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Tiivistelmä 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ehdotetussa laissa taustaselvityksistä ja rikostaustaotteista (lakiehdotus n:o 1) 
säädettäisiin nykyistä yksityiskohtaisemmin niistä tehtävistä, joita hoitavista tai 
joihin valittavista taustaselvitys voidaan laatia tai pyytää rikostaustaote esittäväk-
si. Henkilöiden taustoja voitaisiin selvittää nykyistä useammissa tapauksissa, ku-
ten räjähdysaineita taikka merkittäviä omaisuuseriä käsittelevien taustan selvittä-
miseksi. 
   
Ehdotetun taustaselvityksiä ja rikostaustaotteita koskevan lain aineellinen sovel-
tamisala laajenisi voimassa olevaan lakiin verrattuna. Taustaselvitys voitaisiin 
tehdä myös yrityksestä sen luotettavuuden, tietoturvallisuuden tason sekä si-
toumusten hoitokyvyn arvioimiseksi.  
 
Ehdotuksen mukaan suppeat turvallisuusselvitykset korvattaisiin rikostaustaselvi-
tyksillä, joita laatisi poliisihallituksen tätä tehtävää hoitamaan määräämä poliisilai-
tos. Uutena selvitystapana olisi Oikeusrekisterikeskuksen tuottama rikostausta-
ote, jonka työnhakija toimittaisi itse työnantajalle. 
 
Nykyisessä laissa olevaa selvityksen vain tapauskohtaiseen käyttöön rajaavaa 
käyttötarkoitussidonnaisuutta lievennettäisiin, minkä lisäksi otettaisiin käyttöön 
mahdollisuus antaa taustaselvityksen perusteella todistus. Tämä vähentäisi uusi-
en selvitysten laatimista henkilöstä, joka työskentelee lyhyitä jaksoja erilaisissa 
suojattavissa kohteissa, kuten asennustehtävissä eri viranomaisissa. 
 
Laadituista taustaselvityksistä pidettäisiin niitä laativien viranomaisten yhteen 
käyttöön rekisteriä, jonka avulla voitaisiin estää tarpeettomien selvitysten laatimi-
nen. Rekisterin tiedot voitaisiin luotettavuuden seuraamiseksi yhdistää oikeushal-
linnon valtakunnalliseen tietojärjestelmään ja poliisiasiain tietojärjestelmään. Lais-
sa säädettäisiin, missä tilanteissa voitaisiin peruuttaa annettu todistus tai ilmoittaa 
seurannassa ilmenneistä tuomioista ja muista seikoista työnantajalle. 



 

 

 
Henkilöturvallisuusselvityksiä laadittaessa voitaisiin käyttää nykyistä laajempaa 
tietopohjaa, kuten tietoja ulkomaan viranomaisen rekisteristä ilmeneviä rikostieto-
ja sekä luottotietoja.  Laajennetussa henkilöturvallisuusselvityksissä voitaisiin 
selvityksen kohteen suostumuksella myös rahoituslaitoksista saatavia tietoja.  
 
Taustaselvitykset voitaisiin tehdä vain selvityksen kohteen suostumuksella. Selvi-
tysmenettelyjen avoimuutta ja vuorovaikutteisuutta lisättäisiin muun muassa selvi-
tyksen kohteen haastattelun avulla.  
 
Esitykseen otetun lakiehdotuksen (lakiehdotus n:o 2) mukaisesti luotaisiin järjes-
telmä, jonka avulla yritykset voisivat kehittää tietoturvallisuutta yhteisten kriteerien 
ja Viestintäviraston hyväksyminen arviointilaitosten avulla.  
 
Esityksessä ehdotetaan, että Viestintävirasto voisi arvioida viranomaisten tietojär-
jestelmiä ja tietoliikennejärjestelyjä ja antaa vaatimukset täyttävistä järjestelmistä 
todistuksen (lakiehdotus n:o 3). Ehdotus liittyy osaltaan valtionhallinnon tietotur-
vallisuutta koskevien säännösten täytäntöönpanoon.  
 
Esitysluonnokseen sisältyy lisäksi ehdotukset 19 lain muuttamisesta. 
 
Uudistuksen tavoitteena on keskittää taustaselvityksien antamista koskevat sään-
nökset mahdollisimman laajasti säädettävään uuteen yleislakiin. Tämä johtaa 
sekä taustaselvityksiä käyttävien että niiden kohteiden kannalta selkeämpään ja 
sääntelytavaltaan avoimempaan lainsäädäntöön ja vastaisi ehdotetun lain ase-
maa yleislakina. 
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Referat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Den föreslagna lagen om utredningar om bakgrund och utdrag över brottslig bak-
grund (lagförslag 1) innehåller mer detaljerade bestämmelser än tidigare om vilka 
uppgifter som är sådana att det om dem som utses till eller sköter uppgifterna kan 
göras en utredning om bakgrund eller krävas uppvisande av ett utdrag över brotts-
lig bakgrund. Personers bakgrund ska enligt förslaget kunna kontrolleras i fler fall 
än för närvarande, t.ex. i fråga om personer som hanterar sprängämnen eller be-
tydande egendom. 
 
Det materiella tillämpningsområdet för den föreslagna lagen om utredningar om 
bakgrund och utdrag över brottslig bakgrund breddas jämfört med den gällande 
lagen. En utredning om bakgrund ska enligt förslaget kunna göras också i fråga 
om ett företag för att bedöma dess tillförlitlighet, informationssäkerhetsnivå och 
förmåga att sköta åtaganden. 
 
De begränsade säkerhetsutredningarna ska ersättas med utredningar om brottslig 
bakgrund. Utredningarna görs av en polisinrättning, som ges denna uppgift av 
Polisstyrelsen. En ny form av utredning är ett utdrag över brottslig bakgrund, som 
tillhandahålls av Rättsregistercentralen. Utdraget ger arbetssökanden själv in till 
arbetsgivaren. 
 
Den ändamålsbundenhet i fråga om säkerhetsutredningar som ingår i den gällan-
de lagen blir mindre strikt. Dessutom blir det möjligt att utfärda ett intyg över en 
utredning om bakgrund. På så sätt minskar antalet nya utredningar om personer 
som under korta perioder arbetar på olika platser som ska skyddas, såsom i instal-
lationsarbeten hos olika myndigheter. 
 
 



 

 

 
Det föreslås att de myndigheter som gör utredningar om bakgrund ska ha ett 
gemensamt register för att förhindra onödiga utredningar. För att kontrollera tillför-
litligheten kan registeruppgifterna samköras med uppgifter i justitieförvaltningens 
riksomfattande informationssystem och i informationssystemet för polisärenden. 
Lagen ska innehålla bestämmelser om i vilka situationer ett utfärdat intyg kan åter-
tas eller när arbetsgivaren kan informeras om domar och andra omständigheter 
som framkommit vid kontrollen. 
 
I samband med säkerhetsutredningar som avser personer blir det möjligt att an-
vända ett bredare dataunderlag än för närvarande, såsom uppgifter ur utländska 
myndigheters straffregister och kreditupplysningar. Vid en utvidgad säkerhetsut-
redning som avser personer blir det också möjligt att utnyttja uppgifter från finan-
siella institut, om den som utredningen gäller har gett sitt tillstånd till det. 
 
Utredningar om bakgrund ska enligt förslaget kunna göras endast om den som 
utredningen gäller ger sitt samtycke till det. Ökad öppenhet och växelverkan i ut-
redningsförfarandet uppnås bl.a. med hjälp av en intervju med den som utred-
ningen gäller. 
 
Enligt det lagförslag som tagits in i propositionen (lagförslag 2) ska det skapas ett 
system genom vilket företagen kan utveckla informationssäkerheten med hjälp av 
gemensamma kriterier och bedömningsorgan, som godkänns av Kommunika-
tionsverket. 
 
I propositionen föreslås att Kommunikationsverket får uppgiften att bedöma myn-
digheternas datasystem och datakommunikation och utfärda intyg över system 
som uppfyller kraven (lagförslag 3). Förslaget hänför sig till verkställigheten av de 
bestämmelser som gäller informationssäkerheten inom statsförvaltningen. 
 
Utkastet till proposition innehåller dessutom förslag till ändring av 19 lagar. 
 
Syftet med reformen är att koncentrera bestämmelserna om utredningar om bak-
grund till en ny allmän lag som blir så omfattande som möjligt. Både för dem som 
använder utredningar om bakgrund och för dem som är föremål för sådana leder 
detta till en klarare lagstiftning med en öppnare reglering och överensstämmer 
med den föreslagna lagens ställning som allmän lag. 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O i k e u s m i n i s t e r i ö l l e 
 
 
 
 
 
 
Oikeusministeriö asetti 1.10.2008 työryhmän valmistelemaan turvallisuusselvityksistä 
annetun lain uudistamista. Valmistelutyön tavoitteena oli työryhmän asettamispäätöksen 
mukaan lainsäädännön kehittäminen siten, että henkilöstön sekä yritysten luotettavuus 
ja niiden toimitilojen turvallisuus voidaan tehokkaasti ja perusoikeudet huomioon otta-
valla tavalla selvittää keskeisten yleisten ja yksityisten etujen suojaamiseksi. 
 
Työryhmän tuli säädösehdotustensa perusteeksi selvittää turvallisuusselvityksistä anne-
tun lain yleinen ja turvallisuusselvitysmenettelyn erityinen soveltamisala ottaen huomi-
oon eri toimintoihin liittyvät turvallisuuden osatekijät sekä tarve henkilöstö- ja yritys-
turvallisuuden keinoin varmistaa yhteiskunnan kriittisten toimintojen suojaaminen. 



Työryhmän tuli laatia ehdotuksensa hallituksen esityksen muotoon. Valmistelussa tuli 
kiinnittää erityistä huomiota lainsäädännön toimivuuteen muuttuvissa oloissa ja pitää 
tavoitteena vähentää erityislainsäädännön ja usein toistuvien lainsäädäntömuutosten 
tarvetta. Turvallisuusselvityksistä annettua lakia tuli lisäksi kehittää siten, että sen mu-
kaiset sääntely- ja menettelytavat vastaavat Suomea sitovia kansainvälisiä velvoitteita 
sekä kansainvälisesti yleisesti sovellettavia käytäntöjä.  
 
Esitykseen tuli sisällyttää säännökset yhteisöturvallisuusselvitysmenettelyn mahdollis-
tamiseksi nykyistä laajemmin. Tällaisen sääntelyn osana tuli tarvittaessa laatia myös 
säännökset yhteisöturvallisuusmenettelyssä hyödynnettävissä olevista yhteisöjen turval-
lisuusauditoinneista sekä tällaisia laativien laitoksien valvonnasta. 
 
Työryhmän puheenjohtajaksi määrättiin lainsäädäntöneuvos Anna-Riitta Wallin oike-
usministeriöstä. Työryhmän jäseniksi nimitettiin turvallisuuspäällikkö Heikki Hovi val-
tioneuvoston kansliasta, turvallisuuspäällikkö Erkki Väätäinen ulkoasianministeriöstä, 
ylitarkastaja Riitta Aulanko sisäasiainministeriöstä, lainsäädäntöneuvos Jyri Inha val-
tiovarainministeriöstä, hallitussihteeri Jenni Honkonen, sittemmin Herrala puolustusmi-
nisteriöstä, hallitusneuvos Kari Mäkinen työ- ja elinkeinoministeriöstä, ylitarkastaja 
Ilkka Hanski suojelupoliisista, ylitarkastaja Terhi Vira pääesikunnasta, toimistopäällik-
kö Elisa Kumpula tietosuojavaltuutetun toimistosta, asiantuntija Mikko Nyyssölä Elin-
keinoelämän keskusliitosta (työnantajien yhteinen edustaja) sekä lakimies Paula Ilves-
kivi Akavasta (palkansaajajärjestöjen yhteinen edustaja). Työryhmän asiantuntijoiksi 
nimitettiin turvallisuusjohtaja Rauli Parmes liikenne- ja viestintäministeriöstä, yritystur-
vallisuustoimiston päällikkö Kalevi Tiihonen Elinkeinoelämän keskusliitosta, kehittä-
mispäällikkö Markku Haiko Suomen Kuntaliitosta sekä rikostorjunnan asiantuntija Ris-
to Karhunen Finanssialan Keskusliitosta. 
 
Työryhmän sihteeriksi määrättiin erityisasiantuntija Leena Vettenranta ja erityisasian-
tuntija Riku Neuvonen oikeusministeriöstä. Riku Neuvonen siirtyi vuonna 2009 oike-
usministeriöstä muihin tehtäviin. Hän osallistui työryhmän työhön helmikuuhun 2010 
saakka laatien katsauksen turvallisuusselvitystä koskevasta lainsäädännöstä eräissä 
maissa.  
 
Työryhmän kokoonpanoa täydennettiin työn aikana niin, että sen jäseneksi nimitettiin 
myös hallitusneuvos Päivi Kaartamo sosiaali- ja terveysministeriöstä. Lisäksi työryh-
män kokoonpano on työn aikana muuttunut niin, että Riitta Aulangon tilalle työryhmän 
jäseneksi nimitettiin poliisiylitarkastaja Pekka Aho sisäasiainministeriöstä ja hänen tilal-
leen lainsäädäntöneuvos Pertti Normia sisäasiainministeriöstä. Päivi Kaartamon tilalle 
työryhmän jäseneksi nimitettiin neuvotteleva virkamies Antti Posio sosiaali- ja terve-
ysministeriöstä.  Ylitarkastaja Ilkka Hanskin tilalle työryhmän jäseneksi nimitettiin yli-
tarkastaja Lotta Lampela suojelupoliisista ja Kalevi Tiihosen tilalle työryhmän asiantun-
tijaksi varatuomari Juha Härkönen Fortum Oyj:stä. 
 
Työryhmän työhön ovat lisäksi osallistuneet puolustushallinnon turvallisuusjohtaja Juha 
Pekkola, puolustushallinnon apulaisturvallisuusjohtaja Kai Knape ja hänen edeltäjänsä 
Matti Kesäläinen puolustusministeriöstä, budjettisihteeri Niko Ijäs valtiovarainministe-
riöstä, ylitarkastaja Markku Meriluoto, ulkoasiainneuvos Ilkka Heiskanen, ulkoasiain-
neuvos Charles Murto sekä ulkoasiainneuvos Kim Luotonen ja lainsäädäntökoordinaat-



tori Aino Kauppinen ulkoasiainministeriöstä, ylitarkastaja Marko Meriniemi sisäasi-
ainministeriöstä, tarkastaja Mika Susi suojelupoliisista, yliluutnantti Reijo Kaariste ja 
sotilaslakimies Christel Hägglund pääesikunnasta, yksikön päällikkö Rauli Paananen ja 
kehityspäällikkö Jarkko Saarimäki Viestintävirastosta, työmarkkinalakimies Ritva Lii-
vala Kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta sekä lakimies Timo Koskinen SAK:sta ja 
hallintotieteiden ylioppilas Saara Välimäki oikeusministeriöstä.  
 
Työryhmä on työnsä aikana kuullut lainsäädäntöneuvos Kaija Suvantoa ulkoasiainmi-
nisteriöstä, pelastusylitarkastaja Ilpo Helismaata sisäasiainministeriön pelastusosastolta, 
apulaisjohtaja Tauno Aaltoa oikeusrekisterikeskuksesta, hallintopäällikkö Asko Harju-
laa Huoltovarmuuskeskuksesta, turvallisuusjohtaja Jukka Savolaa eduskunnan keskus-
kansliasta, varatoimitusjohtaja Pentti Mäkistä ja asiamies Kaisa Saariota Keskuskaup-
pakamarista, lainopillinen asiamies Janne Makkulaa Suomen Yrittäjistä sekä toimiala-
vastaava, pääarvioitsija Jyrki Lahnalahtea ja Pentti Kauttoa Inspecta Sertifiointi Oy:stä, 
Jouko Laitista Finnsecurity Oy:stä, puheenjohtaja Jarmo Mikkosta Suomen Vartioliik-
keitten Liitto ry:stä sekä toimitusjohtaja Ilkka Lainetta Suomen Turvaurakoitsijaliitosta. 
Työryhmän työhön sen käsitellessä esitysehdotuksen taloudellisia ja henkilöstövaiku-
tuksia ovat lisäksi osallistuneet talouspäällikkö Susanna Grimm-Vikman suojelupoliisis-
ta ja lupahallintopäällikkö Minna Gråsten poliisihallituksesta. 
 
Työryhmän tuli toimeksiantonsa mukaan työnsä ensimmäisessä vaiheessa selvittää, mil-
lä keinoin arvokuljetus- ja rahanlaskentatehtäviä suorittavien luotettavuuden varmista-
minen voitaisiin lainsäädännöllisesti toteuttaa nopeimmin ja siten, että ehdotettu muutos 
on yhteensopiva turvallisuusselvityslain yleisen kehittämisen kanssa. Selvitys tuli tehdä 
31.5.2009 mennessä. Tämän osatehtävänsä osalta työryhmä ilmoitti oikeusministeriölle 
25.5.2009 lähettämässään kirjeessä (OM 4/41/2006), ettei erillisen lain valmisteluun 
ollut sen mielestä selvitystehtävän arviointiin vaikuttaneissa olosuhteissa tapahtuneiden 
muutosten vuoksi sellaista tarvetta kuin työryhmää asetettaessa oletettiin. Muutoksilla 
viitattiin sisäasiainministeriön poliisiosaston yhdessä tietosuojavaltuutetun toimiston 
kanssa tekemään selvitykseen turvallisuusselvitysten tekemisestä arvokuljetusta suorit-
tavien yritysten henkilöstölle (SM-2006-03597/Tu-0) ja siihen, että suojelupoliisi on 
tämän selvitystyön lopputuloksena hyväksynyt arvokuljetusyrityksiä turvallisuusselvi-
tysmenettelyn piiriin vuoden 2008 lopusta.  
 
Työryhmän asettamisen jälkeen oikeusministeri Brax ja peruspalveluministeri Risikko 
sopivat, että työryhmä käsittelee myös terveydenhuollon henkilöstön taustan selvittä-
mistä koskevaa sosiaali- ja terveysministeriön aloitetta, jonka ministeriö oli tehnyt sil-
loiselle työministeriölle. Työryhmä jätti 14.6.2010 asiaa koskevan muistionsa Tervey-
denhuollon ammattihenkilöiden rikostaustojen selvittäminen (Oikeusministeriö. Mietin-
töjä ja lausuntoja 57/2010) oikeusministeriölle. Asian jatkovalmistelu on siirtynyt sosi-
aali- ja terveysministeriölle. 
 
Työryhmä on työnsä aikana selvittänyt säännöksiä, jotka koskevat hyvämaineisuutta 
koskevaan lainsäädäntöön sisältyviä vaatimuksia ja joissa eri tavoin käsitellään henki-
löiden rikostaustaa koskevia tietoja. Näissä erityissäännöksissä asetetut vaatimukset 
eivät kaikilta osin ole sopusoinnussa taustaselvitystä koskevan nykyisen eivätkä nyt 
ehdotettavan lainsäädännön kanssa. Erityislainsäädännön sekä työryhmän tehtävien 
laajuuden vuoksi työryhmä ei ole kuitenkaan voinut laatia ehdotuksia tarvittaviksi sää-



dösmuutoksiksi. Työryhmä pitääkin tarpeellisena, että jatkovalmistelun aikana ryhdy-
tään toimenpiteisiin, joiden avulla voidaan huolehtia lainsäädännön johdonmukaisuu-
desta sekä eri henkilöstöryhmien yhdenvertaisuudesta heidän taustojaan selvitettäessä.  
 
Työryhmän työn aikana on tullut ilmi, että rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estä-
miseen liittyvien toimenpiteiden kansainvälistä valvontaa suorittava, Kehityksen ja yh-
teistyön järjestön (OECD) yhteydessä toimiva elin (The Financial Action Task Force, 
FATF) on Suomeen kohdistuvassa arvioinnissaan pitänyt tärkeänä, että ne rahanpesun 
sääntelyyn liittyvien ilmoitusvelvollisten toimijoiden vastuuhenkilöt, jotka eivät ole 
finanssivalvonnan alaisia, olisivat taustojen selvittämisen piirissä. Tähän ryhmään kuu-
luu lukumääräisesti suuri joukko erilaisia elinkeinonharjoittajia, kuten kirjanpitäjät, 
taloudelliset neuvonantajat, lakiasiaintoimistot, valuutanvaihtajat ja rahanvälittäjät. 
Näiden elinkeinonharjoittajien on rekisteröidyttävä ja niitä valvoo valtakunnallisesti 
Etelä-Suomen aluehallintovirasto.  Ottaen huomioon valvonnan keskittyminen yhteen 
yksikköön sekä valvottavien suhteellisen suuri määrä, työryhmä pitää tarkoituksenmu-
kaisena, että jatkovalmistelussa rahanpesuun liittyvien mainittujen henkilöiden tausto-
jen selvittäminen toteutettaisiin antamalla näitä tehtäviä hoitaville Etelä-Suomen alue-
hallintoviraston virkamiehille tekninen käyttöyhteys rikosrekisteriin ja sakkorekisteriin, 
tai, jos niin jatkovalmistelussa tarkoituksenmukaisemmaksi osoittautuu, oikeushallin-
non valtakunnallisen tietojärjestelmän rikosasioita koskeviin tietoihin.  
 
Työryhmän ehdottamaan lakiin taustaselvityksistä ja rikostaustaotteista sisältyy säännös 
työnantajan oikeudesta vaatia, että henkilö esittää itseään koskevan rikostaustaotteen, 
jos hänen on määrä kotitalouden palkkaamana työskennellä yksin tai ilman valvontaa 
yksityiskodissa sairaan tai vammautuneen henkilön hoitotehtävissä. Ehdotettu säännös 
voi olla osittain päällekkäinen työryhmän aikaisemmin osamietinnössään esittämien 
ehdotusten kanssa. Tämän vuoksi työryhmä pitää tärkeänä, että jatkovalmistelussa ote-
taan huomioon ja sovitetaan yhteen tehty ehdotus suhteessa sosiaali- ja terveysministe-
riössä tapahtuvaan lainvalmisteluun. 
 
Uusien turvallisuutta ja erityisesti tietoturvallisuutta edistävien tehtävien osoittamisessa 
esiintyy aika ajoin ongelmia, jotka ainakin osaltaan johtuvat siitä, että tietoturvallisuutta 
koskevien asioiden käsittely on Suomessa toteutettu hajautetun organisaatiomallin mu-
kaisesti. Työryhmän käsityksenä on, että erikseen ja sopivassa yhteydessä olisi tarpeen 
selvittää, missä määrin ja missä laajuudessa tietoturvallisuuteen liittyviä taustaselvitys-, 
arviointi- sekä ohjaus- ja valvontatehtäviä olisi tarpeen ja voitaisiin keskittää. 
 
