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valtiovarainministeri6/ Henkil6st6- ja hallintopolitiikkaosasto
Viite

Valtiovarainministeri0n lausuntopyyntd 16.2.2017 luonnoksesta hallituksen esitykseksi
eduskunnalle laeiksivaltion virkamieslain ja turvallisuusselvitystain muuttamiseita seka
erdiksi niihin liittyviksi laeiksi

Valtiovarai nm in isteriOn lausunto
ValtiovarainministeriO on pyytdnyt ministeriOiltd lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksivaltion virkamieslain ja turvallisuusselvityslain muuttamisesta sekd erdiksi niihin tiittyviksi laeiksi. Lausuntopyyntd liittyy 9.6.201s
luovutettuun ty6ryhmdmuistioon Kaksoiskansalaisuus vatiion virkaan nimitettdessd. valtiovarainministeriO on aiemmin lausunut asiasta 12.9.2016
la
29.9.2016 antamissaan lausunnoissa.

valtiovarainministeri6 lausuu hallinnonalansa osalta seuraavaa:
Esityksessd ehdotetaan muutettavaksivaltion virkamieslain sd6nnostf, virois-

ta, joihin voidaan nimittdd vain Suomen kansalainen. Suomen kansalaisuutta

koskevan edellytyksen tdytttiisi nykytilaa vastaavasti henkil6, jolla on suomen
kansalaisuuden lisdksi jonkin muun valtion kansalaisuus.

Lisdksivirkamieslakiin ehdotetaan otettavaksi nimenomainen s66nn6s siitd,
ett5 nimitysharkinnassa on varmistuttava virkaan valittavan henkilon nuhteettomuudesta sekd siitf,, ettei hdnelld ole sellaisia ulkomaansidonnaisuuksia,
jotka voivat vaarantaa virkaan kuuluvien tehtdvien asianmukaisen hoitamista.
Esityksessd ehdotetaan muutettavaksi my6s turvallisuusselvityslakia siten, ettd henkil0n luotettavuuden ja painostuksestia vapaan ja riippumattoman tehtitvien hoidon varmistamiseksi voidaan hdnen ulkomaansidonnaisuuksiaan selvitt5d nykyistd laajemmin. Turvaltisuusselvityksid laativille turvatlisuusviranomaisille annettaisiin nykyistd selkedmmdt toimivaltuudet saada ja ottaa arvioinnissaan huomioon turvallisuusselvityksen kohteena otevan henkil6n ulkomaansidonnaisuudet sekfl toimittaa nimittdvdlle viranomaiselle tai muulle henkil6€l teht6vd{n valitsemassa olevalle sellaiset havaintonsa, jotka voivat vaikuttaa henki!0n luotettavuuden arviointiin. Ehdotetut s6dnnokset tefisivat mahdolliseksiseurata my6s henkilOn ulkomaansidonnaisuuksissa tapahtuvia muutoksia.

Valtiovarainministeri0 pitdd hallituksen esityksessfl esitettyjd muutoksia valtion
virkamieslakiin ja turvallisuusselvityslakiin ldhtOkohtaisesti perusteltuina niilt6
osin, kuin ne koskevat valtiovarainministeriOn ja sen hallinnonalan virkoja. MinisteriO haluaa kuitenkin tuoda vield esiin joitakin tflsmentamista vaativii kysymyksid.

Valtiovarainministerio Snellmaninkatu 1 A, Helsinki
fuh 0295 16001 (Vaihde) valtiovarainministerio@vm.fi y-tunnus
PL 28, 00023 Valtioneuvosto Faksi 09 teO SStiS
www.vm.fi

0245439-9
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Valtion virkamieslain muutokset
Esityksen. 7 $: n mukaan suomen kansalaisu utta
edellytettSisii n seuraavissa
valtiovarainministeriOn ja sen hallinnonalan viroissa:

