodistus.

Turvallisuusselvitystodistuksen antamista
ja peruuttamista koskevaan päätökseen muu-
tosta saa hakea sekä turvallisuusselvityksen
hakija että selvityksen kohde.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2015.
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