Työryhmän laatimaan luonnokseen hallituksen esitykseksi sisältyvät ehdotukset useiksi 
uusiksi viranomaistehtäviksi. Myös taustojen selvittämismenettelyjä uudistettaisiin ja 
niiden käyttöalaa laajennettaisiin jossain määrin. Tehtyjen ehdotusten on määrä tehos-
taa selvitysmenettelyitä ja tuoda kustannussäästöjä. Näiden yksityiskohtainen selvittä-
minen ei ole kuitenkaan ollut työryhmän työn laajuuden ja määräajan huomioon ottaen 
mahdollista. Tämän vuoksi työryhmä katsoo, että tehtyjen ehdotusten taloudellisia ja 
hallinnollisia vaikutuksien tarkempaa arviointia sekä uudistuksen täytäntöönpanon 
suunnittelua varten olisi tarkoituksenmukaista asettaa työryhmä. 
 
Mietintöön on liitetty Paula Ilveskiven ja Mikko Nyyssölän eriävät mielipiteet.  
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TIIVISTELMÄ 
 
Toimeksianto 
 
Oikeusministeriö asetti lokakuussa 2008 työryhmän valmistelemaan turvallisuusselvi-
tyksistä annetun lain uudistamista. Valmistelutyön tavoitteena on lainsäädännön kehit-
täminen siten, että henkilöstön sekä yritysten luotettavuutta ja niiden toimitilojen turval-
lisuutta voidaan tehokkaasti ja perusoikeudet huomioon ottavalla tavalla selvittää kes-
keisten yleisten ja yksityisten etujen suojaamiseksi. Työryhmän tuli laatia ehdotuksensa 
hallituksen esityksen muotoon.  
 
Esitykseen tuli sisällyttää säännökset yhteisöturvallisuusselvitysmenettelyn mahdollis-
tamiseksi nykyistä laajemmin. Tällaisen sääntelyn osana tuli tarvittaessa laatia myös 
säännökset yhteisöturvallisuusmenettelyssä hyödynnettävissä olevista yhteisöjen turval-
lisuusauditoinneista sekä tällaisia laativien laitoksien valvonnasta. 
 
 
Uudistuksen tavoitteet ja keskeiset toteuttamiskeinot  
 
Työryhmä katsoo, että uudistuksen yleisenä tavoitteena on vahvistaa kokonaisturvalli-
suutta sekä sen osana tehostaa yleistä turvallisuutta, edistää yritysturvallisuutta ja kehit-
tää tietoturvallisuutta. Tavoitteena on myös lähentää Suomen lainsäädäntöä vastaamaan 
kansainvälisesti noudatettavaa käytäntöä, tehostaa selvitysmenettelyä sekä tehdä se 
avoimemmaksi ja vuorovaikutteisemmaksi.  Uuden lain tarkoituksena on säännellä 
paitsi henkilöiden, myös yritysten luotettavuuden arviointia näiden taustoja viranomais-
toimin selvittämällä.  
 
Esitykseen sisältyvät myös ehdotukset laiksi yritysten turvallisuusvaatimusten arviointi-
laitoksista, laiksi viranomaisten tietojärjestelmien ja tietoliikennejärjestelyjen tietotur-
vallisuuden arvioinnista sekä ehdotukset 19 muun lain muuttamisesta. Ehdotetuilla 
säännöksillä saatettaisiin lainsäädäntö vastaamaan uuden lain sisältöä ja uudistuksen 
tavoitteita. 
 
Yleisen turvallisuuden lisäämiseksi ehdotetaan, että taustaselvitysmenettely voitaisiin 
toteuttaa muun muassa yhteiskunnan toimivuuden kannalta välttämättömän infrastruk-
tuurin turvaamiseksi. Tällaisia tehtäviä on mm. energia-, vesi- ja elintarvikehuollossa 
sekä tietoliikenteessä.  Myös räjähdysaineiden valmistustehtävissä toimivien rikostausta 
voitaisiin selvittää.   
 
Uusi laki taustaselvityksistä ja rikostaustaotteista (lakiehdotus n:o 1) kehittäisi tietotur-
vallisuutta valtionhallinnossa mahdollistamalla yritysten taustojen selvittämisen sellai-
sissa tilanteissa, joissa yrityksille luovutetaan salassa pidettäviä tietoja.  
 
Uudet säännökset yhdessä muiden valtionhallinnon tietoturvallisuustoimien kanssa te-
hostavat henkilöstöturvallisuutta muun ohella määrittelemällä aikaisempaa yksityiskoh-
taisemmin ne tehtävät, joita hoitavista taustaselvitys voidaan laatia. Tämä yhdessä lain 
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täytäntöönpanoon liittyvän koulutuksen kanssa johtaa todennäköisesti henkilöstöturval-
lisuutta koskevien kysymysten parempaan tunnistamiseen viranomaisissa.  
 
Esityksessä ehdotetaan, että Viestintävirasto voisi arvioida viranomaisten tietojärjes-
telmiä ja tietoliikennejärjestelyjä ja antaa vaatimukset täyttävistä järjestelmistä todis-
tuksen (lakiehdotus n:o 3). Ehdotus liittyy osaltaan valtionhallinnon tietoturvallisuutta 
koskevien säännösten täytäntöönpanoon.  
 
 
Yritysturvallisuuden edistäminen  
 
Ehdotetun taustaselvityksiä ja rikostaustaotteita koskevan lain (lakiehdotus n:o 1) ai-
neellinen soveltamisala laajenisi voimassa olevaan lakiin verrattuna. Taustaselvitys 
voitaisiin tehdä myös yrityksestä sen luotettavuuden, tietoturvallisuuden tason sekä 
sitoumusten hoitokyvyn arvioimiseksi.  
 
Henkilöstöstä aiheutuvilla turvallisuusriskeillä on aikaisempaa suurempi merkitys myös 
yritystoiminnassa. Esityksen avulla yritysturvallisuutta edistettäisiin laajentamalla nii-
den tehtävien määrittelyä, joissa turvallisuusselvitys olisi mahdollista laatia.  Tällaisista 
esimerkkeinä voidaan mainita arvokuljetuksiin liittyvät tehtävät sekä sellaiset pankki- 
ja vakuutusalan tehtävät, joissa henkilö toimimalla valtuuksiensa ja ohjeiden vastaisesti 
voi aiheuttaa työnantajalle ja tämän asiakkaalle huomattavaa vahinkoa.  
 
Esitykseen otetun lakiehdotuksen (lakiehdotus n:o 2) mukaisesti luotaisiin järjestelmä, 
jonka avulla yritykset voisivat kehittää tietoturvallisuutta yhteisten kriteerien ja viran-
omaisvalvonnassa olevien arviointilaitosten avulla. Vaikka yritysturvallisuusselvityk-
sen laatiminen kuuluukin viranomaiselle, yritykset voisivat nykyistä paremmin varau-
tua osallistumaan esimerkiksi sellaisiin kansainvälisiin hankintakilpailuihin, joissa edel-
lytetään viranomaisen laatimaa turvallisuusselvitystä ja sen perusteella annettavaa to-
distusta, mikä parantaisi suomalaisten yritysten kilpailukykyä kansainvälisissä hankin-
noissa. Tämä puolestaan helpottaisi ja tehostaisi asian käsittelyä viranomaisissa. Arvi-
ointilaitokset hyväksyisi ja niitä valvoisi Viestintävirasto.  
 
 
Viranomaismenettelyjen yhdenmukaistaminen ja tehostaminen 
 
Työryhmän ehdotuksen mukaan henkilöturvallisuusselvityksen ja yritysturvallisuussel-
vityksen laatiminen siviiliasioissa kuuluisi suojelupoliisille ja puolustushallinnon asi-
oissa pääesikunnalle.  Nykyinen suppea henkilöturvallisuusselvitys korvattaisiin rikos-
taustaselvityksellä, jonka poliisi laatisi. Työnantaja voisi laissa säädettävissä tapauksis-
sa vaatia työnhakijaa esittämään itseään koskevan rikostaustaotteen, jonka Oikeusrekis-
terikeskus antaisi ylläpitämiensä tietojärjestelmien avulla.  
 
Voimassa olevaa lakia on uudistusta valmisteltaessa kritisoitu sen vuoksi, että suppei-
den turvallisuusselvitysten käsittely on hajautettu paikallisille poliisilaitoksille, minkä 
on katsottu johtavan selvitystä hakevien eriarvoiseen kohteluun ja erilaiseen sovelta-
miskäytäntöön. 
 

20



Esitykseen sisältyvien säännösehdotusten mukaan suppeat turvallisuusselvitykset kor-
vattaisiin rikostaustaselvityksillä, joita laatisi poliisihallituksen tätä tehtävää hoitamaan 
määräämä poliisilaitos. Tällaisia poliisilaitoksia voisi olla kolmesta viiteen.  Taustasel-
vityksiä laativien viranomaisten määrän huomattava väheneminen, viranomaisille sää-
dettäväksi ehdotettu yhteistyövelvoite sekä taustaselvityksistä pidettävä keskitetty re-
kisteri olisivat omiaan yhtenäistämään menettelyjä sekä takaamaan sekä selvityksen 
kohteiden että niitä pyytävien tasavertaisen kohtelun. 
 
Turvallisuusselvityksiä koskee nykyisin tiukka käyttötarkoitussidonnaisuus, mikä on 
johtanut siihen, että samasta henkilöstä laaditaan lyhyenkin ajan sisällä useita peräkkäi-
siä selvityksiä. Esityksessä ehdotetaan, että taustaselvityksistä pidettäisiin niitä laativien 
viranomaisten yhteistä rekisteriä, jonka avulla voitaisiin estää tarpeettomien selvitysten 
laatiminen.  Ehdotuksen mukaan olisi mahdollisuus antaa taustaselvityksen perusteella 
todistus. Tämä vähentäisi uusien selvitysten laatimista henkilöstä, joka työskentelee 
lyhyitä jaksoja erilaisissa suojattavissa kohteissa, kuten asennustehtävissä eri viran-
omaisissa. 
 
Taustaselvitysrekisterin perustaminen antaa ehdotuksen mukaan mahdollisuuden välit-
tää sen kautta tietoja ministeriöiden niille virkamiehille, jotka hoitavat taustaselvitysten 
hankkimista. Tiedonvälityksen avulla voidaan kokonaan estää tarpeettomien taustasel-
vitysten vireille tuleminen. 
 
Ehdotettu laki antaisi mahdollisuudet luotettavuuden seurantaan. Laadituista taustasel-
vityksistä pidettäisiin rekisteriä, jonka tiedot voitaisiin yhdistää oikeushallinnon valta-
kunnalliseen tietojärjestelmään ja poliisiasiain tietojärjestelmään. Laissa säädettäisiin, 
missä tilanteissa voitaisiin peruuttaa annettu todistus tai ilmoittaa seurannassa ilmen-
neistä tuomioista ja muista seikoista työnantajalle. 
 
 
Henkilöturvallisuusselvityksen tietopohjan laajentaminen  
 
Esityksen mukaan taustaselvityksen hakijan olisi tietyissä tapauksissa mahdollisuuksi-
ensa mukaan esitettävä ulkomaan viranomaisen rikostietoja sisältävistä rekistereistä 
saatavat tiedot (lakiehdotus n:o 1, 22 §). Tämä velvollisuus koskisi paitsi ulkomaalaista 
työnhakijaa, myös Suomen kansalaista, joka on oleskellut ulkomailla yhtäjaksoisesti 
vähintään viisi vuotta kuluneen kymmenen vuoden aikana.  
 
Henkilöturvallisuusselvityksen laadinnassa voitaisiin lisäksi käyttää hakijan koulutusta 
ja aikaisempaa työuraa koskevia tietoja, tietoja ulkomailla asumisesta samoin kuin luot-
totietorekisteristä ja ulosottorekisteristä saatavia tietoja (lakiehdotus n:o 1, 21 §).  Laa-
jennetussa henkilöturvallisuusselvityksessä voitaisiin käyttää nykyisin käytettävissä 
olevien tietolähteiden lisäksi asianomaisen luvalla luotto- ja rahoituslaitoksista saatavia 
tietoja.  
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Taustaselvitysmenettelyn avoimuuden ja vuorovaikutteisuuden 
lisääminen 
 
Ehdotetussa laissa taustaselvityksistä ja rikostaustaotteista säädettäisiin nykyistä yksi-
tyiskohtaisemmin niistä tehtävistä, joita hoitavista tai joihin valittavista taustaselvitys 
voidaan laatia tai pyytää rikostaustaote esitettäväksi. 
 
Laissa olisi säännös, joka velvoittaisi työantajaa ja muuta taustaselvityksen hakijaa 
työnhakuilmoituksessa tai muulla vastaavalla tavalla ilmoittamaan siitä, että tehtävään 
valittavasta on tarkoitus hankkia taustaselvitys. 
 
Ehdotetun lain mukaan taustaselvityksen yhteydessä voitaisiin aina suorittaa selvityk-
sen kohteena olevan henkilön haastattelu, mikä olisi omiaan lisäämään prosessin vuo-
rovaikutteisuutta sekä antamaan toimivaltaiselle viranomaiselle paremmat mahdolli-
suudet arvioida käytettävissään olevien tietojen merkitystä selvityksen lopputuloksen 
kannalta. 
 
Selvityksen kohteen tiedonsaantimahdollisuudet tehostuisivat. Selvityksen hakijan olisi 
ilmoitettava sille suullisesti tai kirjallisesti ilmoitetusta selvityksen lopputuloksesta tai 
todistuksen antamisesta. Työantaja voisi myös käsitellä selvityksen lopputuloksena 
saamiaan tietoja selvityksen kohteen kanssa. Tiedonsaantioikeuksien ja keskustelujen 
ulkopuolelle jäisivät kuitenkin tiedot, jotka on saatu suojelupoliisin toiminnallisesta 
rekisteristä. 
 
 
Kansainvälisiin tehtäviin osallistumisen edistäminen 
 
Se, että suomalaiset ja suomalaiset yritykset toimivat yhä useammin kansainvälisissä 
järjestöissä tai toimielimissä, on otettu esityksessä huomioon antamalla tällaiseen tehtä-
vään hakeutuvalle mahdollisuus hankkia taustaselvitys, jos sellaista edellytetään asian-
omaisen järjestön tai toimielimen säännöissä tai toisen valtion laissa (lakiehdotus n:o 1, 
8 § 3 mom.). 
 
 
Sääntelytavan uudistaminen  
 
Uudistuksen tavoitteena on keskittää taustaselvityksien antamista koskevat säännökset 
mahdollisimman laajasti säädettävään uuteen yleislakiin. Tämä johtaa sekä taustaselvi-
tyksiä käyttävien että niiden kohteiden kannalta selkeämpään ja sääntelytavaltaan 
avoimempaan lainsäädäntöön ja vastaisi ehdotetun lain asemaa yleislakina. 
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SAMMANDRAG 
 
Uppdraget 
 

Justitieministeriet tillsatte i oktober 2008 en arbetsgrupp med uppgift att bereda en revi-
dering av lagen om säkerhetsutredningar. Syftet med beredningsarbetet var att utveckla 
lagstiftningen så, att tillförlitligheten i fråga om anställda och företag och säkerheten i 
deras lokaler effektivt och på ett sätt som beaktar de grundläggande fri- och rättigheter-
na kan kontrolleras för att skydda centrala allmänna och enskilda intressen. Arbetsgrup-
pens förslag skulle ha formen av en regeringsproposition. 
 
Propositionen skulle innehålla bestämmelser som i högre grad än för närvarande möj-
liggör ett förfarande med säkerhetsutredningar som avser företag. Som en del av denna 
reglering skulle det vid behov också utformas bestämmelser om sådana säkerhetsaudite-
ringar som kan utnyttjas vid säkerhetsutredningar som avser företag samt om tillsynen 
över organ som gör sådana bedömningar.  
 
 
Mål för reformen och centrala sätt att genomföra den 
 

Ett centralt mål för reformen är enligt arbetsgruppen att förbättra säkerheten som helhet 
och som ett led i detta effektivera den allmänna säkerheten, främja företagssäkerheten 
och utveckla informationssäkerheten. Målet är också att få lagstiftningen i Finland att 
motsvara internationell praxis, effektivera utredningsförfarandet och göra det öppnare 
och mer interaktivt. Syftet med den nya lagen är att reglera bedömningen av personers 
tillförlitlighet men därtill också företags tillförlitlighet, vilket sker så att myndigheterna 
gör utredningar om deras bakgrund. 
 
Propositionen innehåller också förslag till en lag om organ för bedömning av överens-
stämmelse med kraven på informationssäkerhet i företag och en lag om bedömning av 
informationssäkerheten i myndigheternas datasystem och datakommunikation samt för-
slag till ändring av 19 andra lagar. Genom de föreslagna bestämmelserna kommer lag-
stiftningen att motsvara innehållet i den nya lagen och målen för reformen. 
 
I syfte att öka den allmänna säkerheten föreslås att ett förfarande med utredning om 
bakgrund ska kunna genomföras bl.a. för att trygga den infrastruktur som är nödvändig 
för ett fungerande samhälle. Sådana uppgifter finns bl.a. inom energi-, vatten- och livs-
medelsförsörjningen samt inom datakommunikationen. Också brottslig bakgrund hos 
personer som arbetar med tillverkning av sprängämnen ska enligt förslaget kunna utre-
das. 
 
Den nya lagen om utredningar om bakgrund och utdrag över brottslig bakgrund (lagför-
slag 1) ska utveckla informationssäkerheten inom statsförvaltningen genom att möjlig-
göra utredningar om företags bakgrund i sådana situationer då det lämnas ut sekretess-
belagda uppgifter till företagen. 
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Tillsammans med de övriga informationssäkerhetsåtgärderna inom statsförvaltningen 
innebär de nya bestämmelserna att personalsäkerheten effektiveras bl.a. genom att det 
mer detaljerat än tidigare anges för vilka arbetsuppgifter det kan göras en utredning om 
bakgrund om dem som sköter uppgifterna. Detta och den utbildning som hänför sig till 
verkställigheten av lagen leder troligtvis till att frågor om personalsäkerhet bättre identi-
fieras hos myndigheterna. 
 
I propositionen föreslås att Kommunikationsverket får uppgiften att bedöma myndighe-
ternas datasystem och datakommunikation och utfärda intyg över system som uppfyller 
kraven (lagförslag 3). Förslaget hänför sig till verkställigheten av de bestämmelser som 
gäller informationssäkerheten inom statsförvaltningen. 
 
 
Främjande av företagssäkerheten 
 
Det materiella tillämpningsområdet för den föreslagna lagen om utredningar om bak-
grund och utdrag över brottslig bakgrund (lagförslag 1) breddas jämfört med den gäl-
lande lagen. En utredning om bakgrund ska enligt förslaget kunna göras också i fråga 
om ett företag för att bedöma dess tillförlitlighet, informationssäkerhetsnivå och förmå-
ga att sköta åtaganden. 
 
De säkerhetsrisker som hänger samman med personalen spelar en större roll än tidigare 
också inom företagsverksamheten. Propositionen främjar företagssäkerheten genom att 
de arbetsuppgifter i vilka en säkerhetsutredning kan göras ges en vidare definition. Som 
exempel på sådana kan man nämna uppgifter i samband med värdetransporter samt så-
dana uppgifter inom bank- och försäkringsbranschen där en person genom att handla i 
strid med sina befogenheter och anvisningarna kan förorsaka betydande skada för sin 
arbetsgivare och dennes klient.   
 
Enligt det lagförslag som tagits in i propositionen (lagförslag 2) ska det skapas ett sy-
stem genom vilket företagen kan utveckla informationssäkerheten med hjälp av gemen-
samma kriterier och bedömningsorgan som myndigheterna övervakar. Även om det är 
en uppgift för myndigheterna att göra säkerhetsutredningar som avser företag, väntas 
företagen bättre än för närvarande kunna bereda sig på att delta t.ex. i sådana internatio-
nella upphandlingsförfaranden där det förutsätts en säkerhetsutredning som gjorts av en 
myndighet och ett intyg på basis av utredningen, vilket antas stärka de finländska före-
tagens konkurrenskraft vid internationella upphandlingar. Detta väntas för sin del under-
lätta och effektivera behandlingen av ärendet hos myndigheterna. Bedömningsorganen 
ska enligt förslaget godkännas av Kommunikationsverket och stå under dess tillsyn. 
 
 
Enhetligare och effektivare myndighetsförfaranden 
 
Enligt arbetsgruppens förslag ska säkerhetsutredningar som avser personer och säker-
hetsutredningar som avser företag göras av skyddspolisen när det gäller civilärenden 
och av huvudstaben när det gäller ärenden inom försvarsförvaltningen. Den nuvarande 
begränsade säkerhetsutredningen i fråga om personer ska ersättas med en utredning om 
brottslig bakgrund, som görs av polisen. Arbetsgivaren kan i de fall som anges i lagen 
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kräva att en arbetssökande visar upp ett utdrag över brottslig bakgrund, vilket Rättsre-
gistercentralen utfärdar med hjälp av sina datasystem. 
 
Den gällande lagen har vid beredningen av reformen kritiserats för att behandlingen av 
begränsade säkerhetsutredningar har spritts ut på de lokala polisinrättningarna, vilket 
har ansetts leda till ojämlik behandling av dem som ansöker om utredning och till varie-
rande tillämpningspraxis. 
 
Enligt de förslag till bestämmelser som ingår i propositionen ska de begränsade säker-
hetsutredningarna ersättas med utredningar om brottslig bakgrund, som görs av en po-
lisinrättning, som ges denna uppgift av Polisstyrelsen. Det kan finnas tre till fem sådana 
polisinrättningar. Det att antalet myndigheter som gör utredningar om bakgrund minskar 
markant, att myndigheterna föreslås bli skyldiga att bedriva samarbete och att det förs 
ett centraliserat register över utredningarna om bakgrund kan leda till enhetligare förfa-
randen och garantera att både de som utredningen gäller och de som begär utredningar 
behandlas jämlikt. 
 
Säkerhetsutredningar är för nuvarande strikt ändamålsbundna, vilket har lett till att det 
om samma person inom en kort tidsrymd kan göras flera på varandra följande utred-
ningar. I propositionen föreslås att de myndigheter som gör utredningar om bakgrund 
ska ha ett gemensamt register för att förhindra onödiga utredningar. Enligt förslaget ska 
det vara möjligt att utfärda ett intyg över en utredning om bakgrund. På så sätt minskar 
antalet nya utredningar om personer som under korta perioder arbetar på olika platser 
som ska skyddas, såsom i installationsarbeten hos olika myndigheter. 
 
Inrättandet av ett register över utredningar om bakgrund ger enligt förslaget en möjlig-
het att förmedla information till de tjänstemän vid ministerierna som sköter anskaffning 
av utredningar om bakgrund. Tack vare informationsförmedlingen blir det möjligt att 
helt och hållet förhindra att onödiga utredningar om bakgrund inleds. 
 
Den föreslagna lagen erbjuder möjligheter att kontrollera tillförlitligheten. Över utred-
ningarna om bakgrund förs ett register och uppgifterna där kan samköras med uppgifter 
i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem och i informationssystemet 
för polisärenden. Lagen ska innehålla bestämmelser om i vilka situationer ett utfärdat 
intyg kan återtas eller när arbetsgivaren kan informeras om domar och andra omstän-
digheter som framkommit vid kontrollen.  
 