2) ministeriOn valtiosihteerin virka, valtiosihteerin kansliapddllikk6nd
ja kansliapdtillikon virka, minislerio1.99astopdiiilik6n ja sitil
Gr6;;; tai yrempi virka,
qi l i_sJe-rion apu laisosastopdafl k6n j d toimistoiaar iion viG,h uu yksikon
pdiillikdn virka sekd ministerin erityisavustajan
maaraakJinen virkasuhde;
i

3).

r

ministeridn virka, jonka tehtdviin kuuluu toimia ministerion
vatmiuspd6llikk6-

nd tai jonka tehtdviin kuuluu valmius- ja varautumistehtdvifl;

4) ministeriOn ja poliisihallinnon virka, jonka teht€tviin
kuuluu muutoin kuin satunnaisestikdsitelld suojaustasoihin l[ai lt kuuluviksi ruoriteriu.ia
asiarirjoja;8) valtiovarainministeriOn ja Vdest6rekisterikeskuksen
virka, johon kuuluu tie-

to- ja kyberturvallisuuteen orennaisesti vaikuttavia tehtavial'

'

10) viraston piidllikOn virka;

15).Tullin virka, johon kuuluu oikeus piddttamiseen tai
suomen alueellisen
koskemattomuuden valvontaan ja turvaamiseen osaltistuminen
taikka Tull in
toim ialaan kuuruvia rikostutkinta- ja varvontatehtiivid
;
16) aluehallintoviraston pelastustoimen ja varautumisen
tehtdvid hoitavan vastuualueen pd6[ik6n virka;
1.7) Tullin.pddjohtajan vf,littomiinfl alaisena
toimivan johtajan virka sekd Vflestorekisterikeskuksen yrijohtajan v6ritt6mdn6 araisena toimivan

iontqa.

uiri;-

Valtiovarainministeri0 toteaa, ettei ministeriossd ole 2
kohdassa mainittuja yksikon piidllikOn virkoja, vaan yksikOn pddllikot meardtiidn
tlniavaan 5 vuoden

mddrflajaksi. Olisitflrkedd selkeytt€id s5dnn6std niin, ett6
siitd setvidisi koskeeko suomen kansalaisuuden vaatimus my6s yksikOn paarrirdxsi
m6dr0ttdvid virkamiehid.

Va.ltiovarainministeri0ssf, ei ole my6skddn mddritelty
3 kohdassa tarkoitettuja
valmiuspddllikOn tai muita valmiusia varautumistehtavia tiettv.ien urfoien i6ntf,viin kuuluviksi, vaan vatmiuspddltil<rona ja valmiusJihGri#
toimivat vattiosihteerin kansliapdf,llikk0nii erikseen meeieamat virkamiehet.
LisdksivaltiovarainministeriOssd toimiivalmiusp5dilik6n vetdma osastolen
vatmiusynt"vrn"*
ki loiden ryhmd, joka kdsittelee valmiussuunnitteluun ja
vilmiusnarjoituksiin liittyvid asioila. Yhteyshenkirot avustavat osastojen
ia t6imintojen pnioa vatmiusasioissa. Perusteruissa orisi hyvd serventtid, (uuruvatko taiiiiset
henkirot
s5dnndksen soveltamisalan piiriin.
Valtiovarainministeri6 toteaa, ettd 4 kohdassa tarkoitettujen
virkojen mgdrittely
ministeriOissd yksiselitteisestija yhtendisesti tulisi olemaan
huomattavan vaikeaa. Suojatasoihin lja ll luokiteituja asiakirjoja rasitteievat
henkiltit voivat oila
esimerkiksi poliittisen taivirkamiesjohdon sihteereite, ministerin
esikunnan sihteereitd,
.a.siakirjahaltintoa.siantuntijbita, tietoj0rjestelma- jaiieioturva_
asiantuntijoita, kansainvdlisid tai eu+entavii hoitavia asiintunil;oita
tai avustajia taikka substanssiosastojen asiantuntijoita ja
avJsiaii".lor'sromen kansalaisuutta koskeva vaatimus asetetaan niinin ientaviin,
eo"rrvttaa se my6s sel_
kedd ja yhtendistd tulkintaa ministeriOissd mm. siitd, milloin
asiafi4olen t<asittely on muutoin kuin satunnaista. Valtiovarainministerio ehdJttaa,
etta s66nn6ksen sisdllyttdmisen tarpeeltisuutta vield arvioidaan
tdstd nakokulmasta.
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valtiovarainministeriO on lausunnossaan 29.9.2016 ehdottanut tieto- ja kyberturvallisuuteen liittyvien valtiovarainministeriOn ja Vdestorekisterikeskuksen
tehtdvien sisdllyttdmistd pyk0lddn, eikd ministeri6l!6 ole huomautettavaa ehdotetun 8 kohdan muotoiluun. Pykiildn perusteluihin ministeriO ehdottaa vaihdettavaksiVdest6rekisterikeskusta koskevaan osioon sivulle 25 "kansallisen palveluvdyldn" sijaan 'Julkisen hallinnon yhteisten sdhk6isen asioinnin tukipalvelut".

