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L a g
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om ändring av lagen om internationella förpliktelser som gäller informationssäkerhet

Utfärdad i Helsingfors den 19 september 2014

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen om internationella förpliktelser som gäller informationssäkerhet (588/2004)

1 § 3 mom. och 13 §, sådana de lyder, 1 § 3 mom. i lag 1534/2011 och 13 § i lag 885/2010,
ändras 4 § 3 mom. samt 11, 12 och 14 §, av dem 4 § 3 mom. och 12 § sådana de lyder i lag

885/2010, samt
fogas till lagen ny 20 a § som följer:

4 §

Säkerhetsmyndigheterna och deras uppgifter

— — — — — — — — — — — — —
De utsedda säkerhetsmyndigheterna utför

de uppgifter som föreskrivs för dem i denna
lag och andra uppgifter som följer av interna-
tionella förpliktelser som gäller informations-
säkerhet. Försvarsministeriet, huvudstaben
och skyddspolisen är den nationella säker-
hetsmyndighetens sakkunniga i ärenden som
gäller personalsäkerhet, företagssäkerhet och
lokalsäkerhet samt Kommunikationsverket i
ärenden som gäller informationssäkerhet i
fråga om informationssystem och datakom-
munikation.

11 §

Intyg över säkerhetsutredning av person,
dess giltighet och återkallelse

En sådan säkerhetsutredning av person
som förutsätts i en internationell förpliktelse
som gäller informationssäkerhet ska göras på
det sätt som föreskrivs i säkerhetsutred-

ningslagen (726/2014). Ett intyg över säker-
hetsutredning av person utfärdas dock av den
nationella säkerhetsmyndigheten, om inte nå-
got annat följer av särskilda skäl. För utfär-
dandet av intyg och prövningen i anslutning
till detta ska den myndighet som gjort utred-
ningen trots sekretessbestämmelserna lämna
den nationella säkerhetsmyndigheten infor-
mation om alla sådana omständigheter som
vid utredningen framkommit i fråga om den
som utredningen gäller.

När den nationella säkerhetsmyndigheten
bedömer huruvida ett intyg över säkerhetsut-
redning av person ska utfärdas, hur länge ett
intyg över säkerhetsutredningen ska vara gil-
tigt och huruvida ett intyg ska återkallas ska
den tillämpa 11, 23, 32 samt 53—55 § i
säkerhetsutredningslagen. För utfärdande av
ett intyg kan den nationella säkerhetsmyndig-
heten intervjua den som utredningen gäller.

Om den nationella säkerhetsmyndigheten
vägrar att utfärda ett intyg över säkerhetsut-
redning av person, ska den meddela skälen
för detta i ett skriftligt beslut som ges till den
som ansökt om utredningen och den som
utredningen gäller.
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12 §

Intyg över säkerhetsutredning av företag,
dess giltighet och återkallelse

En säkerhetsutredning av företag som för-
utsätts i en internationell förpliktelse som
gäller informationssäkerhet ska göras på det
sätt som föreskrivs i säkerhetsutredningsla-
gen. Ett intyg över säkerhetsutredning av fö-
retag utfärdas dock av den nationella säker-
hetsmyndigheten, om inte något annat följer
av särskilda skäl. För utfärdandet av intyg
och prövningen i anslutning till detta ska den
myndighet som gjort utredningen trots sekre-
tessbestämmelserna lämna den nationella sä-
kerhetsmyndigheten information om alla så-
dana omständigheter som vid utredningen
framkommit i fråga om den som utredningen
gäller.

I fråga om giltighet för och återkallelse av
ett intyg över säkerhetsutredning av företag
som den nationella säkerhetsmyndigheten ut-
färdat tillämpas 53—55 § i säkerhetsutred-
ningslagen.

Om den nationella säkerhetsmyndigheten
vägrar att utfärda ett intyg över säkerhetsut-
redning av företag, ska den meddela skälen
för detta i ett skriftligt beslut som ges till den
som ansökt om utredningen och den som
utredningen gäller.

14 §

Anteckning av uppgifter om intyg i registret
över säkerhetsutredningar

Den nationella säkerhetsmyndigheten ska i

det register över säkerhetsutredningar som
avses i säkerhetsutredningslagen föra in upp-
gifter om de intyg över säkerhetsutredning av
person och de intyg över säkerhetsutredning
av företag som den har utfärdat.

4 kap.

Särskilda bestämmelser

20 a §

Andringssökande

Beslut som den nationella säkerhetsmyn-
digheten fattat med stöd av denna lag får
överklagas genom besvär hos högsta förvalt-
ningsdomstolen så som föreskrivs i förvalt-
ningsprocesslagen (586/1996).

Ett beslut genom vilket den nationella sä-
kerhetsmyndigheten har vägrat utfärda ett in-
tyg över säkerhetsutredning får överklagas
genom besvär endast om intyget över säker-
hetsutredningen är en förutsättning för sköt-
seln av en sådan tjänst eller ett sådant upp-
drag, för vilka den som väljs enligt interna-
tionella förpliktelser som gäller informations-
säkerhet ska ha ett intyg över säkerhetsutred-
ning.

Ett beslut som gäller att utfärda eller återta
ett intyg över säkerhetsutredning får överkla-
gas såväl av den som ansökt om säkerhetsut-
redningen som av den som utredningen gäl-
ler.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.
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