 
Breddat dataunderlag för säkerhetsutredningar som avser personer 
 
Enligt propositionen ska den som ansöker om en utredning om bakgrund i vissa fall, i 
den utsträckning det är möjligt, visa upp uppgifter ur en utländsk myndighets straffre-
gister (lagförslag 1, 22 §). Denna skyldighet ska gälla utländska arbetssökande men 
också finska medborgare som har vistats utomlands utan avbrott mer än fem år under de 
senaste tio åren. 
 
I samband med en säkerhetsutredning som avser personer kan man enligt förslaget ock-
så utnyttja uppgifter om sökandens utbildning och tidigare anställningsförhållanden, 
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uppgifter om boende utomlands samt uppgifter ur kreditupplysningsregistret och utsök-
ningsregistret (lagförslag 1, 21 §). Vid en utvidgad säkerhetsutredning som avser perso-
ner kan man utöver de nuvarande informationskällorna också utnyttja uppgifter från 
kreditinstitut och finansiella institut, om den som utredningen gäller har gett sitt tillstånd 
till det. 
 
 
Större öppenhet och bättre växelverkan vid förfarandet med 
utredningar om bakgrund 
 
Den föreslagna lagen om utredningar om bakgrund och utdrag över brottslig bakgrund 
innehåller mer detaljerade bestämmelser än tidigare om vilka uppgifter som är sådana 
att det om dem som utses till eller sköter uppgifterna kan göras en utredning om bak-
grund eller krävas att dessa personer visar upp ett utdrag över brottslig bakgrund. 
 
Lagen ska innehålla en bestämmelse som förpliktar arbetsgivaren eller någon annan 
som ansöker om en utredning om bakgrund att i platsannonsen eller på något annat mot-
svarande sätt meddela att en utredning om bakgrund kommer att skaffas för den som 
utses till uppgiften. 
 
Enligt den föreslagna lagen kan man i samband med en utredning om bakgrund alltid 
göra en intervju med den som utredningen gäller, vilket kan medföra större växelverkan 
i processen och ge den behöriga myndigheten bättre möjligheter att bedöma vikten av 
de tillgängliga uppgifterna med tanke på resultatet av utredningen. 
 
Möjligheterna att få information för den som utredningen gäller effektiveras. Den som 
ansökt om en utredning ska informera personen i fråga om ett utredningsresultat som 
meddelats muntligt eller skriftligt eller om utfärdande av intyg. Arbetsgivaren kan också 
behandla uppgifterna om utredningens resultat tillsammans med den som utredningen 
gäller. Rätten till information och möjligheten till samtal gäller dock inte uppgifter som 
har fåtts ur skyddspolisens funktionella informationssystem. 
 
 
Främjande av deltagande i internationella uppdrag 
 
Att finländare och finländska företag allt oftare medverkar i internationella organisatio-
ner eller organ har beaktats i propositionen genom att den som söker sig till ett sådant 
uppdrag får möjlighet att skaffa en utredning om bakgrund, om en sådan krävs i organi-
sationens eller organets stadgar eller i en annan stats lag (lagförslag 1, 8 § 3 mom.). 
 
 
Ny reglering 
 
Syftet med reformen är att koncentrera bestämmelserna om utredningar om bakgrund 
till en ny allmän lag som blir så omfattande som möjligt. Både för dem som använder 
utredningar om bakgrund och för dem som är föremål för sådana leder detta till en kla-
rare lagstiftning med en öppnare reglering och överensstämmer med den föreslagna 
lagens ställning som allmän lag.  
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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi taustaselvityksistä 
ja rikostaustaotteista sekä siihen liittyviksi laeiksi 

 
ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 
 
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki taustaselvityksistä ja rikostaustaotteista, jolla 
kumottaisiin turvallisuusselvityksistä vuonna 2002 säädetty laki. Uuden lain tarkoituk-
sena on säännellä paitsi henkilöiden, myös yritysten luotettavuuden arviointia näiden 
taustoja viranomaistoimin selvittämällä. 
 
Uudistuksen yleisenä tavoitteena on tehostaa kokonaisturvallisuutta vahvistamalla yleis-
tä turvallisuutta, edistämällä yritysturvallisuutta ja kehittämällä tietoturvallisuutta valti-
onhallinnossa. Tavoitteena on myös lähentää Suomen lainsäädäntöä vastaamaan kan-
sainvälisesti noudatettavaa käytäntöä, tehostaa selvitysmenettelyä sekä tehdä se avoi-
memmaksi ja vuorovaikutteisemmaksi. 
 
Taustaselvityksistä ja rikostaustaotteista annettavaksi ehdotetun lain mukaan henkilön 
taustan selvittämisessä voitaisiin käyttää erilaisia menettelyjä, joita olisivat suojelupolii-
sin tai pääesikunnan laatimat henkilöturvallisuusselvitykset, poliisihallinnon tätä tehtä-
vää hoitavan yksikön laatimat rikostaustaselvitykset sekä rikostaustaote, jonka Oikeus-
rekisterikeskus tuottaisi ylläpitämistään tietojärjestelmistä. 
 
Taustaselvitys olisi mahdollista vain selvityksen kohteen suostumuksella. Henkilö toi-
mittaisi itse rikostaustaotteen. Uudistuksella parannettaisiin myös selvityksen kohteen 
tiedonsaantimahdollisuuksia. Lailla laajennettaisiin mahdollisuuksia haastatella taus-
taselvityksen kohdetta. 
 
Henkilöistä laadittavissa taustaselvityksissä käytettäisiin ensisijaisesti poliisin ja oike-
ushallinnon tietojärjestelmiin sisältyviä tietoja. Nykyisen lain tapaan olisi laissa säädet-
tävissä tapauksissa mahdollisuus selvittää myös henkilön taloudellista asemaa ja lähei-
siä. 
 
Uusi laki sisältäisi säännökset myös yritysturvallisuusselvityksistä, joiden avulla selvite-
tään yrityksen vastuuhenkilöiden taustoja, tietoturvallisuuden tasoa ja sitoumusten hoi-
tokykyä. Yritysturvallisuusselvitys voitaisiin laatia yrityksestä, joka toimii viranomaisen 
sopimuskumppanina ja saa luokiteltuja salassa pidettäviä tietoja. 
 
Esityksellä pyritään edistämään yritysturvallisuutta luomalla valvonta yritysten tietotur-
vallisuutta arvioiville laitoksille ehdotuksella laiksi yritysten tietoturvallisuusvaatimus-
ten arviointilaitoksista. Arviointilaitosten hyväksyntä ja valvonta kuuluisi Viestintävi-
rastolle.  
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Ehdotuksessa laiksi viranomaisten tietojärjestelmien ja tietoliikennejärjestelyjen tieto-
turvallisuuden arvioinnista Viestintävirastolle annettaisiin tehtäväksi hoitaa tietoturval-
lisuuden asiantuntijatehtäviä viranomaisten tietoturvallisuuden arviointia koskevissa 
asioissa. 
 
Esitykseen sisältyvät ehdotukset 19 lain muuttamisesta. Ehdotetuilla säännöksillä saatet-
taisiin lainsäädäntö vastaamaan uuden lain sisältöä ja uudistuksen tavoitteita. 
Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan noin puolen vuoden kuluttua niiden hy-
väksymisestä ja vahvistamisesta. 

 
————— 
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YLEISPERUSTELUT 
 
 
1 Johdanto 

 
Tietoisuus tietoturvallisuudesta ja yleisemminkin turvallisuuteen liittyvistä asioista on 
kasvanut merkittävästi viimeisen vuosikymmenen aikana. Tämä ilmenee muun ohella 
kansainvälisten salassa pidettävien tietojen vaihtoa ja niiden käsittelyä koskevien sopi-
musten määrän lisääntymisenä. Euroopan unionissa on annettu useita direktiivejä ja ase-
tuksia turvallisuuden lisäämiseksi. Tällaisista esimerkkinä voidaan mainita satamien ja 
lentoliikenteen turvallisuutta koskevat säädökset sekä kriittisen infrastruktuurin suojaa-
miseen tähtäävä direktiivi (2008/114/EY). 

 
Turvallisuusasioissa käytetään yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden käsitettä, joka si-
sältää turvallisuuden kaikki osa-alueet, joilla tähdätään muun ohella valtion turvallisuu-
den, yhteiskunnan perustoimintojen jatkuvuuden, väestön sekä tietojen saatavuuden ja 
virheettömyyden turvaamiseen. Turvallisuuden toteuttamiskeinoja jaetaan myös sen 
mukaan, mihin toimenpiteet kohdistuvat. Tämän mukaisesti puhutaan tietoturvallisuu-
desta, fyysisestä turvallisuudesta, henkilöstöturvallisuudesta ja yritysturvallisuudesta. 

 
Kansainvälisissä sopimuksissa ja säädöksissä on usein velvoitteita huolehtia sekä henki-
löstöturvallisuudesta että yritysturvallisuudesta, toisin sanoen henkilöiden ja yritysten 
luotettavuudesta. Nykyisen lainsäädännön puutteiden vuoksi on säädetty laki kansainvä-
lisistä tietoturvallisuusvelvoitteista (588/2004). Lain avulla ei kuitenkaan voida yleisesti 
kehittää kansallisia toimia eikä se siten ole riittävä toteuttamaan turvallisuustoimille 
asetettavia vaatimuksia. 

 
Suomessa henkilöstöturvallisuutta sääntelevä keskeisin säädös on laki turvallisuusselvi-
tyksistä (177/2002). Henkilöistä aiheutuvia riskejä torjutaan valtionhallinnossa myös 
tietoaineistojen tietoturvallisuustoimin suunnittelemalla ja toteuttamalla työprosessit ja 
tietoaineistojen käsittelyprosessit tietovirtoineen niin, että henkilöstön tahallisia ja tahat-
tomia virheitä voidaan ennalta estää. Julkishallinnossa kysymys on viranomaisten toi-
minnan julkisuudesta annetun lain (621/1999, jäljempänä julkisuuslaki) 18 §:ssä sääde-
tyn hyvän tiedonhallintatavan noudattamisesta. Vuonna 2010 annettiin asetus tietotur-
vallisuudesta valtionhallinnossa (681/2010). 

 
Turvallisuusselvityksistä annettuun lakiin on tähän mennessä tehty vain verrattain pie-
niä muutoksia muiden lainsäädäntöhankkeiden yhteydessä. Lain sisältämien valtuuksien 
nojalla on annettu puolustusministeriön asetus turvallisuusselvitysten hakemisesta puo-
lustusministeriön hallinnonalalla (711/2002), sisäasiainministeriön asetus turvallisuus-
selvitysten hakemismenettelystä (710/2002) sekä valtioneuvoston päätös turvallisuus-
luokituksen käyttöönotosta (930/2003). 

 
Turvallisuusselvitysmenettelyn tarkoituksena on suojata keskeisiä yhteiskunnan etuja 
varmistamalla henkilöstön luotettavuus selvittämällä virkamiesten, työntekijöiden tai 
työnhakijoiden taustatietoja. Turvallisuusselvitysten hankinta on siten merkittävä keino 
henkilöstöturvallisuuden toteuttamisessa osana viranomaisten ja yhteisöjen tietoturvalli-
suustyötä ja muutakin toimintaa turvallisuuden toteuttamiseksi. 
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Turvallisuusselvityksistä annetun lain voimaantulon jälkeen turvallisuustoimien merki-
tys on kasvanut kansainvälisen yhteistyön lisääntymisen vuoksi. Toimintojen ulkoista-
minen ja verkostomainen työskentely tuovat esiin uusia henkilöstöturvallisuuteen liitty-
viä tarpeita. 

 
Ehdotetulla uudella lailla taustaselvityksistä ja rikostaustaotteista on tarkoitus kehittää ja 
täsmentää rekisteröityjen luonnollisten henkilöiden sekä yritysten ja yhteisöjen oikeus-
suojaa ja samalla edistää viranomaisten ja yritysten mahdollisuuksia huolehtia turvalli-
suudesta.  
 
Uudistuksen on määrä edistää yritysturvallisuutta sekä tietoturvallisuutta viranomaisissa 
eri tavoin. Kaikki ehdotetut toimet tähtäävät siihen, että Suomi ja suomalaiset yritykset 
voivat kansainvälisessä yhteistyössä osoittaa olevansa luotettavia sopimuskumppaneita, 
jotka huolehtivat kulloinkin tarvittavista turvallisuustoimista. 
 
 
 
2 Nykytila 
 
2.1 Lainsäädäntö ja käytäntö 
Lainsäädäntö 
 
Turvallisuusselvityksistä annetun lain tavoitteena oli sitä koskeneen hallituksen esityk-
sen (HE 43/2001) mukaan tarjota yhteiskunnallisesti ja kansantaloudellisesti keskeisille 
organisaatioille paremmat mahdollisuudet suojautua luvatonta tiedustelua, väärinkäy-
töksiä, tietovuotoja sekä muuta rikollista toimintaa vastaan toteuttamalla samaan aikaan 
yksityisyyden suoja ja menettelyn avoimuus. 

 
Turvallisuusselvityksistä annetun lain 2 §:n mukaan lain tarkoituksena on turvallisuus-
selvityksiä käyttämällä parantaa mahdollisuuksia ennalta estää rikokset, jotka vakavasti va-
hingoittaisivat säännöksessä määriteltyjä etuja. Laissa ei määritellä niiden rikosten tekota-
poja, joiden ennalta estämiseksi turvallisuusselvitysmenettelyjä käytetään. 

 
Turvallisuusselvityksen kohteen yksityisyyden suojaa ja asemaa muutoinkin turvataan 
laissa useiden eri keinojen avulla. Turvallisuusselvitys voidaan tehdä vain selvityksen 
kohteena olevan henkilön etukäteen antaman kirjallisen suostumuksen perusteella. Tur-
vallisuusselvitystä hakevan on huolehdittava siitä, että selvityksen kohde on saanut tie-
don turvallisuusselvityksen tarkoituksesta ja sen käyttämisestä sekä oikeudestaan saada 
tieto selvityksen sisällöstä. 

 
Laissa määritellään varsin yksityiskohtaisesti ne tietolähteet, joita turvallisuusselvitys-
menettelyssä saadaan käyttää. Toimivaltainen viranomainen saa käyttää laissa lueteltuja 
rekistereitä vain siinä laajuudessa kuin se on välttämättä tarpeen lain tavoitteen saavut-
tamiseksi (3 §). 

 
Jokaisella on oikeus saada tieto siitä, onko hänestä tehty turvallisuusselvitys tiettyä teh-
tävää varten. Selvityksen kohteella on myös oikeus pyynnöstä saada toimivaltaiselta vi-
ranomaiselta turvallisuusselvityksen tiedot. Tiedonsaantioikeus ei kuitenkaan koske sel-
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laisesta rekisteristä peräisin olevaa tietoa, johon rekisteröidyllä ei ole tarkastusoikeutta, 
kuten suojelupoliisin toiminnalliseen tietojärjestelmään. 

 
Mitä selvityksen kohteena olevan henkilön tiedonsaantioikeudesta ja huomautusoikeu-
desta säädetään, sovelletaan myös selvityksen kohteena olevan henkilön läheiseen, kun 
tästä on tehty laissa tarkoitettu selvitys osana laajaa turvallisuusselvitystä. 

 
Turvallisuusselvitysmenettelyn edellytyksiä määrittelevät eri säännökset. Lain nojalla 
turvallisuusselvitys voidaan tehdä virkaan tai tehtävään hakeutuvasta, tehtävään tai kou-
lutukseen otettavasta taikka virkaa tai tehtävää hoitavasta henkilöstä, joka on antanut 
siihen suostumuksensa. 
 
Turvallisuusselvityksistä annetussa laissa ei määritellä tehtäviä, joita hoitavista turvalli-
suusselvitys voidaan tehdä. Tehtäviä yleisesti määrittelevänä säännöksenä on turvalli-
suusselvityksistä annetun lain 2 §:ssä oleva lain tarkoitusta määrittelevä säännös. Se 
määrittelee samalla, minkälaisten etujen suojaamiseksi turvallisuusselvitys voidaan teh-
dä. Näitä ovat Suomen sisäinen tai ulkoinen turvallisuus, maanpuolustus tai poikkeus-
oloihin varautuminen; Suomen suhteet toiseen valtioon tai kansainväliseen järjestöön; 
julkinen talous; yksityisen huomattavan arvokas liike- tai ammattisalaisuus tai muu tä-
hän rinnastettava erittäin merkittävä yksityinen taloudellinen etu; taikka mainittujen etu-
jen suojaamisen kannalta erittäin merkittävä tietoturvallisuus. 

 
Turvallisuusselvityksiä on kolmea eri tasoa edustavaa tyyppiä: perusmuotoisia, laajoja 
ja suppeita. Perusmuotoisen ja laajan turvallisuusselvityksen tekee suojelupoliisi, jossa 
asian käsittely kuuluu lausuntotoimistolle. Pääesikunta tekee kaikki puolustushallinnon 
alaan kuuluvat turvallisuusselvitykset. Pääesikunnassa tehtäviä hoitaa tutkintaosasto. 
 
Suppea turvallisuusselvitys voi kohdistua vain henkilöihin, joilla on työtehtävissään 
pääsy tiettyyn suojeltavaan paikkaan. Suppean turvallisuusselvityksen tekee asiaan liit-
tyvän tilan tai paikan sijaintipaikkakunnan kihlakunnan poliisilaitos. 

 
Perusmuotoisen turvallisuusselvityksen tekemistä voivat hakea valtion ja eduskunnan 
viranomaisten ja laitosten, valtion liikelaitosten sekä kuntien ja kuntayhtymien lisäksi 
myös suomalainen yksityinen yhteisö ja säätiö sekä Suomessa sivuliikkeen rekisteröinyt 
ulkomainen yhteisö ja säätiö. Perusmuotoisen turvallisuusselvityksen tekemiselle ei ole 
säädetty erityisiä edellytyksiä. 

 
Laaja turvallisuusselvitys voidaan tehdä ensimmäiseen turvallisuusluokkaan kuuluvaan 
tehtävään hakevasta tai määrättävästä taikka tällaista tehtävää hoitavasta. Ensimmäiseen 
turvallisuusluokkaan kuuluvat tehtävät, joissa henkilöllä on muutoin kuin satunnaisesti 
pääsy vähäistä suurempaan määrään sellaisia salassa pidettäviä tietoja, joiden paljastu-
minen vahingoittaisi vakavasti lain suojaamia yleisiä etuja. Laaja turvallisuusselvitys 
voidaan tehdä myös silloin, kun Suomea sitovan valtiosopimuksen tai muun kansainvä-
lisen velvoitteen täyttäminen sitä edellyttää. 

 
Turvallisuusselvitys voidaan tehdä muissakin kuin turvallisuusselvityksistä annetussa 
laissa säädetyissä tapauksissa silloin, kun Suomea sitova valtiosopimus tai muu kan-
sainvälinen velvoite edellyttää turvallisuusselvityksen laatimista tai esittämistä. 
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Turvallisuusselvityksen hakeminen on pääsäännön mukaan työnantajan asiana. Hake-
muksessa tulee ilmoittaa selvityksen kohteena oleva henkilö ja yksilöidä se virka tai 
tehtävä, johon hänet aiotaan nimittää tai ottaa taikka jota hän hoitaa sekä muut turvalli-
suusselvityksen tekemistä varten tarpeelliset tiedot. 

 
Turvallisuusselvitysten hakemismenettelystä annetuissa asetuksissa (710 ja 711/2002) 
on tarkemmat säännökset hakemuksessa annettavista tiedoista ja selvityksistä. Niissä 
edellytetään muun ohella, että hakemukseen sisällytetään selvitys salassa pidettävistä 
tiedoista, joita selvityksen kohteena oleva henkilö käsittelee tai hänen on määrä käsitel-
lä. Hakijan on todistettava suojelupoliisille, että hakijan hallussa on sellaista salassa pi-
dettävää tietoa, jota väärinkäyttämällä voidaan vakavasti vahingoittaa turvallisuusselvi-
tyksistä annetussa laissa tarkoitettua etua. Lisäksi hakijan on näytettävä, että suojattavaa 
etua on jo suojattu riittävällä tavalla sekä esitettävä, missä tehtävissä suojattavalle edulle 
voidaan todella aiheuttaa vakavaa vahinkoa. 

 
Jos yksityinen yhteisö tai säätiö hakee selvitystä, se voidaan tehdä vain, jos hakija hy-
väksyy toimivaltaisen viranomaisen asettamat, rekisteröidyn henkilötietojen suojan ja 
selvityksen tarkoituksen kannalta tarpeelliset ehdot. Näistä ehdoista on säädetty tar-
kemmin edellä tarkoitetuissa asetuksissa. Hakijan tulee muun ohella sitoutua antamaan 
vuosittain turvallisuusselvityksen laatijalle selvitys turvallisuusselvitysten käsittelystä, 
käytöstä ja hävittämisestä sekä arvio seuraavana vuonna pyydettävien selvitysten mää-
rästä. 

 
Turvallisuusselvitys voidaan tehdä vain selvityksen kohteena olevan henkilön etukäteen 
antaman kirjallisen suostumuksen perusteella. Hakijan on liitettävä hakemukseensa sel-
vityksen kohteen antama suostumus samoin kuin tämän antama vakuutus siitä, että hän 
on saanut tiedon turvallisuusselvityksen tarkoituksesta ja sen käyttämisestä sekä oi-
keudestaan saada tieto selvityksen sisällöstä. 

 
Turvallisuusselvitys voidaan tehdä selvityksen kohteen pyynnöstä, jos Suomea sitova 
valtiosopimus tai muu kansainvälinen velvoite tätä edellyttää. 

 
Luotettavuuden selvittäminen turvallisuusselvityksistä annetun lain mukaan perustuu 
erityisesti eri viranomaisten rekistereistä saataviin tietoihin. Lain mukaan menettely ei 
tuota arviota työnhakijan luotettavuudesta, vaan tämän arviointi jää työnantajalle. Poik-
keuksena ovat turvallisuusselvitykset, jotka annetaan kansainvälisten tietoturvallisuus-
velvoitteiden johdosta. 

 
Muotosidonnaisuutta osoittaa se, että turvallisuusselvitysmenettelyssä käytettävät rekis-
terit on laissa lueteltu tyhjentävästi. Perusmuotoisen turvallisuusselvityksen pohjana saa 
käyttää ainoastaan laissa määritellyistä rekistereistä saatavia tietoja. Tällaisia rekisterei-
tä ovat henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetussa laissa (761/2003) tarkoitet-
tu poliisiasiain tietojärjestelmä, hallintoasiain tietojärjestelmä tai suojelupoliisin toimin-
nallinen tietojärjestelmä; rikosrekisteri tai liiketoimintakieltorekisteri; oikeushallinnon 
tietojärjestelmä (tiedot syyteharkinnassa olevista tai olleista rikosasioista), tuomiolau-
selmajärjestelmä; pääesikunnan pitämä rikostietorekisteri sekä turvallisuustietorekisteri; 
rajavartiolaitoksen toiminnallisen tietojärjestelmän tutkinta- ja virka-apurekisteri sekä 
lupa- ja valvonta-asioiden rekisteri; tullihallituksen pitämä tutkinta- ja virka-
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apujärjestelmä; väestötietojärjestelmä sekä ulkomaalaisrekisteriin kuuluva viisumiasioi-
den osarekisteri ja maahantuloedellytysten osarekisteri. 