Kohdat 10 ja 15 vastaavat nykytilaa.
Aluehallintovirastojen osalta esityksen perusteluissa on todettu, ettd '16 kohdassa mainitut aluehallintovirastojen pelastustoimen ja varautumisen vastuualueen johtajien virat lakkaavat maakuntauudistuksen yhteydessd toteutettavan valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtdvien uudelleenorganisoinnin yhteydessd 1.1.2019|ukien. Tarkoituksena on, ettd aluehallintovirastoille nykyisin
kuuluvat pelastustoimen ja varautumisen tehtdvdt siirtyvflt tuolloin sisdministeriOlle pelastustoimen ja yhteisen varautumisen laillisuusvalvontaa lukuun ottamatta. Tdssd yhteydessfl ehdotettu 16 kohta tulee kumottavaksi.
ValtiovarainministeriO on aiemmissa lausunnoissaan ehdottanut Tullin ja V6est6rekisterikeskuksen pddllik6iden vdlitt6mdssd alaisuudessa toimivien johtajien
sisdllyttdmistd pykflldiin, eikfl ministeri6ll6 ole huomautettavaa ehdotetun 17
kohdan muotoiluun tai perusteluihin.

Turvatlisuussetvityslain muutokset
Esityksen mukaan ulkomaansidonnaisuuksia koskeva selvitys tulisi sddnn6nmukaiseksi osaksi laajaa turvallisuusselvitystd. Perustelujen mukaan tdmd
merkitsisi sit6, ettd kaikkia valtionturvallisuuden ja muiden kansallisten etujen
suojan kannalta merkityksellisifi virkoja tdytettiessd toimivaltaiset viranomaiset voisivat selvittdd henkilOn ulkomaansidonnaisuudet ja arvioida niihin liittyvdt riskit. Edelleen perusmuotoista henkilOturvallisuusselvitystd koskevia
sidnnoksi5 muutettaisiin siten, ettd tyOtehtdvissddn korkeamman suojaustason tietoja kdsittelevien henkilOiden ulkomaansidonnaisuudet voitaisiin selvittee.