 
Laajaa turvallisuusselvitystä tehtäessä voidaan sen lisäksi, mitä perusmuotoisesta turval-
lisuusselvityksestä säädetään, selvittää tiedot selvityksen kohteena olevan henkilön 
elinkeinotoiminnasta sekä hänen varallisuudestaan ja veloista (mukaan lukien ulosotto-
viranomaisen tiedot) sekä muista taloudellisista sidonnaisuuksista. 

 
Laajaan turvallisuusselvitykseen sisältyy henkilötietoilmoitus. Siinä selvityksen kohtee-
na oleva henkilö antaa tärkeimmät tiedot itsestään, perhe- ja sukulaisuussuhteistaan, 
koulutuksestaan, asuinpaikoistaan, virka- tai työsuhteistaan enintään kymmenen viimei-
sen vuoden ajalta sekä tarvittaessa tietoja taloudellisista sidonnaisuuksista. 

 
Laaja turvallisuusselvitys voidaan ulottaa myös läheisiin, jos turvallisuusselvityksen tar-
koituksen saavuttaminen sitä välttämättä edellyttää. Jos hakija katsoo, että laaja turvalli-
suusselvitys on välttämätöntä ulottaa koskemaan selvityksen kohteena olevan henkilön 
läheistä, hänen tulee esittää hakemuksessaan tähän perusteltu syy. 

 
Läheisiä ovat selvityksen kohteena olevan henkilön vanhemmat, lapset, aviopuolisot 
taikka henkilö, jonka kanssa hän elää yhteisessä taloudessa avioliitonomaisessa suhtees-
sa. Perusmuotoinen turvallisuusselvitys voidaan tehdä läheisestä, jos tämä on antanut 
siihen kirjallisen suostumuksensa. 

 
Turvallisuusselvitys annetaan työnantajalle. Siihen merkitään vain tarpeelliset tiedot. Se ei 
lain 10 §:n 2 momentin mukaan saa sisältää selvityksen laatineen viranomaisen arviota 
selvityksen kohteena olevan henkilön luotettavuudesta tai sopivuudesta virkaan tai teh-
tävään. Tässä turvallisuusselvityksistä annettu laki poikkeaa usean muun maan lain 
säännöksistä. Varsin tavallista on, että turvallisuusselvitysmenettelyn lopputuloksena 
menettelystä vastaava viranomainen antaa selvityksen kohteesta erityisen todistuksen 
(PSC= Personal Security Certification). Tällaisen todistuksen voi Suomessa saada vain 
kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista annetussa laissa säädetyissä tilanteissa. 

 
Turvallisuusselvitysmenettely on tehtävä- ja tapauskohtainen: menettelyä sovelletaan 
käytännössä käyttötarkoitussidonnaisesti. Turvallisuusselvitys annetaan siten kutakin 
tehtävää varten erikseen. 

 
Turvallisuusselvityksistä annettuun lakiin sisältyy muutoksenhakukielto: toimivaltaisen 
viranomaisen antamaan kielteiseen päätökseen turvallisuusselvityksen tekemistä koske-
vassa asiassa ei saa hakea valittamalla muutosta (24 § 1 mom.). Muutosta saa sen sijaan 
hakea päätökseen, jolla toimivaltainen viranomainen on kieltäytynyt antamasta tietoja 
rekisteröidylle ja selvityksen kohteelle taikka tekemästä huomautusoikeuden perusteella 
merkintää. 

 
Menettelyä valvovat sisäasiainministeriön poliisiosasto, tietosuojavaltuutettu sekä lailli-
suusvalvontaviranomaiset. Tietosuojavaltuutetulla on oikeus tutustua turvallisuusselvi-
tykseen sen lainmukaisuuden tarkastamiseksi. 

 
Turvallisuusselvitysten hakemisesta on erityissäännöksiä muun muassa Pelastusopistosta 
annetussa laissa (607/2006) ja ilmailulaissa (1194/2009). Tietojen luovutus turvallisuusselvitys-
ten tekemistä varten perustuu myös turvallisuusselvityksistä annetun lain ulkopuolisiin säädök-
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siin. Näistä esimerkkeinä voidaan mainita ulkomaalaisrekisterilaki (1270/1997) sekä laki liike-
toimintakiellosta (1059/1985). 

 
Henkilöstöstä aiheutuvia riskejä voidaan vähentää tekemällä virkamiestä tai työntekijää 
valittaessa erilaisia työhön valittavaa koskevia taustaselvityksiä. Valtionhallinnossa uutta 
virkaa täytettäessä perustietoina käytettävissä ovat nimikirjasta ilmenevät tiedot. Nimi-
kirjalain (1010/1989) 4 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan nimikirjaan on talletettava 
tieto kurinpitorangaistuksesta, tuomioistuimen virkarikoksesta tai sotilasvirkarikoksesta 
rikoslain 40 luvun mukaan tuomitsema rangaistus sekä tuomioistuimen muusta rikok-
sesta tuomitsema vankeusrangaistus, jos rangaistus on tuomittu virkamiehelle tai jos ri-
kos on tehty tuomitun ollessa virkasuhteessa valtioon. Tuomioistuimen velvollisuudesta il-
moittaa eräistä ratkaisuistaan annetun lain (373/2010) mukaan tuomioistuimen, joka on 
tuominnut valtion virkamiehen tai kunnallisen viranhaltijan rikoksesta, on ilmoitettava 
ratkaisustaan lähettämällä siitä jäljennös sille viranomaiselle, jonka alainen virkamies 
tai viranhaltija on. 

 
Rikosrekisterilain (770/1993) 1 §:n 2 momentin mukaan rikosrekisterin tietoja voidaan 
luovuttaa käytettäväksi myös henkilön luotettavuuden tai henkilökohtaisen soveltuvuu-
den selvittämisessä ja arvioinnissa. Rikosrekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä. Niitä 
voidaan salassapitovelvollisuuden estämättä kuitenkin luovuttaa paitsi turvallisuusselvi-
tyksen tekemistä varten, myös sellaisen viranomaisen lupaa tai hyväksyntää varten, jon-
ka edellytyksenä on henkilön luotettavuus. Samoin tietoja voidaan luovuttaa, kun ky-
symys on henkilön valinnasta koulutukseen tai tehtävään, joka liittyy valtion turvalli-
suuteen, yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen, ulkoasiainhallintoon, Suomen kan-
sainvälisiin suhteisiin, oikeushallintoon, keskuspankkitoimintaan tai rahanvalmistuk-
seen ja jossa edellytetään henkilön erityistä luotettavuutta. Oikeusministeriö voi paina-
vista syistä antaa luvan tietojen luovuttamiseen rikosrekisteristä viranomaiselle henkilön 
luotettavuuden selvittämistä ja arviointia varten muussakin kuin edellä kuvatuissa tilan-
teissa (4 a §). 

 
Rikosrekisteriä käytetään myös lasten kanssa työskentelevien taustan selvittämiseksi. 
Tässä menettelyssä taustan selvittäminen ei liity tietoturvallisuuteen, vaan lasten suo-
jaamiseen. Henkilö itse voi rikosrekisterilain 6 §:n mukaan saada rikosrekisteristä otteen 
voidakseen ryhtyä sellaiseen tehtävään, johon pysyväisluontoisesti ja olennaisesti kuu-
luu työskentelyä alaikäisten parissa ja jossa ote on lasten kanssa työskentelevien rikostaus-
tan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukaan toimitettava työnantajalle tai viran-
omaiselle. 

 
Henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain (761/2003) 16 §:n mukaan poliisilla 
on oikeus käyttää poliisin henkilörekisterin tietoja muuhun kuin niiden keräämis- ja tal-
lettamistarkoitusta vastaavaan tarkoitukseen, jos tiedot ovat tarpeen päätettäessä tai an-
nettaessa lausuntoa luvan myöntämisestä tai voimassaolosta, jos luvan myöntämisen tai 
voimassaolon edellytykseksi on säädetty luvanhakijan tai luvanhaltijan luotettavuus, so-
pivuus tai muu sellainen ominaisuus, jonka arvioiminen edellyttää luvanhakijan tai lu-
vanhaltijan terveydentilaan, päihteiden käyttöön, rikokseen syyllistymiseen tai väkival-
taiseen käyttäytymiseen liittyviä tietoja. Tässä yhteydessä ei kuitenkaan saa käyttää 
epäiltyjen tietojärjestelmän tietoja. Säännösten soveltaminen edellyttää, että poliisille on 
muussa laissa säädetty tehtäväksi kyseiset tehtävät ja että tässä yhteydessä on edellytetty 
luvan saajan luotettavuutta. Tällaisista muussa laissa olevista säännöksistä voidaan esi-
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merkkinä mainita yksityisistä turvallisuuspalveluista annettu laki (282/2002), jonka mu-
kaan vartioimisliikeluvan myöntämisen edellytyksenä on, että luvan hakija tunnetaan 
rehelliseksi ja henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan tehtävään sopivaksi. Ampuma-
aselain (1/1998) 26 §:n mukaan asealalla harjoitettavasta elinkeinotoiminnasta vastaa-
van henkilön hyväksynnän edellytyksenä on muun ohella, että henkilö on luotettava ja 
asealan elinkeinon harjoittamiseen sopivana pidettävä henkilö. 

 
Taustaselvityksiä voidaan tehdä myös yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain 
(759/2004) osoittamissa tapauksissa ja tavalla. Laissa on säännökset henkilöarvioinneis-
ta sekä huumetestejä koskevan todistuksen esittämisestä sekä niistä tilanteista, joissa 
työnantaja voi hankkia työnhakijaa koskevat luottotiedot. 

 
Yksityissektorin vastuuhenkilöitä koskevista vaatimuksista on joitakin erityissäännök-
siä. Näistä esimerkkinä voidaan mainita luottotietolain (527/2007) 9 §:ssä säädetyt luot-
totietotoiminnan harjoittajan johtoa ja henkilöstöä koskevat vaatimukset. Luottotieto-
toimintaa harjoittavan yrityksen hallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä toimitusjohta-
jan ja toimitusjohtajan sijaisen on oltava luotettavia henkilöitä, jotka eivät ole konkurs-
sissa, joiden toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja joita koskevia liiketoimintakieltoja 
ei ole merkitty viranomaisen rekisteriin tai luottotietorekisteriin. Luotettavuusvaatimus 
ei täyty, jos mainittu henkilö on lainvoiman saaneella tuomiolla viiden viimeisen vuo-
den aikana tuomittu vankeusrangaistukseen tai kolmen viimeisen vuoden aikana sakko-
rangaistukseen rikoksesta, jonka voidaan katsoa osoittavan hänen olevan ilmeisen so-
pimaton luottotietotoimintaa harjoittavan yrityksen hallituksen jäseneksi tai varajäse-
neksi taikka toimitusjohtajaksi tai toimitusjohtajan sijaiseksi. Vastaavankaltaisia sään-
nöksiä ovat esim. luottolaitostoiminnasta annetun lain 40 § (929/2007), rahoitus- ja va-
kuutusyhtiöiden valvonnasta annetun lain (699/2004) 14 §, sijoituspalveluyrityksistä 
annetun lain (922/2007) 43 § sekä kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston väli-
tysliikkeistä annetun lain (1075/2000) 5 §. 

 
Kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista annetun lain mukaan henkilöturvallisuusselvi-
tykset tehdään turvallisuusselvityksistä annetun lain mukaisesti. Turvallisuusselvitys 
voidaan kuitenkin tehdä suppeana myös silloin, kun se on tarpeen kansainvälisen tieto-
turvallisuusvelvoitteen toteuttamiseksi (11 § 1 mom.). Turvallisuusselvityksen tekee 
pääesikunta silloin, kun kyse on puolustushallinnon tai puolustushankintoja koskevan 
kansainvälisen velvoitteen toteuttamisesta. Muissa tapauksissa suojelupoliisi huolehtisi 
henkilöturvallisuusselvityksistä (11 § 2 mom.). 

 
Henkilön luotettavuuden arvioinnin tekee turvallisuusselvityksen perusteella kansallinen turval-
lisuusviranomainen tai, jos niin on sovittu, tehtävään määrätty turvallisuusviranomainen (11 § 3 
mom.). Arvioinnin perusteella annetaan henkilöturvallisuutta koskeva todistus (Personal Securi-
ty Clearance; PSC). 

 
Kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista annetun lain 12 § sisältää säännökset yh-
teisöturvallisuusselvityksistä. Toimivalta suojelupoliisin ja pääesikunnan välillä jakaan-
tuu samalla tavalla kuin henkilöturvallisuusselvityksissä. Selvitystä ja arviota laadittaes-
sa on otettava huomioon, miten suojataan turvallisuusluokitellut tiedot oikeudettomalta 
ilmitulolta, muuttamiselta tai hävittämiseltä, miten estetään asiaton pääsy tiloihin, joissa 
turvallisuusluokiteltuja tietoja käsitellään tai joissa harjoitetaan turvallisuusluokitellussa 

35



sopimuksessa tarkoitettua toimintaa, ja miten henkilöstön ohjauksesta ja koulutuksesta 
huolehditaan. 

 
Suojelupoliisi ja pääesikunta voivat toimialaansa kuuluvassa asiassa laatia yhteisötur-
vallisuusselvityksen ja arvion, jos elinkeinonharjoittaja on pyytänyt sitä voidakseen 
osallistua toisen valtion viranomaisen tai siinä kotipaikkaansa pitävän yrityksen järjes-
tämään tarjouskilpailuun. 
 
Viestintävirasto laatii tarvittaessa osana yhteisöturvallisuusselvitystä selvityksen ja ar-
vion siitä, täyttävätkö elinkeinonharjoittajan tietojärjestelmät ja tietoliikenteen järjeste-
lyt kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista johtuvat vaatimukset. 

 
Yhteisöturvallisuusselvitys voidaan tehdä myös osittaisena, jos se on tarpeen kansainvä-
lisen tietoturvallisuusvelvoitteen toteuttamiseksi. Jos selvitys ja arviointi koskevat yk-
sinomaan tietojärjestelmien tai tietoliikennejärjestelyjen turvallisuutta, selvityksen ja 
arvioinnin laatii sekä sen pohjalta annettavan todistuksen antaa Viestintävirasto. 

 
Määrätyt turvallisuusviranomaiset voivat toimialaansa kuuluvaa yhteisöturvallisuusselvi-
tystä ja sen perusteella annettavaa arviota laatiessaan edellyttää, että elinkeinonharjoitta-
ja sitoutuu huolehtimaan kansainvälisten tietoturvallisuusvelvoitteiden toteuttamiseksi 
tarpeellisista toimenpiteistä. 

 
Sitoumuksessa voidaan yksityiskohtaisemmin määritellä ne toimenpiteet, jotka elinkei-
nonharjoittaja toteuttaa täyttääkseen kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista johtu-
vat vaatimukset. 

 
Yhteisöturvallisuusselvityksen ja mahdollisen sitoumuksen antamisen jälkeen toimival-
tainen viranomainen voi tehdä arvion elinkeinonharjoittajan luotettavuudesta ja antaa tä-
tä koskevan turvallisuustodistuksen (Facility Security Clearance; FSC). 
 
 
Käytäntö 
 
Lain ensimmäisenä kokonaisena voimassaolovuotena tehtiin suojelupoliisissa 4 678 
turvallisuusselvitystä, vuonna 2008 laadittuja selvityksiä oli 9 958 ja vuonna 2010 jo 
14 955 turvallisuusselvitystä. Paikallispoliisi teki vuonna 2003 10 580 suppeaa turvalli-
suusselvitystä ja vuonna 2008 34 070 suppeaa turvallisuusselvitystä. 

 
Turvallisuusselvitysten vähäinen määrä 2000-luvun alkuvuosina johtuu osittain siitä, et-
tä yritysten ja viranomaisten hakeutuminen eri poliisilaitosten turvallisuusselvitysme-
nettelyn piiriin kesti aikansa. Kasvuun on vaikuttanut myös yhteiskunnan vahva ja pitkä 
taloudellinen nousukausi sekä yleisen turvallisuustietoisuuden parantuminen. 

 
Laajoja turvallisuusselvityksiä on tehnyt vain suojelupoliisi. Vuonna 2008 tehtiin 37 
laajaa turvallisuusselvitystä ja vuonna 2010 77. Laaja turvallisuusselvitys voidaan tehdä 
vain ensimmäiseen turvallisuusluokkaan kuuluvasta tehtävästä, jossa henkilöllä on muu-
ten kuin satunnaisesti pääsy vähäistä suurempaan määrään laissa tarkemmin määritel-
tyihin salassa pidettäviin tietoihin. Ensimmäisen ja toisen turvallisuusluokan tehtävät on 
lisäksi määriteltävä tarkemmin hallinnonalan ministeriön päätöksessä. 
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Laajan turvallisuusselvityksen käyttö ensimmäisen turvallisuusluokan tehtävien täyttä-
misessä on perusteltua, koska tässä yhteydessä pystytään tarkastelemaan myös henkilön 
taloudellisia olosuhteita sekä tekemään tarpeen mukaan perusmuotoinen turvallisuus-
selvitys henkilön läheisestä. Laajoja turvallisuusselvityksiä tehdään kuitenkin suhteelli-
sen vähän sen mahdollinen käyttöala huomioon ottaen. Syynä tähän saattaa olla, että 
menettelyyn hakeutumista on pidetty raskaana. 

 
Kaikista suojelupoliisin vuonna 2008 tekemistä turvallisuusselvityksistä 1,6 %:a on si-
sältänyt suojelupoliisin mielestä sellaista merkityksellistä tietoa, joka on ollut välttämät-
tä tarpeen ilmoittaa turvallisuusselvityksen hakijalle eli useimmiten rekrytoijalle. Merki-
tyksellistä tietoa on katsottu vuonna 2010 olleen noin 2,2 %:ssa tapauksia. 

 
Viranomaisen harkinnan perusteena ovat yksittäisessä turvallisuusselvityksessä kulloin-
kin suojattavan edun merkitys ja haavoittuvuus sekä toisaalta esille tulleeseen tekoon 
liittyvät yksilölliset olosuhteet, sen juridiset seuraamukset sekä tapahtumasta kulunut 
aika. 

 
Työhönoton kannalta merkittäväksi arvioitu tieto annetaan hakijalle aina kirjallisesti. 
Turvallisuusselvitys, jossa ei ole tullut esille merkittävää tietoa, annetaan hakijalle tie-
doksi puhelimitse. 
 
Merkittävän tiedon antaminen kirjallisessa muodossa on tärkeää muun ohella siksi, että 
selvityksen kohteen tiedonsaantioikeus on tällöin helpointa toteuttaa. Tiedonsaantioi-
keuden käyttö edellyttää tapaamista henkilöllisyyden varmistamiseksi. Tapaamisessa 
selvityksen kohteelle selostetaan turvallisuusselvitysmenettelyä, suojelupoliisin ratkai-
sun perusteita sekä luovutetaan tieto hänestä tehdystä turvallisuusselvityksestä. Tiedon-
saantioikeuden käyttäjiä on vuosittain ollut suojelupoliisissa 10–30. Mahdollisuus tie-
donsaantiin, laissa määritellyt poikkeukset huomioon otettuinakin, on erittäin tärkeää 
arvioitaessa turvallisuusselvitysmenettelyn yleistä hyväksyttävyyttä. Menettelyn hyväk-
syttävyydelle on tärkeää myös tietosuojavaltuutetun ja muiden laillisuusvalvojien suo-
rittama valvonta, joka on ollut aktiivista. 

 
Tutkimustietoa siitä, minkälainen vaikuttavuus turvallisuusselvityksistä saadulla tiedolla 
on ollut rekrytointiprosessissa, ei ole. Oletettavaa kuitenkin on, että tiedolla on useim-
miten merkitystä, koska turvallisuusselvityksistä annettu laki velvoittaa turvallisuussel-
vityksistä vastaavan viranomaisen harkitsemaan turvallisuusselvityksen tekemisen yh-
teydessä esille tulleen tiedon merkitystä. 

 
Suojelupoliisi on hyväksynyt turvallisuusselvitysmenettelyn piiriin noin 100 viranomaista ja 
noin 100 yhteisöä. Viranomaisille tehdään hieman enemmän turvallisuusselvityksiä kuin yhtei-
söille. Hakeutumisesta säädetään sisäasiainministeriön asetuksessa turvallisuusselvitysten ha-
kemismenettelystä. Hakeminen tapahtuu perusmuotoisten turvallisuusselvitysten ollessa kysy-
myksessä hakijan suojelupoliisille antamalla kirjallisella selvityksellä. Selvityksessä on kes-
keistä kertoa, mitä lain tarkoittamaa suojattavaa etua hakija hallinnoi, miten tätä etua on muuten 
suojattu sekä missä tehtävissä suojattavaa etua voi käytännössä vaarantaa. 

 
Turvallisuusselvityksen tekemisestä päättää voimassaolevan lain mukaan pääesikunta 
silloin kun selvityksen hakija kuuluu puolustushallinnon alaan. Pääesikunnassa tehtäviä 
hoitaa tutkintaosasto. Puolustushallinnon alaan kuuluvia turvallisuusselvityksen hakijoi-
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ta ovat käytännössä lähinnä puolustusministeriö, puolustusvoimat sekä puolustushallin-
non rakennuslaitos. 

 
Pääesikunnassa on vuosien 2007–2010 aikana laadittu vuosittain 12 000–19 000 turval-
lisuusselvitystä. Suppeiden turvallisuusselvitysten osuus tehdyistä selvityksistä oli 
vuonna 2007 noin kaksi kolmasosaa. Vuoteen 2010 mennessä suhteellinen osuus on 
hieman pienentynyt. Keskimäärin noin kolmasosa laadituista selvityksistä on ollut sel-
laisia, joissa on selvityksen perusteella annettu todistus. 

 
 
Pääesikunnan käytännössä on noudatettu tiukkaa käyttötarkoitussidonnaisuutta ja uusi 
selvitys on esimerkiksi laadittu erikseen jokaista sellaista virkamatkaa varten, joissa on 
edellytetty turvallisuusselvityksen perusteella annettua todistusta. Tämä on johtanut sii-
hen, että samasta henkilöstä on voitu saman vuoden aikana laatia kahdensankin eri tur-
vallisuusselvitystä. 
 
 
 
2.2 Nykytilan arviointi 

Turvallisuusselvityksistä annetun lain valmisteluaineistossa on varsin vähän arvioita eri-
laisista turvallisuustarpeista ja niistä eduista, joiden suojaamisessa turvallisuusselvityk-
sillä on merkitystä. 

 
Turvallisuusselvityksistä annetun lain suojattavat edut ovatkin nykyisiin turvallisuuskä-
sityksiin verrattuna verrattain suppeasti määriteltyjä. Näiden etujen suoja on lisäksi si-
dottu rikosoikeudelliseen viitekehykseen: tarkoituksena on parantaa mahdollisuuksia es-
tää ennalta rikokset, jotka vakavasti vahingoittaisivat säännöksessä määriteltyjä etuja. 
Sääntelytapa on muutoinkin varsin abstraktinen: sääntelyssä ei osoiteta niitä tehtäviä, 
joissa taustan selvittäminen on mahdollista. 

 
Yleisten tulkintasääntöjen mukaan lain 2 §:ää ei voida soveltaa laajentavasti. Mainituis-
ta tekijöistä seuraa, että nykyisen sääntelytavan puitteissa turvallisuusselvitysmenettelyä 
ei voida laajentaa ainakaan merkittävästi. Tämän vuoksi uudistusta valmisteltaessa on-
kin katsottu tarpeelliseksi arvioida, minkälaisiin toimintoihin liittyy perusteltu ja perus-
oikeuspunninnassa hyväksyttävä peruste turvallisuusselvitysten laadintaan. 

 
Lain soveltamisalaan ja siten koko sääntelyjärjestelmään liittyvä keskeinen kysymys on, 
liittyykö lain tarkoitus ensisijaisesti tietoturvallisuuteen vai turvallisuuteen laajemmin. 
Voimassa olevassa laissa tietoturvallisuuden painottumista kuvaa se, että laaja turvalli-
suusselvitys voidaan tehdä kansallisin perustein vain ensimmäiseen turvallisuusluok-
kaan kuuluvaan tehtävään hakevasta tai määrättävästä, ja että ensimmäisen turvallisuus-
luokan määrittelevänä ainoana kriteerinä on pääsy sellaisiin salassa pidettäviin tietoihin, 
joiden paljastuminen vakavasti vahingoittaisi 2 §:n 1—3 kohdassa tarkoitettuja yleisiä 
etuja (sisäinen tai ulkoinen turvallisuus, maanpuolustus tai poikkeusoloihin varautumi-
nen, kansainväliset suhteet ja julkinen talous). 

 
Yhteiskunnan kriittisen infrastruktuurin toimivuuden varmistamisessa nousee esille teh-
täviä, joissa ei välttämättä ole kysymys pääsystä tietoon, vaan mahdollisuuksista tosi-
asialliseen toimintaan. Näitä tehtäviä ei hoideta yksinomaan julkishallinnossa, vaan laa-
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jasti myös yksityissektorin toimin: yhteiskunnan kriittiset toiminnot ovat usein yksityisessä 
omistuksessa. Yksityisillä yrityksillä on siten merkittävä vastuu niiden ylläpitäessä yh-
teiskunnan elintärkeitä toimintoja. 
 
Nykyinen laki ei näytä mahdollistavan henkilöiden taustan selvittämistä yksityisen sektorin teh-
tävissä silloinkaan, kun tehtävien hoitoon liittyy yleisempikin turvallisuusintressi. Esimerkkejä 
siitä, että voimassa oleva turvallisuusselvityksistä annettu laki ei kata käytännössä ole-
via tarpeita, ovat esittäneet räjähdysaineteollisuus sekä vartiointiala (arvokuljetukset, 
rahanlaskentakeskukset). Toisaalta elinkeinotoiminnassa on tullut esille uusia tarpeita liike- ja 
ammattisalaisuuksien ja teknologisen kehittämistoiminnan suojaamisessa toiminnan perustuessa 
aikaisempaa laajemmin verkostoihin ja toimitusketjuihin. 

 
Suppean turvallisuusselvityksen käyttöala on määritelty voimakkaasti paikkasidonnaiseksi: sel-
vitys tehdään henkilöistä, jotka pääsevät laissa määriteltyihin paikkoihin. Elinkeinoelämän 
edustajat ovat lisäksi pitäneet ongelmana lain erilaista soveltamiskäytäntöä eri poliisilaitoksissa. 
 
Laajan turvallisuusselvityksen edellytyksiin liittyy tehtävien turvallisuusluokitus. Sen merkitys-
tä ei pidetä nykyisin selvänä eivätkä eri hallinnonalat ole tehneet tehtävistään luokittelua. Ny-
kyisellä sääntelyllä ei ole myöskään liityntää valtionhallinnossa käyttöön otettuun asiakirjojen 
tietoturvallisuusluokitukseen. 

 
Turvallisuusselvityksistä annettua lakia on käytännössä sovellettu erittäin käyttötarkoitussidon-
naisesti. On katsottu, että turvallisuusselvitys on tehtävä joka kerta erikseen, jos henkilö esimer-
kiksi osallistuu sellaiseen kansainväliseen kokoukseen, jossa edellytetään taustaselvitystä. Pääl-
lekkäisiä taustaselvityksiä laaditaan myös henkilöistä, jotka toimivat huolto- ja asennustehtävis-
sä ja liikkuvat eri viranomaisten sellaisissa tiloissa, joihin pääseviltä edellytetään turvallisuus-
selvitystä. 

 
Henkilöstöturvallisuuteen liittyy erilaisia ja voimassa olevaa lakia laajempia etuja, mitä 
osoittaa muun ohella ne lainsäädäntöhankkeet, jotka on toteutettu turvallisuusselvityk-
sistä annetun lain säätämisen jälkeen (laki yksityisyyden suojasta työelämässä, laki las-
ten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä). Esimerkiksi yksityisyyden suo-
jasta työelämässä annetun lain huumetestausta koskevat säännökset suojaavat muun 
muassa toisen henkeä, terveyttä tai työturvallisuutta sekä liikenneturvallisuutta ja ympä-
ristöetuja. Onkin mahdollista, että paine erilaisiin erityissääntelyihin kasvaa, jollei taus-
taselvityksiä sääntelevä yleislaki tarjoa riittäviä mahdollisuuksia perusteltujen ja hyväk-
syttävien etujen suojaamiseksi. Tämä puolestaan voi heikentää lainsäädännön johdon-
mukaisuutta ja lainsäätäjän mahdollisuuksia kohdella eri etuja yhdenmukaisin kritee-
rein. 
 
 
 
2.3 Kansainvälinen kehitys 
Kansainvälisistä sopimuksista ja säädöksistä 
 
Kansainväliset tietoturvallisuutta koskevat velvoitteet on määritelty kussakin kansainvä-
lisessä järjestössä erikseen. Yleisimmistä tietoturvallisuuden kehittämisperiaatteiden 
määrittelyä koskevista kansainvälisistä asiakirjoista voidaan mainita Taloudellisen yh-
teistyön ja kehityksen järjestön (OECD) tietoturvallisuusperiaatteet vuodelta 1992. 

 

39



Euroopan unionin neuvosto teki 19 päivänä maaliskuuta 2001 päätöksen neuvoston tur-
vallisuussääntöjen vahvistamisesta (2001/264/EY; neuvoston turvallisuussäännöt). Vas-
taava komission päätös on tehty 29 päivänä marraskuuta 2001 (2001/844/EY; komissi-
on turvallisuussäännöt). Unionin jäsenvaltioiden piirissä on ollut erilaisia käsityksiä sii-
tä, miten turvallisuussäännöt sitovat jäsenmaita. Oikeusperustaongelmaa pyritään rat-
kaisemaan velvoittamalla jäsenvaltiot noudattamaan turvallisuussääntöjä jäsenvaltioiden 
välisen sopimuksen viittaussäännösten kautta. Jäsenvaltiot kunnioittaisivat neuvoston 
turvallisuussääntöjä kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti. 

 
Neuvoston sihteeristö on laatinut 8 päivänä lokakuuta 2008 ehdotuksen Euroopan unio-
nin neuvoston päätökseksi EU:n turvallisuusluokitellun tiedon suojaamista koskeviksi 
turvallisuussäännöiksi (13823/08, ADD. 1). Jäsenmaiden henkilöstön tulee ehdotuksen 
mukaan olla asianmukaisesti turvallisuustarkastettu kansallisen lainsäädännön mukai-
sesti, ennen kuin heille voidaan myöntää oikeus unionin turvallisuusluokiteltuun tietoon 
luokkaan CONFIDENTIEL UE (EU LUOTTAMUKSELLINEN) ja sitä korkeampiin 
luokkiin. Säännöissä määriteltäisiin yritysturvallisuutta koskevat menettelyt annettaessa 
turvallisuusluokiteltua tietoa yrityksille, olivatpa nämä pääsopijapuolia tai alihankkijoi-
ta. Kansalliset turvallisuusviranomaiset varmistavat, että maidensa yritykset toimivat 
vähimmäisvaatimusten mukaisesti. Mikäli hankkeen turvallisuusluokka on vähintään 
luottamuksellinen, yhteisöstä pyydetään turvallisuustodistus (FSC, Facility Security 
Clearance). 

 
Hanke EU:n jäsenmaiden väliseksi turvallisuusluokitellun tiedon suojaamista koskevak-
si sopimukseksi saataneen päätökseen kuluvana vuonna. 

 
Sotilaallinen yhteistyö on perinteisesti ollut se yhteistyön muoto, jonka puitteissa käsi-
tellään salaista aineistoa. Pohjois-Atlantin liitolla (NATO) ja Länsi-Euroopan unionilla 
(WEU) onkin varsin tarkat ja yksityiskohtaiset tietoturvallisuusmääräykset. Puolustus-
hallinto on tehnyt kahdenkeskisiä, lähinnä kansainvälisiksi hallintosopimuksiksi luon-
nehdittavissa olevia sopimuksia eräiden maiden puolustushallintojen kanssa tietojen-
vaihdosta ja siinä toteutettavista turvallisuustoimenpiteistä. 

 
Kansainvälisillä tietoturvallisuusvelvoitteilla on puolustusalan ja poliisihallinnon lisäksi 
kasvava merkitys myös taloudellisen, teollisen ja teknologisen yhteistyön kannalta. Tie-
toturvallisuustarpeiden painottumista enenevässä määrin myös taloudelliseen toimintaan 
ilmentää Suomen ja Euroopan Avaruusjärjestön (ESA) välinen yhteistyösopimus, jäl-
jempänä ESA:n tietoturvallisuussopimus, vuodelta 2004 (SopS 94 ja 95/2004). 

 
Pyrkimyksistä huolimatta ei kuitenkaan ole osoittautunut mahdolliseksi toteuttaa tieto-
turvallisuusalan monenkeskistä yleissopimusta. Pääasiallinen syy tähän ovat kansallis-
ten säännösten ja hallintokäytäntöjen erot, mutta myös sopivan yhteistyöelimen puuttu-
minen. Yleissopimuksen puuttuminen on siten pakottanut valtiot etsimään kahdenvälisiä 
sopimusratkaisuja. Suomi on tehnyt ensimmäisen kahdenvälisen tietoturvallisuussopi-
muksensa Saksan liittotasavallan kanssa vuonna 2004. Sopimus tuli voimaan 16 päivänä 
heinäkuuta 2004 (SopS 96 ja 97/2004). Vuotta myöhemmin allekirjoitettiin Suomen ja 
Ranskan välinen sopimus, joka puolestaan tuli voimaan 1 päivänä elokuuta 2005 (SopS 
66 ja 67/2005). Vastaavia sopimuksia on tehty muun muassa Slovakian (SopS 116 ja 
117/2007), Viron (SopS 12 ja 13/2008), Italian (SopS 23 ja 24/ 2008), Latvian (SopS 33 
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ja 34/2008), Puolan (SopS 46 ja 47/2008), Bulgarian (Sops 116 ja 117/2008), Slovenian 
(SopS 22 ja 23/2009) ja Tšekin (SopS 53 ja 54/2009) kanssa. 
 
 
Lainsäädännöstä eräissä maissa 
 
Ruotsissa henkilöstöturvallisuudesta on voimassa erityislaki säkerhetsskyddslag (SFS 
1996:627) sekä asetus säkerhetskyddsförordning (1996:633). Lakia sovelletaan valti-
oon, aluehallintoon ja kuntiin sekä osittain seurakuntiin ja valtiopäiviin sekä sellaisiin 
yksityisoikeudellisiin yhteisöihin, joissa julkisella vallalla on tosiasiallinen määräysval-
ta. 
 
Lain tarkoituksena on suojata valtion turvallisuutta erityisesti terrorismilta. Turvallisuu-
teen kuuluu suoja vakoilulta ja tuhotöiltä sekä valtion turvallisuuden kannalta tärkeiden 
tietojen suoja. Siihen kuuluu myös suoja terrorismilta silloinkin, kun terrorismiksi mää-
ritellyt poliittisesti motivoidut teot eivät uhkaisikaan suoranaisesti valtion turvallisuutta. 
 
Lain soveltamisalalla tavoiteltava turvallisuustaso arvioidaan tarpeen perusteella. Tar-
vearviointi suoritetaan suhteessa toiminnan laatuun, laajuuteen ja muihin seikkoihin. 
Erityisesti laissa on korostettu, että toimintojen turvallisuutta järjestettäessä tulee ottaa 
huomioon oikeus saada tieto yleisistä asiakirjoista. 

 
Turvallisuustoimet on jaoteltu kolmeen ryhmään. Tietoturvallisuudella tarkoitetaan suo-
jattujen tietojen suojaa tietojenkäsittelyssä. Kulkurajoituksilla estetään asiattomien pää-
sy sellaisiin tiloihin, joissa he voisivat päästä käsiksi suojattuihin tietoihin. Kolmantena 
on turvallisuusselvitys, jolla on tarkoitus estää sopimattomien henkilöiden osallistumi-
nen valtion turvallisuuden kannalta tärkeisiin toimiin. Suurin osa laista sääteleekin tur-
vallisuusselvityksiä. 
 
Selvitysten laatimisesta vastaa turvallisuuspoliisi. Selvityksen edellytyksenä on selvitet-
tävän suostumus ja sen tietopohjana käytetään viranomaisen rekistereitä, kuten rikosre-
kisteriä ja poliisin rekistereitä siltä osin kuin asiat on otettu tutkintaan. Selvityksen laa-
juus riippuu turvallisuusluokituksen tasosta, korkeimmalla tasolla selvitään myös per-
heenjäsenten tiedot. Turvallisuusselvitys tehdään lähes aina, kun edellytetään tiettyä 
turvallisuusluokitusta, joita on käytössä kolme. Ensimmäisessä ja toisessa turvallisuus-
luokassa uusi selvitys tehdään viiden vuoden välein tai kun se, josta selvitys on tehty, 
solmii avioliiton tai alkaa elää avoliitossa. 

 
Terrorismilta suojautumisen vuoksi selvitys voidaan tehdä myös siviililentokentillä 
työskenteleville. Tästä on säädetty asetuksella. Yksityisistä henkilöistä tehdään selvitys 
myös silloin, kun yksityinen yritys saa valtion kanssa tehdyn sopimuksen perusteella 
haltuunsa salassa pidettäviä tietoja. Tällöin selvityksistä ja niiden laajuudesta sovitaan 
yrityksen kanssa. Erityinen rekisterilautakunta päättää, onko selvityksessä saatuja tietoja 
ja missä laajuudessa syytä luovuttaa työnantajalle. 

 
Pyynnön selvityksen tekemiseen voi tehdä myös toinen valtio tai kansainvälinen järjes-
tö, jolloin hallitus harkitsee selvityksen tekemisen tapauskohtaisesti. 
 
Norjassa henkilöstön turvallisuutta sääntelevä laki on Lov om forebyggende sikkerhetst-
jeneste (1998–03–20 nro 10). Lain tarkoituksena on suojata valtiota kansallisia turvalli-
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suusetuja vaarantavilta uhkilta. Laki koskee valtion viranomaisia ja kunnan toimielimiä 
sekä niitä yksityisiä, jotka ovat sopimussuhteessa valtion tai kunnan kanssa. Laki ei 
koske suurkäräjiä. Kuninkaan päätöksellä lakia voidaan soveltaa myös sellaiseen yksi-
tyisoikeudelliseen tahoon, joka huolehtii turvallisuusedulla tarkoitetusta toiminnosta. 
Selvityksen tekee turvallisuuspoliisi, jollei toisin säädetä. 
 
Turvallisuusselvitys tehdään henkilöstä, jolla on pääsy suojattuun tietoon. Suojeltavalla 
tiedolla tarkoitetaan laissa määriteltyä tietoa, joka luokitellaan neliportaisen luokittelun 
avulla. Turvallisuusselvitys tarkoittaa henkilöntutkintaa, joka tehdään henkilöstä, joka 
on oikeutettu kolmen ylimmän turvallisuusluokan tietoon. Kahdessa ylimmässä luokas-
sa selvitys tehdään myös henkilön lähipiiristä. Tietopohjana käytetään valtionhallinnon 
rekistereitä. Hallituksen asetuksella säädetään relevanteista rekistereistä. Myös selvityk-
sen hakijalla on velvollisuus toimittaa selvityksen kannalta olennainen aineisto. Aineis-
tona voidaan käyttää myös lausuntoja. Erikseen on kielletty ottamasta selvityksessä 
huomioon henkilön poliittista kantaa. Turvallisuusselvityksen perusteella annettavan 
ratkaisun tulee perustua kokonaisarviointiin. 
 
Tanskassa turvallisuusselvityksistä ei ole säädetty erikseen lailla, vaan sääntely perus-
tuu pääministerin kanslian antamaan kiertokirjeeseen. Suojelun kohteina ovat tällä het-
kellä turvallisuusintressien ja erityisesti NATO-jäsenyyden kannalta tärkeät tiedot. Tur-
vallisuusselvityksen tekee kansallinen turvallisuusviranomainen. Sääntelyn kohteina 
ovat viranomaisten lisäksi myös valtion kanssa sopimussuhteessa olevat yritykset, jos 
nämä saavat käyttöönsä turvallisuusluokiteltua tietoa. 

 
Turvallisuusluokituksia on neljä ja lisäksi sovelletaan NATO:n turvallisuusluokituksista 
annettuja ohjeita. Selvityksen tekeminen edellyttää selvitettävän suostumusta ja ylim-
missä turvallisuusluokissa voidaan selvittää myös lähiomaisten tiedot. Tällöin edellyte-
tään myös kyseisten lähiomaisten suostumusta. Tietopohjana käytetään viranomaisen 
rekistereitä ja korkeammissa luokituksissa esimerkiksi aikaisempia työnantajia. Ylim-
mällä tasolla selvityksen kohde myös haastatellaan. Harkinnan mukaan turvallisuussel-
vityksen kohteelle voidaan antaa tietoja selvityksessä esiin tulleista asioista. 
 
Saksassa turvallisuusselvityksen tekemisestä on säädetty lailla (Gesetz über die Voraus-
setzungen und das Verfahren von Sicherheitsüberprüfungen des Bundes). Saksassa on 
myös eritelty yritysturvallisuus erikseen ja siitä on annettu erillinen käsikirja (GHB). 
Yritysturvallisuuden tarkastuksen tekevät yrityksen toimihenkilöt, jotka ovat vastuuvi-
ranomaisen kouluttamia. Turvallisuusselvitysten tekemistä valvoo Bundesministerium 
für Wirtschaft und Technologie. Turvallisuusluokituksissa ja -selvityksissä noudatetaan 
„tarpeellista tietää“ -periaatetta. Turvallisuusselvityksen tekeminen edellyttää suostu-
musta. Alimmalla tasolla selvitys on voimassa kymmenen vuotta, ylimmillä viisi ja yri-
tyksen turvallisuusvastaavan on raportoitava ministeriölle, jos joku henkilö ei enää tar-
vitse luokitusta. 
 
Turvallisuusselvitykset ovat laajuudeltaan kolmea eri tasoa ja taso määräytyy suojatta-
van tiedon turvallisuusluokasta. Alimmalla tasolla selvitys on voimassa kymmenen 
vuotta ja ylimmillä viisi. Kahdessa laajimmassa turvallisuusselvitystyypissä selvitetään 
myös lähiomaisten tiedot. Kaikissa on pohjana henkilön itsensä antama selvitys turvalli-
suuden kannalta merkittävistä asioista. Muuten kaikissa selvityksissä käytetään liittoval-
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tion keskusrekisterin, liittovaltion rikosviraston, liittovaltion rajaviranomaisten ja liitto-
valtion tiedusteluviranomaisten tietoja. Kahdessa laajemmassa selvityksessä käytetään 
myös paikallisviranomaisten tietoja ja kaikkein laajimmassa selvityksessä pyydetään 
lausuntoja selvityksen kohteen nimeämiltä henkilöiltä. 

 
Alankomaissa on erityislaki turvallisuuspalvelu AIVD:n tekemästä turvallisuusselvityk-
sestä. Turvallisuusselvitys on tehtävä sellaisista henkilöistä, jotka pääsevät käsiksi valti-
on turvallisuuden kannalta merkittäviin tietoihin. Kukin ministeriö päättää omalla alal-
laan niistä viroista, jotka edellyttävät turvallisuusselvitystä. Sisäasianministeriö koor-
dinoi, ettei selvitysten teettämisessä tehdä suuria poikkeamia. Selvityksen ehtona on 
kohteen suostumus ja kohteelle on selvitettävä, mitä tietoja hänestä tullaan keräämään ja 
mihin tarkoitukseen. Pääsääntöisesti selvitys tehdään työnhaun yhteydessä ja se voidaan 
tehdä myös toisen valtion tai kansainvälisen järjestön pyynnöstä. 

 
Turvallisuusluokituksia on käytössä neljä ja turvallisuusselvitys on uusittava keskimää-
rin viiden vuoden välein. Tietopohjana käytetään oikeudellisia rekistereitä, etenkin ri-
kosrekisteriä. Arvioinnista laissa säädetään, että huomioon otetaan osallistuminen valti-
on turvallisuutta vaarantavaan toimintaan tai tällaisen toiminnan tukeminen, jäsenyys 
turvallisuutta uhkaavassa järjestössä tai sellainen henkilökohtainen taipumus tai ominai-
suus, joka todennäköisesti estää selviytymästä turvallisuusluokitellusta tehtävästä. 
 
Isossa-Britanniassa vastuu sääntelystä on pääministerin kanslialla ja ohjeistuksena toi-
mii turvallisuuskäsikirja (MPS). Luokittelussa henkilöt on eroteltu britteihin, liittolaisiin 
(USA ja Kanada) ja brittiläisen kansanyhteisön jäsenmaiden asukkaisiin sekä muihin. 
Luokiteltuna ovat erikseen suojeltavat tiedot, suojeltavat paikat ja sellaiset tehtävät, jot-
ka edellyttävät turvallisuusselvityksen tekemistä. Turvallisuusluokkia on neljä ja erik-
seen on erityiset koodisanat, joilla sallittuun turvallisuusluokkaan kuuluva voidaan sul-
kea tiedon, paikan tai tehtävän ulkopuolelle. 
 
Alimmalla tasolla selvityksen tietopohjana käytetään selvityksen kohteen antamaa lau-
suntoa. Seuraavilla tasoilla selvitetään rikosrekisteri- ja luottotiedot. Kahdella ylimmällä 
tasolla selvityksen kohde haastatellaan ja suoritetaan psykologinen arviointi sekä pyyde-
tään lausunnot suosittelijoilta. Alimmilla tasoilla turvallisuusselvitys on voimassa vii-
destä kymmeneen vuotta ja ylimmällä tasolla kahdeksantoista kuukautta. 
 