Valtiovarainministeri0 toteaa, ett6 turvallisuusselvityslain 20 g:n sddnnokset
laajan henkilOturvallisuusselvityksen piiriin kuuluvista tehtdvistd ovat tiukat ja
koskevat.vain niitd, jotka ty0tehtdvissddn saavat oikeuden muutoin kuin satunnaisesti kdsitell#i suojaustasoihin ltai ll kuuluviksi luokiteltuja asiakirjoja tai
jotka hoitavat sellaisia tehttivid, joissa salassa pidettiivi#itietoja paljastamalla
tai muulla lainvastaisella teolla voivahingoittaa valtion turvallisuutta, maanpuolustusta tai Suomen kansainvdlisifl suhteita.
Esityksen 25 $:n mukaan my6s perusmuotoisen turvallisuusselvityksen osana
voitaisiin selvittf,fl henkilOn ulkomaansidonnaisuudet, jos selvitys laaditaan 1g
$:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettua tehtdvdH varten. Kyseisen kohdan perusteella ulkomaansidonnaisuudet voitaisiin selvittdd henkilostd, joka saa oikeuden muutoin kuin satunnaisestikdsitellti setlaisia viranomaisen asiakirjoja,
jotka voidaan taitulee turvallisuusluokitella suojaustasoihin ll-lll kuuluviksi,taikka muutoin hoitaa sellaisia tehtdvid, joissa hin salassa pidetftivid tietoja
paljastamalla tai muulla lainvastaisella teolla voi merkittdvdtla tavalta vaarintaa valtion turvallisuutta, maanpuolustusta, kansainvdlisid suhteita, poikkeusoloihin varautumista, vdestOnsuojelua taiyhteiskunnan elintdrkeita toimintoja
ta ikka mai n ittujen etujen suojaam iseksi toteutettuja tu rva isu usj drjestelyj€i.
I I
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ValtiovarainministeriOn kaikista virkamiehistd
tehdddn perusmuotoinen turva llisu.ussetvityq. Laajoja tu rva il isu usservityksiii
ei ore kryd; ;;;Ei tehty. Va rtiova_
rainministerion toimiala on aivan keskeinen julkisen
iatouoen ;a hallinnon toimivuuden kannalta ja erityistii luotettavuutta
voidaan r<atsoa edellytettavan ldhes kaikissa valtiovarainmi nisterion tehtdvissa.
Ministeririn i"ntari"n kuuluminen perusmuotoisen.turvallisuusselvityksen piiriin
eivamamatta kuitenkaan
perustu edellfl mainittuun oikeuteen
kisitella saanncinmukaisesti turvallisuusluokiteltuja asiakirjoja taikka mahdoilisuuteen
vaarantaa sromen etuja parjas_
tamalla tietoon saatuja salassa pidettiiviii tietoja.

ottaen huomioon my6s vartion virkamiesrain g c g:dan
ehdotettu uusi sddnn6s
viranomaisen velvollisuudesta varmistaa nimitettivdn
heniirdn edellytykset
hoitaa tehtdvddnsd luotettavasti, esittdd valtiovarainministeiici
harkittavaksi, ettd myds perusmuotoisen turvallisuusselvityfsen
voitaisiin aina
vntevJessa
edellytt5S henkiloltd ulkomaansidonnaisuuksien
itmoittan,irir. Turvallisuusselvityksen laativa viranomainen voisi tdiloin irmoitetiujenilt
J", ja kyseessd
olevan tehtfivdn luonteen perusteella harkintansa
rnrrrrr-l"lvittdd tarkemmin
henkilon ulkomaansidonnaisuuksia. Vartiovarainministeridn
ndkemyksen mu_
kaan menettely olisi henkilOn niikokulmasta varsin
fevvt,la se edistdisi ulkomaansidonnaisuuksien selvittdmistd kokonaisvattaisesii jalapausr<ontaisesti.
Kunta- ja maakuntahallinto
Kunnallisessa viranhaltijalaissa ei ole valtion virkamieslakia
vastaavaa sf,dnnostd virkasuhteista, joihin voitaisiin nimittdei vain
Suomen kansalainen. On
mahdollista, ettd maakuntiin siirtyy valtiolta tehtdvid, joiden
vuotsi sddnn6s tulee harkittavaksi maakuntien ja ffntien viranhartijasii
,nn"tirraan rakiin myohemmin.

Valtiovarainm in isteridn hal I innonalan virastot
valtiovarainmin isterid o.n pyytdnyt rullin ja Vdestorekisterikeskuksen
lausuntoja asiaan. Tulli on toimittanui setia natlinto-osaston
ettd valvontaosaston lausunnot asiaa' Lausunnot ovat tdmdn lausunnon liitteend.
kuksen kommentit on toimitettu etukdteen rrent<itrisicitolle.
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Luonnos hallituksen esitykseksi
eduskunnalle laeiksivaltion virkamiestain
turvailisuusservrtysrain
ia
sera eia*si'riii,i, riittyviksiraeiksi -

rrutt"r;;;.