Tshekeissä turvallisuusselvityksistä on annettu laki vuonna 2005. Laki on hyvin yksi-
tyiskohtainen ja pyrkii kattamaan kaikki mahdolliset turvallisuusselvityksiin liittyvät 
kysymykset joko sisällyttämällä ne lakiin tai sulkemalla siitä pois tiettyjä asioita. Tur-
vallisuusselvitysten tekemisestä vastaa Tshekissä tiedustelu- ja turvallisuuspalvelu. 
 
Erilaisia turvallisuusluokituksia on käytössä neljä ja luokittelu on liitetty tiedon vahin-
gonedellytyslausekkeeseen. Mitä suuremman vaaran tieto aiheuttaa kansalliselle turval-
lisuudelle, sitä korkeampaa luokitusta käytetään. Kansallisen turvallisuuden lisäksi lais-
sa säädetään yritysturvallisuudesta, fyysisestä turvallisuudesta ja henkilöstöturvallisuu-
desta. Laissa säädetään myös tietoliikennevälineistä, salauksista ja kryptografian käy-
töstä salaisen tiedon käsittelyssä. 
 
Turvallisuusselvitysten tietopohjana käytetään julkisia rekistereitä. Alimman tason luo-
kituksessa tarkastetaan vain rikosrekisteri. Kahdella ylimmällä tasolla käytetään hakijan 
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toimittamia, laissa määriteltyjä asiakirjoja ja julkisia rekistereitä sekä selvitetään hakijan 
elämäntavat ja toiminta siitä lähtien kun hakija on täyttänyt viisitoista vuotta. Erityisesti 
henkilöturvallisuuden osalta sääntely on erittäin yksityiskohtaista. Turvallisuusselvityk-
sen perusteella annettu turvallisuusluokitus on turvaluokituksesta riippuen voimassa 5—
12 vuotta. 
 
Virossa turvallisuusselvityksistä säädetään laissa valtiosalaisuuksista ja vieraiden valti-
oiden luokitellusta tiedosta. Käytössä on neljä eri turvallisuusluokkaa ja laissa säädetään 
turvallisuusselvityksen lisäksi myös tiedon luokittelemisesta ja luokiteltujen tietojen 
käytöstä. Turvallisuusselvitysten tekemisestä vastaa turvallisuuspalvelu. Alimmilla luo-
kitustasoilla turvallisuusselvitys on voimassa viisi ja ylemmillä seitsemän vuotta. Voi-
massaoloon myönnetään hakemuksesta lisäaikaa. 
 
Lähtökohtana laissa on säännellä tilanteita, joissa viranomainen ei saa myöntää haetulle 
turvallisuusluokitustasolle turvallisuusselvitystä tai jatkaa jo myönnetyn turvallisuussel-
vityksen voimassaoloaikaa. Perusteita olla myöntämättä tai jatkamatta turvallisuusselvi-
tystä ovat automaattisesti se, ettei henkilön ole tarpeen tietää kyseisen luokituksen tasoi-
sia tietoja, henkilö on vajaavaltainen, henkilö työskentelee toisen maan tiedustelupalve-
lulle, henkilö on työskennellyt Viroa miehittäneen valtion sotilas- tai turvallisuuspalve-
lussa, henkilö on kärsimässä vankeusrangaistusta, henkilö on tuomittu valtiorikoksista 
tai rikoksista ihmisyyttä vastaan tai henkilö on aiemmin toiminut vastoin tämän lain säännök-
siä. 

 
Viranomaisen harkintavallassa olevia perusteita olla myöntämättä tai jatkamatta turval-
lisuusselvitystä ovat, että henkilö toimii Viron perustuslaillista järjestystä väkivaltaisesti 
muuttamaan pyrkivässä järjestössä, henkilö on toiminut vastoin Viron valtiota tai kan-
sallista turvallisuutta, henkilö on ollut rikosprosessissa syytettynä tai epäiltynä, henkilö 
on saanut huomautuksia tahallisista tietoturvarikkomuksista, henkilöä on epäilty tehtä-
vien laiminlyönnistä tai korruptiosta, henkilö on riippuvainen päihteistä tai uhkapeleistä, 
henkilö on antanut selvityksessä väärää tietoa tahallisesti, henkilöä on epäilty verorik-
komuksista, henkilö on ollut vieraassa valtiossa pitkiä aikoja epäselvissä olosuhteissa, 
henkilö kärsii mielenterveyden ongelmista, henkilö on taloudellisesti riippuvainen muis-
ta ihmisistä ja henkilö on sanoin tai teoin osoittautunut epäluotettavaksi valtionsalai-
suuksien käsittelyssä. 
 
Turvallisuusselvityksestä vastaa kolmihenkinen lautakunta ja sen perustana ovat henki-
lön toimittamat tiedot sekä haastattelu. Jos hakijan mielenterveyden tilaa on syytä epäil-
lä, tulee toimittaa psykiatrinen selvitys, johon hakijan tulee suostua turvallisuusselvi-
tysmenettelyn jatkamisen edellytyksenä. 
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3 Esityksen tavoitteet ja keskeiset ehdotukset 
 
3.1 Tavoitteet 

Esityksen yleisenä tavoitteena on vahvistaa kokonaisturvallisuutta sekä sen osana tehos-
taa yleistä turvallisuutta, edistää yritysturvallisuutta ja kehittää tietoturvallisuutta viran-
omaisissa. 
 
Esityksen toiminnallisena tavoitteena on tehostaa ja laajentaa taustojen selvittämiseen 
liittyviä menettelyjä, tehdä ne avoimemmiksi ja lisätä vuorovaikutteisuutta niissä. 
 
Säädöspoliittisena tavoitteena on keskittää henkilöiden taustan selvittämistä koskevaa 
sääntelyä sekä lisätä sääntelyn avoimuutta säätämällä selvitysten edellytyksistä nykyistä 
yksityiskohtaisemmin. 
 
Uudistuksen tarkoituksena on lähentää alan lainsäädäntöä vastaamaan kansainvälisiä 
käytäntöjä ottaen kuitenkin huomioon suomalaisen yhteiskunnan erityispiirteet, kuten 
henkilön tunnistettavuus henkilötunnuksen avulla ja erilaisten tietojärjestelmien katta-
vuus samoin kuin työnhakijan luottotietojen hankintaa ja käsittelyä sekä huumausaine-
todistuksen esittämisvelvoitetta koskevat erityissäännökset. 
 
 
 
3.2 Keskeiset ehdotukset 
Yleisen turvallisuuden vahvistaminen 
 
Yleisen turvallisuuden lisäämiseksi ehdotetaan, että taustaselvitysmenettely voitaisiin 
toteuttaa muun muassa yhteiskunnan kannalta merkityksellisen infrastruktuurin toimin-
nan kannalta keskeisiä tehtäviä hoitavien sekä muun muassa räjähdysaineita käsittelevi-
en taustan selvittämiseksi. 
 
 
Tietoturvallisuuden kehittäminen viranomaisissa 
 
Uusi laki taustaselvityksistä ja rikostaustaotteista (lakiehdotus n:o 1) kehittäisi tietotur-
vallisuutta etenkin valtionhallinnossa mahdollistamalla yritysten taustojen selvittämisen 
sellaisissa tilanteissa, joissa yrityksille luovutetaan luokiteltuja salassa pidettäviä tietoja.  
 
Uudet säännökset yhdessä muiden valtionhallinnon tietoturvallisuustoimien kanssa te-
hostavat henkilöstöturvallisuutta muun ohella määrittelemällä aikaisempaa yksityiskoh-
taisemmin ne tehtävät, joita hoitavista taustaselvitys voidaan laatia. Tämä yhdessä lain 
täytäntöönpanoon liittyvän koulutuksen kanssa johtaa todennäköisesti henkilöstöturval-
lisuutta koskevien kysymysten parempaan tunnistamiseen viranomaisissa.  
 
Valtionhallinnon menettelyitä voitaisiin ehdotettujen säännösten mukaan yhdenmukais-
taa antamalla valtioneuvoston asetuksella säännökset velvollisuudesta hankkia henkilö-
turvallisuusselvitys tai yritysturvallisuusselvitys (lakiehdotus n:o 1, 9 §) taikka taus-
taselvitystodistus virkaan nimitettävästä (lakiehdotus n:o 12, 8 c §). 
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Esityksessä ehdotetaan, että Viestintävirasto voisi arvioida viranomaisten tietojärjestel-
miä ja tietoliikennejärjestelyjä ja antaa vaatimukset täyttävistä järjestelmistä todistuksen 
(lakiehdotus n:o 3). Ehdotus liittyy osaltaan valtionhallinnon tietoturvallisuutta koskevi-
en säännösten täytäntöönpanoon. Ehdotetulla lailla on yleisempääkin merkitystä, koska 
viranomaisten tietojärjestelmien ja tietoliikennejärjestelyjen tietoturvallisuutta arvioiva 
viranomainen kuuluu osana eri maissa noudatettuihin ja useissa kansainvälisissä sopi-
muksissa ja säädöksissä edellytettyihin järjestelyihin. 
 
 
Yritysturvallisuuden edistäminen 
 
Ehdotetun taustaselvityksiä ja rikostaustaotteita koskevan lain (lakiehdotus n:o 1) ai-
neellinen soveltamisala laajenisi voimassa olevaan lakiin verrattuna. Taustaselvitys voi-
taisiin tehdä myös yrityksestä sen luotettavuuden, tietoturvallisuuden tason sekä si-
toumusten hoitokyvyn arvioimiseksi. 
 
Henkilöstöstä aiheutuvilla turvallisuusriskeillä on aikaisempaa suurempi merkitys myös 
yritystoiminnassa. Esityksen avulla yritysturvallisuutta edistettäisiin laajentamalla nii-
den tehtävien määrittelyä, joissa taustaselvitys olisi mahdollista laatia. 
 
Esitykseen otetun lakiehdotuksen (lakiehdotus n:o 2) mukaisesti luotaisiin järjestelmä, 
jonka avulla yritykset voisivat kehittää tietoturvallisuutta yhteisten kriteerien ja viran-
omaisvalvonnassa olevien arviointilaitosten avulla. Vaikka yritysturvallisuusselvityksen 
laatiminen kuuluukin viranomaiselle, yritykset voisivat nykyistä paremmin varautua 
osallistumaan esimerkiksi sellaisiin kansainvälisiin hankintakilpailuihin, joissa edellyte-
tään viranomaisen laatimaa turvallisuusselvitystä ja sen perusteella annettavaa todistus-
ta, mikä parantaisi suomalaisten yritysten kilpailukykyä kansainvälisissä hankinnoissa. 
Tämä puolestaan helpottaisi ja tehostaisi asian käsittelyä viranomaisissa. 
 
 
Viranomaisten menettelyjen yhdenmukaistaminen ja tehostaminen 
 
Voimassa olevaa lakia on uudistusta valmisteltaessa kritisoitu sen vuoksi, että suppei-
den turvallisuusselvitysten käsittely on hajautettu paikallisille poliisilaitoksille, minkä 
on katsottu johtavan selvitystä hakevien eriarvoiseen kohteluun ja erilaiseen sovelta-
miskäytäntöön. 
 
Esitykseen sisältyvien säännösehdotusten mukaan suppeat turvallisuusselvitykset kor-
vattaisiin rikostaustaselvityksillä, joita laatisi poliisihallituksen tätä tehtävää hoitamaan 
määräämä poliisilaitos. Tehtäviä hoitavia poliisilaitoksia voisi olla kahdesta viiteen, 
mutta hakemukset otettaisiin vastaan yhdessä yksikössä.  
 
Taustaselvityksiä laativien viranomaisten määrän huomattava väheneminen, viranomai-
sille säädettäväksi ehdotettu yhteistyövelvoite sekä taustaselvityksistä pidettävä keski-
tetty rekisteri olisivat omiaan yhtenäistämään menettelyjä sekä takamaan sekä selvityk-
sen kohteiden että niitä pyytävien tasavertaisen kohtelun. 
 
Turvallisuusselvityksiä koskee nykyisin tiukka käyttötarkoitussidonnaisuus, mikä on 
johtanut siihen, että samasta henkilöstä laaditaan lyhyenkin ajan sisällä useita peräkkäi-
siä selvityksiä. 
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Esityksessä ehdotetaan, että taustaselvityksistä pidettäisiin niitä laativien viranomaisten 
käyttöön rekisteriä, jonka avulla voitaisiin estää tarpeettomien selvitysten laatiminen. 
Laissa nykyisin olevaa käyttötarkoitussidonnaisuutta lievennettäisiin, minkä lisäksi otet-
taisiin käyttöön mahdollisuus antaa taustaselvityksen perusteella todistus. Tämä vähen-
täisi uusien selvitysten laatimista henkilöstä, joka työskentelee lyhyitä jaksoja erilaisissa 
suojattavissa kohteissa, kuten asennustehtävissä eri viranomaisissa. 
 
Taustaselvitysrekisterin perustaminen antaa ehdotuksen mukaan mahdollisuuden välit-
tää sen kautta tietoja ministeriöiden niille virkamiehille, jotka hoitavat taustaselvitysten 
hankkimista. Tiedonvälityksen avulla voidaan kokonaan estää tarpeettomien taustaselvi-
tysten vireille tuleminen. 
 
Ehdotettu laki antaisi mahdollisuudet luotettavuuden seurantaan. Laadituista taustaselvi-
tyksistä pidettävän rekisterin tiedot voitaisiin yhdistää oikeushallinnon valtakunnalli-
seen tietojärjestelmän ja poliisiasiain tietojärjestelmän tietoihin. Laissa säädettäisiin, 
missä tilanteissa voitaisiin peruuttaa annettu todistus tai ilmoittaa seurannassa ilmen-
neistä tuomioista ja muista seikoista työnantajalle. 
 
Esityksen mukaan taustojen selvittämisessä olisi käytettävissä turvallisuusselvitys ja po-
liisin rikostaustaselvitys sekä oikeushallinnon tietojärjestelmistä tuotettava rikostausta-
ote. Rikostaustaotteen avulla voidaan tehostaa toimintaa luomalla järjestelmä, jossa tie-
dot voidaan suoraan tulostaa henkilölle itselleen annettavana otteena.  
 
Uudistusta laadittaessa on pyritty erityisesti pitämään silmällä uusien tehtävien sopeut-
tamista mahdollisimman hyvin kulloinkin käytettäviin voimavaroihin. Tämän vuoksi 
ehdotetaan annettaviksi viranomaisten käsiteltäviksi tulleiden asioiden käsittelyjärjes-
tystä koskevia säännöksiä (lakiehdotus n:o 1, 5 § 2 mom., lakiehdotus n:o 3, 3 § 3 
mom.), minkä lisäksi uudistusta voitaisiin asteittain laajentaa asetuksella annettavilla 
säännöksillä (lakiehdotus n:o1, 9 §, lakiehdotus n:o 3, 5 §).  Joustavuutta lisäisi myös 
se, että poliisihallitus voisi tilanteen mukaan osoittaa, mitkä poliisilaitokset kulloinkin 
hoitavat rikostaustaselvitysten laadintaa.  
 
 
Henkilöturvallisuusselvityksen tietopohjan laajentaminen 
 
Taustaselvitysmenettelyissä käytettävissä rikostietoja sisältävissä rekistereissä on eräitä 
poikkeuksia lukuun ottamatta tietoja vain Suomessa tuomituista rikoksista, mikä vaike-
uttaa taustaselvitysten laadintaa. 

 
Esityksen mukaan taustaselvityksen hakijan olisi mahdollisuuksien mukaan tietyissä ta-
pauksissa esitettävä ulkomaan viranomaisen rikostietoja sisältävistä rekistereistä saata-
vat tiedot (lakiehdotus n:o 1, 22 §). Tämä velvollisuus koskisi paitsi ulkomaalaista 
työnhakijaa, myös Suomen kansalaista, joka on oleskellut ulkomailla yhtäjaksoisesti 
vähintään viisi vuotta ennen selvityksen laadintaa kuluneen kymmenen vuoden aikana. 
 
Henkilöturvallisuusselvityksen laadinnassa voitaisiin lisäksi käyttää hakijan koulutusta 
ja aikaisempaa työuraa koskevia tietoja, tietoja ulkomailla asumisesta samoin kuin luot-
totietorekisteristä ja ulosottorekisteristä saatavia tietoja (lakiehdotus n:o 1, 21 §). Laa-
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jennetussa henkilöturvallisuusselvityksessä voitaisiin käyttää nykyisin käytettävissä 
olevien tietolähteiden lisäksi asianomaisen luvalla luotto- ja rahoituslaitoksista saatavia 
tietoja. 
 
 
Taustaselvitysmenettelyn avoimuuden ja vuorovaikutteisuuden lisääminen 
 
Ehdotetussa laissa taustaselvityksistä ja rikostaustaotteista säädettäisiin nykyistä yksi-
tyiskohtaisemmin niistä tehtävistä, joita hoitavista tai joihin valittavista taustaselvitys 
voidaan laatia tai pyytää rikostaustaote esittäväksi. Tämä lisäisi menettelyn yleistä 
avoimuutta. 
 
Ehdotetussa laissa on säännös, joka veloittaisi työantajaa ja muuta taustaselvityksen ha-
kijaa työnhakuilmoituksessa tai muulla vastaavalla tavalla ilmoittamaan siitä, että tehtä-
vään valittavasta on tarkoitus hankkia taustaselvitys (lakiehdotus n:o 1, 7 §).  
 
Ehdotetun lain mukaan taustaselvityksen yhteydessä voitaisiin aina suorittaa selvityksen 
kohteena olevan henkilön haastattelu, mikä olisi omiaan lisäämään menettelyn vuoro-
vaikutteisuutta sekä antamaan toimivaltaiselle viranomaiselle paremmat mahdollisuudet 
arvioida käytettävissään olevien tietojen merkitystä selvityksen lopputuloksen kannalta 
(lakiehdotus n:o 1, 20 §). 
 
Selvityksen kohteen tiedonsaantimahdollisuudet tehostuisivat. Selvityksen hakijan olisi 
ilmoitettava sille suullisesti tai kirjallisesti ilmoitetusta selvityksen lopputuloksesta tai 
todistuksen antamisesta. Työantaja voisi myös käsitellä selvityksen lopputuloksena 
saamiaan tietoja selvityksen kohteen kanssa. Tiedonsaantioikeuksien ja keskustelujen 
ulkopuolelle jäisivät kuitenkin tiedot, jotka on saatu suojelupoliisin toiminnallisesta re-
kisteristä (lakiehdotus n:o 1, 33 § 1 mom., 38 § 2 mom.). 
 
Taustaselvityksen kohde voisi myös haastattelun yhteydessä taikka henkilötietojen lo-
makkeen tarkistamismenettelyn yhteydessä esittää huomautuksen, josta olisi pääsään-
nön mukaan tehtävä merkintä taustaselvitykseen, jollei tietoja heti oikaista (lakiehdotus 
n:o 1, 39 §). 
 
 
Kansainvälisiin tehtäviin osallistumisen edistäminen 
 
Se, että suomalaiset ja suomalaiset yritykset toimivat yhä useammin kansainvälisissä 
järjestöissä tai toimielimissä, on otettu esityksessä huomioon antamalla tällaiseen tehtä-
vään hakeutuvalle mahdollisuus hankkia taustaselvitys, jos sellaista edellytetään asian-
omaisen järjestön tai toimielimen säännöissä tai toisen valtion laissa (lakiehdotus n:o 1, 
8 § 3 mom.). 
 
 
Sääntelytavan uudistaminen 
 
Turvallisuusselvityksen hankkimista koskevia säännöksiä on nykyisin sijoitettu myös 
erityislainsäädäntöön. Kehitys ei lainsäädäntöjärjestelmän kannalta ole suotavaa. 
 

48



Uudistuksen tavoitteena onkin keskittää taustaselvitysten antamista koskevat säännökset 
mahdollisimman laajasti säädettävään uuteen yleislakiin. Tämä johtaa sekä taustaselvi-
tyksiä käyttävien että niiden kohteiden kannalta selkeämpään ja sääntelytavaltaan avoi-
mempaan lainsäädäntöön ja vastaisi ehdotetun lain asemaa yleislakina. 
 
 
 
4 Esityksen vaikutukset 
 
4.1 Taloudelliset ja henkilöstövaikutukset1 

Esityksessä ehdotettujen lakien täytäntöönpanoon liittyviä tehtäviä hoitavien viran-
omaisten toimintaan tulisi erilaisia muutoksia. Pääesikunnan tehtävät säilyisivät kuiten-
kin ennallaan. Ehdotettujen säännösten mukaisista taustaselvityksistä ja rikostaustaot-
teista perittäisiin maksu ja toiminnasta aiheutuneet kustannukset katettaisiin tietyn siir-
tymävaiheen jälkeen maksuilla. 
 
Taustaselvitysten piiriin tulevien henkilöiden lukumäärän oletetaan uudistuksen myötä 
kasvavan. Lisäksi selvitettävien kohteiden lukumäärää lisäävät viranomaisten toimin-
nassa asteittain käyttöön otettavat yritysturvallisuusselvitykset. Esityksen tavoitteena on 
kuitenkin, etteivät viranomaiset taustaselvityksen voimassaoloaikana ilman erityistä 
syytä laadi uutta taustaselvitetystä ja keskitettyyn taustaselvitysrekisteriin merkitystä 
kohteesta uusia taustaselvityksiä. Varsinaista uutta selvitystyötä edellyttävien taustasel-
vitysten lukumäärä ei näin ollen kasvaisi samassa suhteessa kuin selvityksen kohteiden 
lukumäärä. 
 
Suojelupoliisille annettaisiin esityksessä kokonaan uusia tehtäviä: se toimisi eri viran-
omaisia palvelevan keskitetyn taustaselvitysrekisterin rekisterinpitäjänä, antaisi taus-
taselvityksen perusteella todistuksia, huolehtisi taustaselvityksen kohteiden luotettavuu-
den seurannasta, laatisi puhtaasti kansallisia tarpeita varten yritysturvallisuusselvityksiä 
sekä hyväksyisi yritysten työntekijät taustaselvitysmenettelyjen piiriin. Näiden lisäksi 
suojelupoliisi laatisi edelleenkin henkilöturvallisuusselvityksiä. Turvallisuusselvitykset 
puolustushallinnon alan tehtävissä hoitaisi pääesikunta. 
 
Ehdotetun lainsäädännön mukaan henkilöturvallisuus- ja yritysturvallisuusselvityksistä 
sekä rikostaustaselvityksistä pidettäisiin rekisteriä, jonka avulla voitaisiin estää tarpeet-
tomien taustaselvitysten laadinta. Rekisterin perustamiskustannukset on arvioitu olevan 
noin 1,5 miljoonaa euroa. Rekisterin tekniset ylläpito- ja kehittämistehtävät sekä luotet-
tavuuden seurantaa palvelevat rekisterien yhdistämistoimet on rekisterin luonteen vuok-
si pidettävä virkamiestehtävinä. Näitä varten arvioidaan tarvittavan noin kuutta henkilö-
työvuotta vastaava työpanos. Rekisterin vuotuisiksi käyttökustannuksiksi arvioidaan 
noin 300 000 euroa. 
 