Valtiovarainministeri0n tulliyksikko
on pyytenyt
rullin tausuntoa luonnoksesta
.
t
hallituksen esitykseksi
i"6it.i" rrriion ,irr."i.,iesrain
;a-"irilvallsuussetvitystain
muuttamisesta sekd-eriiiksi niinin

riitivvitsi

ru"ir.i.-i,irii;
,6r#;"rasto on
-riit{"ma'"r.ii"Jrri

r"k; ;; iiiilii'i'ir.,"*kaksoiskansaialtuustyo#driiai
iii"ir",-i.in ,r.r.rotu ja
pvvdettvn'a
lausuntonsa fio.s2o11)t,,

ur'*ion.Jil iJiiiLt

ll;?,i"llrl
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""

"r

runin

antanut

rausunto

varvontaosaston tausunto

itvr!"n-

i".r"Listd

ehd otu ksista

g:n muutos
Virkamieslain 7 $ sisaltaa luettelon
niistii viroista, joihin. voidaan nimittdd
kansatainen, Luetteroon. enooretaan
ijiltilrii"i'rirroi",-i"irl'li"iiij,r.t vain suomen

varautumistehtivid tai joihin t<uuiuu
I t<tiutuvksiiuoiiieriri"

;ik;;

varmius_ ja

kuin satunnaisesti kdsitela
v,titr.mdnd ataisena- toFtuii-Ei;jl,"=irr,irioir,
-"r.i,o"n ,i,.rio]"n paatutoio"n
"
*t;i;, ;;"i;,,,i-rl"i*
ja
kyberturvallisuuteen
suojaustasoihin r tai

olennaisesti

ryr.u.uloin

v.iirltZrii
"' tehtdvid seka eraita

turvallisuuden kannalta merkittavia'vi;kojJ.'

tieto-

muita kansailisen

Tullin virkamiehirtd suomen

kansaraisuutta ellyieHan padjohtajarta
johon kuuruu oikeus pioattamiseen];i':;;r.n
sekil virassa,
arueerisen koskemattomuuden
valvontaan ja turvaamiseen
rikostutkinta-ia valvontatentavia.""rrrirtirri,i"# taikka Tullin toimialaan kuuluvia
ruaiiia
nykyiselddn, mutta tis.ksi
pykdtd koskisi mv6s rurtin paa;orrG,i#rliiiilrana
".in'iir""n"-seityisi
-varvont"o.".ion,-'irrrrirto-orr.ton
ovat ulkomaankauopa--,
yero-tusosaston,
"rri."n'r''tJiirilil ;or,t"jir, loit"

toimipaikkaosaston

i3

]dfrtaidt seXa futiiEoo-r'#rion johtaja.

ja

Tulli ei nde

estettii si[e, ettEi suomen kansaraisuutta
edefiytettdisiin
vdlitt.mErssd araisuudessa
jot tajien' vi*ofrin. paej;htajan paejohtajan
araisuudessa
toimivat johtajat saavat toiminnan
hoiiamiseksi. art<aruontoiJa,i;';il;rr"

t"-irii.

ffi[?,.*Xtil""

rr,,,n

pidettevee
nakemyksen"-.ir'u"r'n'''r,"ilta voidaan
ede,yftad Suomen

Perusteluissa todetaan- ettf, suomen
kansaraisuutta koskeva vaatimus
tdyttyy, kuten
nykyisin' mvOs silloin r<un.trenr<iroiii
on l-iJltiij"irr,i. muun vartjon
kansaraisuus. Turin
haltinto-osaston nakemyksen
.;#ffii,,'ii"nraraisura"n'-.aJiJrn'inen virkojen
kelpoisuuden esteeksi -orisikin
yhdenvertaisuuden

;;;;i;;iiiffi

kannarta eik6
.
t.tgita nEriiirJr"'r,iit"rtavuudesta
eika tietoa henkir.n
senaisista sidonnaisuuksia,
ioiriJ ,oili"ojij' ,litity"ta viran hoidon kannarta.
Tulin
kuitenkaan torsi mit€dn,
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7 momentti