                                                 
1 Jaksossa esiintyvät kustannusarviot ovat asianomaisten hallinnonalojen omia arvioita, joihin työryhmä 
ei sellaisenaan ole ottanut kantaa. Taloudelliset vaikutukset on tarkoitus selvittää ja käsitellä erikseen ase-
tettavassa työryhmässä.  
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Suojelupoliisille ehdotettujen lakien mukaisten tehtävien rekisterinpitoon lasketut tehtä-
vät mukaan lukien on suojelupoliisissa arvioitu vaativan yhteensä 16 henkilötyövuoden 
suuruisen lisäresurssin. 
 
Pääesikunta laatisi edelleenkin sekä henkilöturvallisuusselvitykset että yritysturvalli-
suusselvitykset silloin, kun kysymys on puolustushallinnon alalla toimivista tai sen teh-
täviä hoitavista. Selvitysten määrän arvioidaan vähentyvän tarpeettomien taustaselvitys-
ten laadinnan estymisen vuoksi. Tämä vähentää selvitystyöhön tarvittavia voimavaroja. 
 
Uudistuksen tarkoituksena on yhdenmukaistaa ja tehostaa taustojen selvittämisessä 
noudatettavia menettelyjä. Tämän vuoksi ehdotetaan, että voimassa olevan lain mukai-
sista poliisilaitosten antamista suppeista turvallisuusselvityksistä luovuttaisiin ja ne kor-
vattaisiin rikostaustaselvityksellä, joita laatisi poliisihallituksen tähän tehtävään mää-
räämät poliisilaitokset. Tarkoituksena on, että näiden yksiköiden määrä pysyisi rajalli-
sena ja että poliisihallitus ohjaisi tehtävien hoitamista käsittelyn yhdenmukaisuuden 
varmistamiseksi. 
 
Poliisilaitosten työmäärän arvioidaan alustavasti pysyvän nykyisellä tasolla. Rikostaus-
taselvityksen piiriin tulee uusia tehtäväryhmiä, mutta toisaalta selvitysmenettely tehos-
tuu ja estää päällekkäisten selvityksen laatimista. Siten uudistuksesta ei aiheutuisi uusia 
kustannuksia ja toiminta rahoitettaisiin rikostaustaselvityksistä pidettävien maksujen 
avulla. 
 
Yritysturvallisuusselvitysten määrän odotetaan kasvavan lähivuosina. Yritysturvalli-
suusselvityksen laatiminen voi vaatia runsaasti työtä ja aikaa, etenkin jos selvityksen 
kohteena oleva yritys ei aikaisemmin ole itse selvittänyt tietoturvallisuustoimiensa ta-
soa. Yritysturvallisuusselvitysmenettelyn nopeuttamista on tarkoitus palvella esitykseen 
sisältyvä lakiehdotus (lakiehdotus n:o 2), jonka perusteella yritykset voisivat itse enna-
kolta varmistaa tietoturvallisuustoimiensa tason laadituttamalla viranomaisvalvonnassa 
toimivalla arviointilaitoksella tästä arvioinnin. 
 
Viestintäviraston tehtäväksi tulisi tietoturvallisuuden arviointilaitosten hyväksyminen 
sekä niiden valvonta (lakiehdotus n:o2). Sen lisäksi Viestintävirasto laatisi yritysturval-
lisuusselvityksen osana selvityksen yrityksen tietojärjestelmien ja tietoliikennejärjeste-
lyjen tietoturvallisuudesta sekä arvioisi vastaavia seikkoja viranomaisten toiminnassa 
(lakiehdotus n:o 3). Toiminta edellyttää välttämättä suojatiloja ja muita teknisiä järjes-
telmiä. Viestintävirastolla on tarpeelliset tilat käytössään. 
 
Myös Viestintäviraston tehtävien suorittamisesta on tarkoitus periä maksu. Maksutulo-
jen arvioidaan toiminnan ollessa täysimääräisesti käynnissä vastaavan toiminnasta ai-
heutuvia kustannuksia. Tätä ennen toimintaa varten tulisi olla käytettävissä kolmea hen-
kilötyövuotta vastaava ja toimintaan tarvittavien tilojen ylläpitoon, logistiikkaan sekä 
tietoliikenne- ja ohjelmistojärjestelyihin liittyvät kustannukset, vuosittain noin 450 000 
euron määräraha ensimmäisen viiden toimintavuoden aikana.  
 
 Oikeusrekisterikeskuksen tehtävänä olisi tuottaa ylläpitämistään tietojärjestelmistä ri-
kostaustaote laissa säädettävissä tapauksissa. Otteesta perittäisiin maksu. Kolmen en-
simmäisen toimintavuoden aikana olisi kuitenkin tarve rahoituksen järjestämiseen.  
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Tietosuojavaltuutetun toimisto katsoo valvontatehtäviensä kasvavan uudistuksen myötä 
ja niiden hoitamisen edellyttävän yhden vakinaisen virkamiehen henkilötyövuoden lisä-
ystä eli vuosittain noin 90 000 euroa.   
 
Perustettavaksi ehdotetun keskitetyn taustaselvityksiä koskevan rekisterin avulla valtio-
neuvoston turvallisuusasioita hoitavat henkilöt voisivat saada tiedon niistä henkilöistä ja 
yrityksistä, joille on tehty taustaselvitys, jossa ei ole ilmennyt kielteisiä seikkoja. Tästä 
aiheutuu eri ministeriöiden toimintamenoihin kustannussäästöjä, minkä lisäksi työmäärä 
vähenisi.  
 
Esitykseen sisältyvät säännökset yritysturvallisuuden kehittämisestä ovat omiaan hel-
pottamaan yritysten yhteistyötä erilaisissa kehittämishankkeissa, jotka voivat johtaa in-
novaatioon ja uusien tuotteiden kehittämiseen. Tästä aiheutuvia hyötyjä on kuitenkin 
vaikea arvioida. 
 

 
 
4.2 Vaikutukset viranomaisten toimintaan 

Esityksen mukaisten uudistusten toteuttamisella ei ole merkittävää vaikutusta suojelu-
poliisin tai Viestintäviraston organisaatioon. Rikostaustaselvitykset keskitettäisiin yh-
denmukaisten käytäntöjen varmistamiseksi sekä tehokkuuden lisäämiseksi selvitysme-
nettelyissä ehdotuksen mukaan poliisihallituksen määräämään yksikköön. Tarkoitukse-
na on ollut, että tehtäviä hoidettaisiin 2–5 eri poliisilaitoksessa.  
 
Perustettavaksi ehdotetun keskitetyn taustaselvityksiä koskevan rekisterin avulla valtio-
neuvoston turvallisuusasioita hoitavat henkilöt voisivat saada tiedon niistä henkilöistä ja 
yrityksistä, joille on tehty taustaselvitys, missä ei ole ilmennyt kielteisiä seikkoja. Tämä 
yksinkertaistaisi ja nopeuttaisi virantäyttöä sekä erilaisista hankinnoista päättämistä.  
 
Hallituksen esitykseen on otettu ehdotus laiksi viranomaisten tietojärjestelmien ja tieto-
liikennejärjestelyjen tietoturvallisuuden arvioinnista (lakiehdotus n:o 3), jonka mukaan 
arviointitehtävää hoitaisi Viestintävirasto. Ehdotettu menettely parantaa viranomaisten 
mahdollisuuksia varmistaa tietoturvallisuutensa taso. Esitystä valmisteltaessa on lähdet-
ty siitä, että tällaiset arvioinnit tehtäisiin mahdollisuuksien mukaan keskitetysti ja siten, 
että niistä olisi yhtä viranomaista laajemminkin hyötyä hallinnossa. 

 
 
 

4.3 Vaikutukset kansalaisiin 

Ehdotettu laki taustaselvityksistä ja rikostaustaotteista laajentaisi niitä tehtäväryhmiä, 
joita hoitavista selvittäminen voidaan tehdä. Näitä olisivat esimerkiksi räjähdysvaaral-
listen aineiden valmistukseen ja kuljetukseen liittyvät tehtävät.  
 
Taustaselvityksen käyttötilanteista säädettäisiin nykyistä tarkemmin ja selvitysmenette-
lyn avoimuutta ja vuorovaikutteisuutta lisättäisiin. Selvityksen kohteella olisi tiedon-
saantioikeus sekä oikeus huomautuksen tekemiseen. Tiedonsaantioikeuksien ulkopuo-
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lella olisivat edelleenkin suojelupoliisin toiminnallisesta tietojärjestelmästä saadut tie-
dot. 
 
Taustaselvityksen ja rikostaustaotteen hankkimisesta aiheutuvista kustannuksista vastai-
si työnantaja. 
 
 
 
4.4 Vaikutukset yritystoimintaan 

Uudistuksen tarkoituksena on edistää yritysturvallisuutta mahdollistamalla henkilöstön 
taustojen selvittäminen nykyistä laajemmin muun muassa yhteiskunnan kriittisen infra-
struktuurin kannalta merkittävässä toiminnassa, räjähdysaineteollisuudessa ja rahanlas-
kentakeskuksissa sekä teknologisessa kehittämistyössä. Taustaselvitykset olisivat mak-
sullisia. Taustaselvitysten hakeminen ei olisi pakollista. 
 
Yritysturvallisuusselvitys voitaisiin laatia muun muassa silloin, kun yritys hoitaa viran-
omaisen toimeksiannosta tehtävää, joissa se ja sen henkilöstö saa korkeimpiin suojaus-
tasoihin luokiteltuja asiakirjoja. Esityksen lähtökohtana on, että yritysturvallisuuden 
laadinnasta aiheutuvat kustannukset maksaisi yritys, koska se saa yritysturvallisuussel-
vityksen perusteella todistuksen, jolla on sille kilpailullista etua. 
 
 
 
5 Asian valmistelu 
 
5.1 Valmisteluvaiheet ja -aineisto 

Oikeusministeriö asetti 1.10.2008 työryhmän, jonka tehtävänä oli valmistella hallituk-
sen esityksen muotoon laadittu ehdotus turvallisuusselvityksistä annetun lain uudistami-
sesta. Työryhmässä olivat edustettuina valtioneuvoston kanslia, ulkoasiainministeriö, 
oikeusministeriö, sisäasiainministeriö, puolustusministeriö, valtiovarainministeriö, sosi-
aali- ja terveysministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, suojelupoliisi, pääesikunta, tie-
tosuojavaltuutetun toimisto sekä työnantajaosapuolen yhteinen edustaja Elinkeinoelä-
män keskusliitosta ja palkansaajajärjestöjen yhteinen edustaja Akava ry:stä.  
 
Työryhmään nimitettyinä asiantuntijoina toimivat edustajat liikenne- ja viestintäministe-
riöstä, Finanssialan keskusliitosta ja Suomen Kuntaliitosta sekä yritysturvallisuuden asi-
antuntija Elinkeinoelämän keskusliitosta. Työryhmä kuuli työnsä aikana eduskunnan 
keskuskanslian, Keskuskauppakamarin, Suomen Yrittäjien, Huoltovarmuuskeskuksen, 
Oikeusrekisterikeskuksen, Inspecta Sertifiointi Oy:n, Suomen Vartiointiliikkeitten Liitto 
ry:n sekä Suomen Turvaurakoitsijaliiton edustajia. Työryhmän työskentelyyn osallistui 
myös Viestintäviraston sekä kansallisen turvallisuusviranomaisen ja puolustusministeri-
ön turvallisuusalan asiantuntijoita. 
 
 
 
5.2 Lausunnot ja niiden huomioon ottaminen 
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6 Muita esitykseen vaikuttavia seikkoja 
 
6.1 Riippuvuus muista esityksistä ja kansainvälisistä velvoitteista 

Esityksellä ei ole välitöntä riippuvuutta muista esityksistä. Esitykseen sisältyvällä ehdo-
tuksella laiksi taustaselvityksistä ja rikostaustaotteista tehostettaisiin yhteiskunnan kan-
nalta kriittisestä infrastruktuurista annetun direktiivin täytäntöönpanoa. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 
 
 
1 Lakiehdotuksen perustelut 
1.1 Laki taustaselvityksistä ja rikostaustaotteista 

Lain systematiikka 
 
Ehdotettu laki olisi jaettu kymmeneen eri lukuun. Niistä ensimmäisessä säädettäisiin 
yleisen lainsäätämistavan mukaisesti yleisistä säännöksistä. Lain 2 luku sisältäisi sään-
nökset toimivaltaisista viranomaisista ja asian käsittelyä koskevista erityissäännöksistä. 
Lain 3 luvussa olisivat säännökset taustaselvityksen ja rikostaustaotteen hakemisesta. 
Luvussa 4 säädettäisiin taustaselvityksen laatimisen ja rikostaustaotteen antamisen edel-
lytyksistä ja 5 luvussa taustaselvityksen ja rikostaustaotteen laadinnassa käytettävistä 
tiedoista. Taustan selvittämistä koskevan menettelyn päättämisestä ja siitä saatujen tie-
tojen käsittelystä säädettäisiin luvussa 6. Lain 7 luvussa olisivat säännökset taustaselvi-
tyksen ja taustaselvitystodistuksen voimassaolosta ja 8 luvussa taustaselvityksen koh-
teen oikeuksista. Luvussa 9 olisivat erinäiset säännökset ja luvussa 10 voimaantulo- ja 
siirtymäsäännökset. 
 
1 luku Yleiset säännökset 

1 §. Lain soveltamisala ja sen suhde muuhun lainsäädäntöön. Pykälässä määriteltäisiin 
lain keskeisin sisältö. Ehdotetussa 1 momentissa määriteltäisiin lain yleinen sovelta-
misala ja sen suhde muuhun lainsäädäntöön. Sen mukaan laissa säädettäisiin viranomai-
sen toteuttaman henkilön ja yrityksen taustan selvittämisen edellytyksistä, selvityksessä 
käytettävistä tiedoista, selvityksen kohteen suostumuksesta ja tiedonsaantioikeuksista, 
selvityksen hakijan ja selvityksen kohteen tiedonantovelvollisuuksista sekä selvityksen 
laadinnassa noudatettavista menettelyistä. 
 
Henkilöstä voitaisiin laatia ehdotetun lain osoittamissa tapauksissa henkilöturvallisuus-
selvitys tai rikostaustaselvitys taikka rikostaustaote. Näissä kaikissa on kysymys henki-
lörekisterien käytöstä ja arkaluonteisten henkilötietojen käsittelystä. Tästä syystä tällais-
ten menettelyjen edellytyksistä on tarpeen säätää lailla varsin yksityiskohtaisesti. Taus-
tojen selvittämisen edellytyksiä koskevat säännökset ovat ehdotetun lain 14–16 §:ssä. 
Yleisenä edellytyksenä olisi voimassa olevan lainsäädännön tapaan henkilön suostumus 
taustaselvitykseen (13 §) tai se, että henkilö itse toimittaa rikostaustaotteen työnantajalle 
(17 §). 
 
Uudistuksen yksi merkittävä tavoite on yritysturvallisuuden parantaminen. Julkishallin-
nossa käytetään eri syiden vuoksi yhä laajemmin ostopalveluja, mistä seuraa tarve sa-
lassa pidettävien tietojen antamiseen yrityksille. Keskeisten yleisten etujen samoin kuin 
yksityistenkin etujen suojan vuoksi on tärkeää varmistaa, että tiedot on suojattu riippu-
matta ostopalvelujen käytöstä. Tietojen suoja on tarpeen varmistaa myös silloin, kun 
julkishallinnon hankintojen toteuttaminen johtaa siihen, että yksityinen sopimuskump-
pani saa salassa pidettäviä tietoja. 
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Yritysturvallisuusselvityksen laatimisen edellytysten sääntelyyn ei liity samanasteisia 
yksityiselämän ja henkilötietojen suojaan liittyviä perustuslaillisia vaatimuksia kuin 
henkilöistä tehtäviin taustaselvityksiin. Yritysturvallisuusselvityksillä ja niiden perus-
teella annettavilla todistuksilla on kuitenkin kasvava merkitys yritysten kilpailukyvyn 
kannalta. Yritysturvallisuusselvityksen laatimisen edellytykset ovat siten merkitykselli-
siä yritysten yhdenvertaisen aseman vuoksi, minkä lisäksi edellytysten sääntely vaikut-
taa selvityksiä suorittavien viranomaisten resurssitarpeeseen ja siten valtiontalouteen. 

 
Ehdotetussa 2 momentissa olisi soveltamisalaa koskeva erityissäännös, joka liittyy 
3 §:ään ehdotettaviksi otettuihin määritelmiin. Ehdotuksen mukaan yleiskäsitteenä olisi 
yritys, jota koskeva määritelmä sisältyisi 3 §:n 7 kohtaan. Koska yritysturvallisuusselvi-
tys voi erilaisten hallinnossa toteutettavien yhteistyöhankkeiden vuoksi olla tarpeen 
myös silloin, kun kysymys ei ole elinkeinotoimintaa harjoittavista yksiköistä, momentin 
1 kohtaan ehdotetaan otettavaksi rinnastusta koskeva säännös. Sen mukaan yritykseen 
rinnastuisi ehdotettua lakia sovellettaessa myös sellainen säätiö tai yhteisö, joka ei har-
joita elinkeinotoimintaa, kuten säätiömuotoisen yliopiston yksikkö. 

 
Ehdotetun lain useamman säännöksen soveltamisen kannalta merkityksellistä olisi se, 
onko selvityksen kohteella pääsy luokiteltuun asiakirjaan, mitä koskeva määritelmä si-
sältyy lakiehdotuksen 3 §:n 11 kohtaan. Käytännössä yritys tai henkilö voi havaintojen-
sa tai muutoin ilman asiakirjan välitystä saada vastaavia tietoja esimerkiksi sotilasmate-
riaaleista ja laitteista sekä niiden sijainnista. Tämän vuoksi momentin 2 kohdassa ehdo-
tetaan säädettäväksi, että luokiteltuun asiakirjaan rinnastettaisiin tiedot, jotka voidaan 
saada havainnoimalla tai muulla vastaavalla tavalla, jos tällaisia tietoja sisältävät asia-
kirjat olisi luokiteltavissa 3 §:n 11 kohdassa tarkoitettujen säännösten perusteella. 

 
Ehdotetussa 3 momentissa olisi lain suhdetta muuhun lainsäädäntöön määrittelevä sään-
nös. Sen mukaan työnantajan oikeudesta kerätä ja tallettaa tietoja työnhakijasta, rikosre-
kisteritietojen antamisesta virkaa tai tehtävää hakevasta sekä lasten kanssa työskentele-
vien rikostaustan selvittämisestä säädetään erikseen. 

 
Kuten ehdotetusta 1 momentista ilmenee, laki koskisi vain viranomaisen toteuttamaa 
henkilön tai yrityksen taustan selvittämistä. Yksityisyyden suojasta työelämässä anne-
tussa laissa määritellään työnantajan oikeus kerätä ja tallettaa työnhakijasta tietoja, ku-
ten oikeus henkilöä koskevien luottotietojen hankintaan sekä oikeus velvoittaa huuma-
usainetodistuksen esittämiseen. Ehdotettu laki ei vaikuttaisi näiden säännösten sovelta-
miseen eikä muutoinkaan siihen, minkälaisia tavanomaisia rekrytointitilanteen tietoja 
työnantaja kerää työnhakijasta esimerkiksi työhönottohaastattelussa. Tietojen keräämis-
tä rajoittavat paitsi yksityisyydensuojaa työelämässä koskevan lain, myös henkilötieto-
lain yleiset säännökset, mikä merkitsee sitä, ettei työnantaja voi kerätä ja tallettaa työn-
hakijan rikostaustasta tietoja muutoin kuin laissa erikseen osoitetuilla tavoilla. 

 
Ehdotetussa säännöksessä viitattaisiin rikosrekisteristä saataviin tietoihin. Rikosrekiste-
rilain 4 a §:n mukaan rikosrekisteristä voidaan luovuttaa tietoja muun ohella sellaista vi-
ranomaisen lupaa tai hyväksyntää varten, jonka edellytyksenä on henkilön luotettavuus 
sekä tietoja henkilön valitsemiseksi koulutukseen tai tehtävään, joka liittyy valtion tur-
vallisuuteen, yleiseen järjestykseen tai turvallisuuteen, ulkoasiainhallintoon, Suomen 
kansainvälisiin suhteisiin, oikeushallintoon, keskuspankkitoimintaan tai rahanvalmis-
tukseen ja jossa edellytetään henkilön erityistä luotettavuutta. Näiden lisäksi oikeusmi-
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nisteriö voi painavista syistä antaa luvan tietojen luovuttamiseen rikosrekisteristä viran-
omaiselle henkilön luotettavuuden selvittämistä ja arviointia varten muissakin asioissa. 

 
Viittaus lakiin lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä on tarpeen. 
Ehdotetussa laissa säädettäisiin rikostaustaotteista, joita käytetään myös lasten kanssa 
työskentelevien taustojen selvittämiseen. 

 
Ehdotettavan lain lisäksi taustojen selvittämistä koskevia säännöksiä jäisi edelleen lain-
säädäntöön. Osa näistä säännöksistä liittyy vaatimukseen hyvämaineisuudesta tietyn 
tehtävän hoidon edellytyksenä. Poliisi tekisi edelleen erityislakien nojalla tekemiään 
henkilön taustojen ja tietojen selvityksiä. Esimerkiksi yksityisistä turvallisuuspalveluista 
annetussa laissa (282/2002) säädetään muun muassa vartijaksi ja turvasuojaajaksi hy-
väksymisen edellytyksistä, minkä perusteella poliisi tarkistaa poliisin rekistereissä ole-
vat tiedot hakijasta hyväksymistä koskevaa todistusta antaessaan samoin kuin yksityistä 
turvallisuusalaa koskevaa valvontaa suorittaessaan. Ehdotettu laki ei vaikuttaisi mainit-
tujen säännösten soveltamiseen. 

 
2 §. Lain tarkoitus. Ehdotuksessa on kuvattu lain tarkoitus ja sen liittyminen henkilöstö-
turvallisuuteen ja yritysturvallisuuteen ja niiden merkitykseen erilaisten etujen turvaa-
misessa. 

 
Ehdotuksen mukaan lain tarkoituksena on luoda menettelytavat, joiden avulla voidaan 
kansainvälisten tietoturvallisuusvelvoitteiden toteuttamiseksi taikka merkittävien lailla 
suojattujen yleisten tai yksityisten etujen turvaamiseksi selvittää luonnollisen henkilön 
taikka yrityksen luotettavuutta, tietoturvallisuuden tasoa ja sitoumusten hoitokykyä sekä 
samanaikaisesti huolehtia selvityksen kohteen yksityisyyden suojasta sekä eduista ja oi-
keuksista. 

 
Ehdotetussa laissa ei lueteltaisi nykyisen lain tapaan niitä etuja, joihin kohdistuvien ri-
kosten ehkäisemiseksi taustaselvitys voidaan laatia. Ehdotettavat säännökset on katsottu 
olevan mahdollista kirjoittaa viittaamatta rikoslain sääntelyyn. Ehdotetussa laissa olisi 
voimassa olevaa lakia yksityiskohtaisemmin säännelty niistä tehtävistä ja tehtävätyy-
peistä, joissa taustaselvitys voi olla käytettävissä. Tämän vuoksi etujen luettelematta jät-
tämisestä ei aiheutuisi ongelmia myöskään yksityisyyden suojan rajoitusperusteiden 
välttämättömyyden ja oikeasuhtaisuuden arvioinnin kannalta. 