"di,[?,

r,ll,liiiltli,o J]#kansaraisuuden

tietyissd

vrrorssa

Virkamiesrakiin ehdotetaan
otettavaksi nimenomainen saennos (l
nimitvsharkinr+; -"il'"lli,.;111r1t*. '-ri,r"",i
""
Jl,,",,"tJr
nuhteeftomuudesta seka
siite, eitei iall"ir. or" .rrr.irir'Jilonnailuuxsia,
vaarantaa virkaan kuuruvien
jotka voivat
t"ntdri"n J"nmukaisen hoitamisen.

r.kLil*l

ena

sadnnoksetld luotaisiin viranomaiselle
velvollisuus k€yttdd niit6 keinoja, joita
virkaan
,Jrrimdiil"rri
di,ilAri,rJr] siaonnaisuuksien
eervittdmist, ei ore aseGttr
-

nimiteftiivdn tuottavuuden

;l

rir[uriren eaeryty[;;[i'-$;nrdksen rodetaan
koskevan vreisesti nimit-v-.t"rrt'ini""']""
t"no"t.r.ii' o.}t""n-[lrustusrain yreisten
nimitysperusteiden tote-utumista
r,iivter^0..a-'ril;;ili;.J;.
'r,:iiro;;1;'"^
"rr.-,i,i.,r.orisi nykyistd
tuoda

irlltiffixlj:

"Jiiiu

vervorisuus

nimitettavan

Tu',i pitdd ehdotett^ua

seannoste hyvena,
sindnsd perustuslarn-yleisirre
flrl,.r" jet*a harkinnanvaraa ty6nantaiare.
nimitvJpJiusteilre

vervoittavina oikeu-snoimeina.;a
nii,iiin-Jiilt

vervoittaisi kuitenkin

fi ildilffi

vakiintunut

tuti<inta
,jirrri""r"i#!,"ra.
Uusi seann.s
-niorit"r,rrrn

"n i;ilri;#;
,tyonantrjan'i"rriiErea.
-osail--irr.iiirurrservitysraissa
henkir.n
risrit
io-,,irr"i
S?X1?lff;"nsoonnaisuuki'.idLaRi turuattisuusselvitystain

muuttamisesta

Turva'isuusservifusrakia

ehdotetaan muutettavaksi siten,
efta
tekemisessd. Lisaksi. ,trriri"-;'-":':i ra"j.r."i- iJiriiratturoet servityksen
iril;
ulkomaansidonnaisuuksia, .raissa
lnua.:s.a meariterteisiin se&itettdv.t
kir'riJlrut ti"ti, ioita.
orisivat ,rrn n..ras.a tiedot
henkir6n
kansalaisuukririJ ..ra fiedot
toimimisesta toisen vattion
;lillJiJtJ*J:raiemmista
turvattisuusviranohaisiile

Tullissa

ei ole tullut.- esille. ainakaan

toistaiseksi virkamiesten mahdorisiin
liitty-v'ijffiffi;. rr,toniransarairiiiiiJ."ilii,,"
henkit6ilte syntvtj seilaisia'
siooniaisuui.i", ioir,,'-roir.i",ijilrn voi kuitenkin
uotettavuutee n tLi tuoda ti"tvi*ra
henkir.n
ri roi Jr"r'lir'ri.tiri io. n.
ulkomaansidonnaisuuksiin

,

t

Tulli pitdd hyvana ehdotettua
muutosta, jola laydennettdisiin
23 g:n 1 momenttia
siten, ettd henkir6turvafi6,ir*"rrtv-td'i#iit..r*

servityksen kdhteena orevaan
urilil";
$onn.i.rr[.iri.-irr"iiirur..ervityksen
riippumatta. Tuili
;iffi 1,ildnd myos sita, Ltta henkirdn
.

henkit.ii voilaisiin naastateira

tasosta

Xlffilt??Ti1#1i,ii:$,.,,8f,:,id;*,"i-ii"oot turevlilarieitt,d.n
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