 
Ehdotuksen mukaan lain tarkoituksena mainittaisiin ensinnäkin kansainvälisten tietotur-
vallisuusvelvoitteiden toteuttaminen. Tämä liittyy kiinteästi uudistuksen yleiseen tavoit-
teeseen varmistaa, että Suomea ja sen kansalaisia sekä täällä kotipaikkaansa pitäviä yri-
tyksiä voidaan pitää luotettavina toimijoina myös silloin, kun kansainväliseen yhteis-
toimintaan osallistuminen edellyttää erityistä luotettavuutta. 

 
Lain tarkoitussäännöksen mukaan taustojen selvityksen tarkoituksena olisi merkittävien 
lailla suojattujen yleisten tai yksityisten etujen turvaaminen. Viittauksella lailla suojattu-
jen etujen turvaamiseen osoitettaisiin, että mikä tahansa etu ei oikeuttaisi selvitysmenet-
telyn käynnistämiseen. 

 
Lainsäädännössä eri etuja suojataan muun ohella rikos- ja informaatio-oikeudellisin 
keinoin. Ehdotetun lain soveltamisen kannalta merkittävä informaatio-oikeudellinen 
säädös on laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta, jonka 24 § sisältää viranomaisten 
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toiminnassa sovellettavat salassapitoperusteet. Suojattavia etuja olisivat siten ehdotetun 
lain tarkoituksen kannalta ennen muuta Suomen sisäinen ja ulkoinen turvallisuus, 
maanpuolustus tai poikkeusoloihin varautuminen, Suomen suhteet toiseen valtioon tai 
kansainväliseen järjestöön; julkinen talous (finanssi-, tulo-, raha- tai valuuttapolitiikan 
hoitamisen merkittävä vaikeutuminen); henkilöiden, rakennusten, laitosten, rakennelmi-
en sekä tieto- ja viestintäjärjestelmien suojaamiseksi laatimien tai hyväksymien turvalli-
suusjärjestelyjen toteutuminen, rahoitus- tai vakuutusjärjestelmän luotettavuus ja toimi-
vuus, liike- tai ammattisalaisuus, teknologinen kehittämistyö ja taloudellinen etu elin-
keinotoiminnassa sekä yksityisyyden suoja. 

 
Rikosoikeudellisessa sääntelyssä lain tarkoituksen kannalta merkityksellisiä ovat terro-
rismin, maanpetosrikosten ja muiden niihin verrattavien haitallisten tekojen kri-
minalisointia koskevat säännökset. Terrorismirikoksista säädetään rikoslain 34 a luvussa 
ja maanpetosrikoksista rikoslain 12 luvussa. Koska lain tarkoituksena on lailla suojattu-
jen etujen turvaaminen, lain tarkoituksena on siten terrorismin, vakoilun ja muiden nii-
hin verrattavien rikollisten tekojen tai hankkeiden estäminen. 

 
Maanpetosrikoksiin kuuluvat muun muassa vakoilurikokset sekä turvallisuussalaisuu-
den paljastamista koskevat rikokset. Ehdotetun säännöksen soveltamisen kannalta mai-
nittuihin rikoksiin rinnastettavia laissa säädettyjä yleisiä etuja suojaavia säännöksiä voi-
vat esimerkiksi olla rikoslain 38 luvussa säädetty salassapitorikos. 

 
Voimassa olevassa laissa turvallisuusselvityksellä suojeltavien etujen piiriin luetaan 
myös suojan toteuttamiseksi tarpeellinen tietototurvallisuus. Tämä etu kuuluu edelleen-
kin lain tarkoitukseen. Ehdotetussa laissa on nykyistä lakia yksityiskohtaisemmin otettu 
tarve suojata viranomaisten toiminnan tai yhteiskunnan perustoimintojen kannalta kes-
keisten viestintä-, energiahuolto- ja tietojärjestelmien toimivuutta ja turvallisuutta, mikä 
ilmenee esimerkiksi lakiehdotuksen 14 ja 16 §:stä. 

 
Lain tarkoituksena on muun ohella suojata viranomaisten niin sanottujen perusrekisteri-
en, kuten väestötietojärjestelmän, lisäksi esimerkiksi keskeiset rahoitus- ja vakuutusjär-
jestelmät samoin kuin viestinnän ja energiahuollon toimivuuden kannalta merkitykselli-
set tietojärjestelmät. On aiheellista havaita, että tarkoitus suojata kriittistä infrastruktuu-
ria kattaa sellaisia yksityisiäkin toimijoita, joiden toiminta on merkityksellistä yhteis-
kunnan kriittisten toimintojen kannalta. 

 
3 §. Määritelmät. Pykälään sisältyisivät lain soveltamisen kannalta keskeiset määritel-
mät. Laissa yleiskäsitteenä olisi taustaselvitys. Sen määrittelyn perusteena olisivat hen-
kilöturvallisuusselvityksen, yritysturvallisuusselvityksen sekä rikostaustaselvityksen 
määritelmät. 

 
Henkilöturvallisuusselvityksellä tarkoitettaisiin ehdotetun 1 kohdan mukaan suojelupo-
liisin tai pääesikunnan valtion turvallisuuden tai muiden lailla suojattujen merkittävien 
yleisten taikka kansallisesti merkittävien yksityisten etujen vaarantumisen ehkäisemi-
seksi henkilön taustasta ehdotetussa laissa säädettävällä tavalla laadittavaa selvitystä. 

 
Määrittelyllä on haluttu korostaa sitä, että henkilöturvallisuusselvitys muissa maissa 
noudatettavan käytännön tapaan on tarkoitettu keinoksi suojata keskeisiä kansallisia etu-
ja. 
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Henkilöturvallisuusselvitys voitaisiin tehdä kansallisesti merkittävien yksityisten etujen 
vaarantumisen ehkäisemiseksi. Kansallisesti merkittävillä yksityisillä eduilla tarkoite-
taan esimerkiksi työllistämisvaikutustensa tai toimialansa vuoksi koko yhteiskunnalle ja 
sen toimivuudelle merkityksellistä elinkeinotoimintaa. Voimassa olevassa laissa suojat-
tava etuna mainitaan yksityinen huomattavan arvokas liike- tai ammattisalaisuus tai 
muu tähän rinnastettava erittäin merkittävä yksityinen taloudellinen etu. Sanonnallisesta 
erosta huolimatta ja ottaen ehdotetun lain säännökset huomioon kokonaisuudessaan, yk-
sityissektorilla suoritettavissa olevien taustaselvitysten määrä pikemminkin lisääntyy 
kuin vähenee esityksen myötä. 

 
Henkilöturvallisuusselvitys voitaisiin käytettävien tietolähteiden mukaan laatia myös 
laajennettuna turvallisuusselvityksenä ehdotetun lain 23 ja 24 §:ssä säädettävällä taval-
la. Laajennetun henkilöturvallisuusselvityksen käsite ei esiinny ehdotetuissa säännök-
sissä verrattain useasti, eikä sen sisältö jää ehdotettujen säännösten vuoksi epäselväksi, 
minkä vuoksi sitä koskevaa määritelmää ei ehdoteta otettavaksi esitykseen. Sama kos-
kee rikostaustaotteen käsitettä. 

 
Yritysturvallisuusselvityksellä tarkoitettaisiin ehdotetun 2 kohdan mukaan suojelupolii-
sin tai pääesikunnan yrityksen taustasta tämän luotettavuuden, tietoturvallisuuden tason 
sekä sitoumustenhoitokyvyn arvioimiseksi tässä laissa säädetyllä tavalla laadittavaa sel-
vitystä. 

 
Yritysturvallisuusselvityksen ehdotetusta määritelmästä ilmenee, että selvitysmenettely 
kohdistuu laajasti yrityksen toimintaan. Yritysturvallisuusselvityksissä selvitetään yri-
tysten vastuuhenkilöiden taustat henkilöturvallisuusselvitystä vastaavalla tavalla, minkä 
lisäksi selvitys kohdistuu yrityksen toimitilojen, tietojärjestelmien sekä tietoliikennejär-
jestelyjen ja muuhun tietoturvallisuuden tason selvittämiseen. 

 
Tarve yritysturvallisuusselvityksen laatimiseen liittyy usein tilanteisiin, joissa yritys 
toimii viranomaisen sopimusosapuolena. Tämän vuoksi on luonnollista, että selvitys-
menettelyssä otetaan huomioon myös yrityksen sopimuksenhoitokykyyn liittyvät seikat, 
kuten yrityksen taloudellista asemaa koskevat tiedot mukaan lukien verojen ja julkisten 
maksujen suorittamista koskevat tiedot. 

 
Yritysturvallisuusselvitys voi liittyä sellaisen hankkeen toteuttamiseen, johon osallistu-
vat tietyt yrityksen työntekijät. Heidän taustojensa selvittäminen tapahtuu erikseen taus-
taselvityksenä, joskin kansainvälisten tietoturvallisuusvelvoitteiden toteuttamisessa yri-
tysturvallisuusselvitykseen voidaan liittää myös työntekijöitä koskevat tiedot. 

 
Rikostaustaselvityksellä tarkoitettaisiin ehdotetun 3 kohdan mukaan poliisihallinnon tä-
tä tehtävää hoitavan yksikön tai pääesikunnan muiden kuin 1 kohdassa tarkoitettujen 
lailla suojattujen etujen vaarantumisen ehkäisemiseksi henkilön taustasta ehdotetussa 
laissa säädetyllä tavalla laatimaa selvitystä. 

 
Rikostaustaselvityksen voidaan katsoa korvaavan nykyisen lain mukaan laadittavan 
suppean turvallisuusselvityksen. Sitä ei kuitenkaan pidettäisi yhtenä turvallisuusselvi-
tyksen muotona, mikä johtuu tarpeesta huolehtia turvallisuusselvitysten kansainvälisestä 
vastaavuudesta samoin kuin tarpeesta laajentaa menettelyn alaa yksityisten etujen suo-
jaamista koskeviin tilanteisiin.  
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Taustaselvityksellä tarkoitettaisiin ehdotetun 1 momentin 4 kohdan mukaan henkilötur-
vallisuusselvitystä, yritysturvallisuusselvitystä ja rikostaustaselvitystä. Koska osa sään-
nöksistä koskee kaikkia mainittuja selvitysmuotoja, on niitä kaikkia koskevan käsitteen 
ottaminen lakiehdotukseen katsottu tarpeelliseksi. Turvallisuusselvityksen käsite kattaisi 
sekä henkilöturvallisuusselvityksen että yritysturvallisuusselvityksen, mitä voidaan pi-
tää selvänä ilman lakiin otettavaa määritelmääkin. 

 
Selvityksen kohteella tarkoitettaisiin ehdotetun 5 kohdan mukaan henkilöä tai yritystä, 
josta taustaselvitys tai rikostaustaote laaditaan tai on pyydetty laadittavaksi. 

 
Momentin 6 kohtaan otettavaksi ehdotetun määritelmän mukaan viranomaisella tarkoi-
tettaisiin viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 4 §:ssä tarkoitettua organi-
saatiota, toimielintä tai henkilöä. Määritelmä kattaisi paitsi valtion hallintoviranomaiset 
ja kunnalliset viranomaiset, myös muun muassa eduskunnan virastot ja laitokset sekä 
julkisoikeudelliset laitokset. Näiden lisäksi käsitteen piiriin tulisivat sellaiset yksityisoi-
keudelliset yhteisöt, jotka lain nojalla käyttävät julkista valtaa. 

 
Edellä kuvatuista syistä on katsottu tarpeelliseksi, että laissa määriteltäisiin myös yritys. 
Tätä koskeva säännös olisi 7 kohdassa. Ehdotuksen mukaan yrityksellä tarkoitettaisiin 
elinkeinotoimintaa harjoittavaa luonnollista henkilöä tai muuta yksikköä, joka yritys- ja 
yhteisötietolain (244/2001) 3 §:n 1 momentin 1–5 kohdan mukaan on rekisteröitävä yri-
tys- ja yhteisötietojärjestelmään. Määritelmä vastaisi luottotietolaissa olevaa yrityksen 
määritelmää. 

 
Kuten ehdotetusta 1 §:n 2 momentin 1 kohdasta ilmenee, lakia sovellettaisiin myös sel-
laiseen säätiöön tai yhteisöön, joka ei harjoita elinkeinotoimintaa. 

 
Ehdotetussa 8 kohdassa määriteltäisiin yrityksen vastuuhenkilö. Tällä tarkoitettaisiin 
henkilöä, joka merkitään viranomaisen julkiseen rekisteriin yhtiömiehenä, vastuullisena 
yhtiömiehenä, toimitusjohtajana, yrityksen hallituksen jäsenenä tai varajäsenenä tai 
henkilönä, jolla on prokura- ja nimenkirjoitusoikeus. Tämäkin määritelmä vastaa luotto-
tietolaissa omaksuttua käsitteistöä. 

 
Työnantajan määritelmä sisältyisi ehdotettuun 9 kohtaan. Työnantajalla tarkoitettaisiin 
viranomaista tai yritystä, joka on valitsemassa henkilöä palvelussuhteeseen tai johon 
henkilö on palvelussuhteessa. Työnantaja olisi pääsäännön mukaan se, joka hakee hen-
kilöturvallisuusselvityksen laatimista. 

 
Läheisellä tarkoitettaisiin ehdotetun 10 kohdan mukaan henkilöä, joka on henkilöturval-
lisuusselvityksen kohteen vanhempi, lapsi tai avio- tai avopuoliso. Määritelmä vastaisi 
voimassa olevaa lakia. Läheistä koskevia tietoja voitaisiin selvittää vain osana laajen-
nettua turvallisuusselvitystä lain 15, 23 ja 24 §:ssä säädettävällä tavalla. Läheisellä olisi 
samanlaiset itsemääräämistä ja tiedonsaantia koskevat oikeudet kuin sillä, josta selvitys-
tä ensisijaisesti laaditaan. 

 
Ehdotetun 11 kohdan mukaan luokitellulla asiakirjalla tarkoitettaisiin viranomaisten toi-
minnan julkisuudesta annetun lain 5 §:n 1 momentissa tarkoitettua asiakirjaa, johon on 
mainitun lain ja sen nojalla annettujen säännösten tai kansainvälisistä tietoturvallisuus-
velvoitteista annetun lain (588/2004) nojalla tehty suojaustasoa koskeva luokittelumer-
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kintä sen osoittamiseksi, minkälaisia tietoturvallisuusvaatimuksia asiakirjaa käsiteltäes-
sä noudatetaan. 

 
Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain nojalla tietoturvallisuudesta valti-
onhallinnossa annetussa asetuksessa on yksityiskohtaiset säännökset asiakirjojen luokit-
telemisesta suojaustasoihin sekä säännökset siitä, missä tapauksissa asiakirjaan voidaan 
suojaustasoa koskevan merkinnän lisäksi tai sijasta tehdä turvallisuusluokitusta koskeva 
merkintä. Luokituksen avulla osoitetaan, minkälaisia tietoturvallisuutta koskevia vaati-
muksia on asiakirjoja käsiteltäessä noudatettava. 

 
Asiakirjan käsite kattaa julkisuuslain 5 §:n 1 momentin mukaan myös erilaiset teknisin 
keinoin talletetut tietoaineistot, kuten sähköiset asiakirjat. Kansainvälisiin tietoturvalli-
suusvelvoitteisiin liittyvään asiakirjaan on niistä annetun lain mukaan tehtävä turvalli-
suusluokitusmerkintä. 

 
 
2 luku Toimivaltaiset viranomaiset ja asian käsittelyä koskevat erityissäännökset 

4 §. Toimivaltaiset viranomaiset. Ehdotetun 1 momentin mukaan toimivaltaisia turvalli-
suusselvityksiä laativia viranomaisia olisivat suojelupoliisi ja pääesikunta. Suojelupolii-
silla olisi yleinen toimivalta. Pääesikunta hoitaisi turvallisuusselvityksen laadinnan, jos 
selvityksen kohde toimii tai hänen on tarkoitus toimia puolustushallinnon alalla tai hoi-
taa puolustushallinnon antamaa tehtävää taikka jos turvallisuusselvitys liittyy puolus-
tushallinnon hankintoihin. 

 
Rikostaustaselvityksen laatiminen kuuluisi ehdotetun 2 momentin mukaan poliisihallin-
nolle, johon perustettaisiin yksi keskitetty näitä tehtäviä hoitava yksikkö. Ehdotuksen 
mukaan turvallisuusselvitysten laadintaa koskevaa toimivaltaa muutettaisiin nykyisestä. 
Paikallispoliisit vapautettaisiin kokonaan turvallisuusselvitysten laadinnasta. Poliisi laa-
tisi sen sijaan rikostaustaselvityksiä, joiden käyttöala olisi laajempi kuin nykyisten sup-
peiden turvallisuusselvitysten. 

 
Ehdotetuilla muutoksilla pyritään toisaalta yhtenäistämään turvallisuusselvitysten alaa 
suhteessa kansainvälisiin käytäntöihin sekä luomaan menettelytavat niitä tilanteita var-
ten, jolloin taustaselvityksiä tarvitaan muiden kuin keskeisempien kansallisten etujen 
suojaamiseksi. Tämä olisi omiaan vapauttamaan suojelupoliisin voimavaroja tämän lain 
kannalta keskeisiin tehtäviin. 

 
Rikostaustaselvitysten keskittäminen yhteen valtakunnalliseen poliisihallinnon yksik-
köön on katsottu välttämättömäksi useista eri syistä. Nykyisen hajautetun järjestelmän 
on katsottu erityisesti elinkeinoelämässä johtaneen erilaisiin tulkintakäytäntöihin maan 
eri osissa ja siten yritysten erilaiseen kohteluun. Esityksellä pyritään eri tavoin saamaan 
aikaan tehokkuutta taustojen selvittämistä koskeviin menettelyihin, mikä korostaa ky-
seisiä tehtäviä hoitavien yhteistyötä ja toiminnan koordinointia sekä yhteisen keskitetyn 
tietojärjestelmän käyttöä. Yhteneväiset ja johdonmukaiset menettelytavat taustaselvi-
tyksiä tarvitsevien sijaintipaikasta riippumatta tehostavat ja varmistavat paitsi yritysten, 
myös selvitysten kohteiden yhdenvertaista kohtelua. 
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Pääesikunta voisi sen toimivaltaan 1 momentin mukaan kuuluvissa asioissa laatia henki-
löturvallisuusselvityksen sijasta rikostaustaselvityksen. 
 
Oikeusrekisterikeskukselle annettaisiin ehdotetun 3 momentin mukaan tehtäväksi tuot-
taa rikostaustaotteita. Oikeusrekisterikeskus toimii oikeushallinnon valtakunnallisen tie-
tojärjestelmän, rikosrekisterin ja sakkorekisterin rekisterinpitäjänä ja laatii jo nykyisin 
lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisessä käytettävät otteet. 
 
Ehdotetussa 4 momentissa olisi säännökset Viestintäviraston tehtävistä laatia yritystur-
vallisuusselvityksen tietoturvallisuuden tasoa koskeva selvitys ja arviointi. 
 
5 §. Toimivaltaisen viranomaisen harkinta taustaselvitysasian käsittelyssä. Pykälä rajaisi 
toimivaltaisen viranomaisen toimivaltuuksia sen käsitellessä taustaselvitystä koskevaa 
asiaa. 
 
Ehdotetussa 1 momentissa annettaisiin toimivaltaiselle viranomaiselle sen asian käsitte-
lyä ja harkintaa koskevat oikeusohjeet. Ehdotettu säännös koskisi henkilöön liittyviä 
taustan selvittämistä koskevia asioita. 
 
Toimivaltaisen viranomaisen olisi käsitellessään sille tehtyä hakemusta ja harkitessaan 
14—18 §:ssä säädettyjen edellytysten täyttymistä selvitettävä, voisiko selvityksen koh-
de käytännössä aiheuttaa toiminnallaan sellaisia seurauksia laissa suojatulle edulle, joi-
den ehkäisemistä henkilön taustan selvittämisen olisi määrä palvella ottaen huomioon 
mitä muita keinoja kyseisen edun suojaamiseksi olisi tehty tai olisi tehtävissä. 
 
Ehdotettua säännöstä sovellettaisiin henkilöturvallisuusselvitystä ja rikostaustaselvitystä 
laadittaessa sekä suojelupoliisin harkitessa yrityksen sille 18 §:n mukaisesti tekemää 
hakemusta yrityksen työntekijöiden hyväksymisestä taustojen selvittämismenettelyyn. 
Ehdotuksen tarkoituksena on varmistaa, että arviointi taustaselvityksen tarpeesta taikka 
18 §:ssä tarkoitetussa asiassa myös taustan selvittämisen tavasta arvioitaisiin konkreetti-
sesti käsiteltävänä olevan tapauksen mukaisesti. Käytännön työelämässä eri tehtäviä 
hoitavilla on usein erilaiset tosiasialliset mahdollisuudet vaikuttaa suojattavaan etuun, 
mikä tulisi viranomaisten harkinnassa ottaa huomioon. Ehdotetun säännöksen on määrä 
vahvistaa sääntöä selvitysmenettelyjen rajoittamiseksi vain niihin tehtäviin, joissa on 
todettu asianmukainen tarve taustan selvittämiseen. 

 
Ehdotettuun 2 momenttiin sisältyisi vireille tulevien asioiden käsittelyjärjestystä koske-
va säännös. Ehdotuksen mukaan taustaselvitykset, joiden hakeminen perustuisi laissa 
säädettyyn velvollisuuteen tai joiden perusteella olisi lain mukaan velvollisuus antaa 
taustaselvitystodistus, olisivat ehdotetun priorisointisäännöksen soveltamisalan ulko-
puolella. Muutoin sääntönä olisi, että taustaselvitykset suoritetaan toimivaltaisen viran-
omaisen käytettävissä olevien voimavarojen mukaisesti ottaen huomioon tarve kansain-
välisten tietoturvallisuusvelvoitteiden toteuttamiseen, haetun taustaselvityksen merkitys 
tietoturvallisuuden varmistamiseen julkishallinnossa sekä selvityksen kohteiden yhden-
vertainen kohtelu. 

 
6 §. Suojelupoliisin oikeus ottaa ratkaistavakseen rikostaustaselvitystä koskeva asia tai 
siirtää sille tehty hakemus. Tarkoituksenmukaisen työnjaon toteuttamiseksi poliisin ja 
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suojelupoliisin välillä suojelupoliisin tehtävien hoitoa vaarantamatta ehdotetaan annet-
tavaan lakiin otettaviksi taustaselvitysasian käsittelyä koskevat erityissäännökset. 

 
Ehdotetun 1 momentin mukaan suojelupoliisi voisi ottaa käsiteltäväkseen rikostaus-
taselvityksen laatimista koskevan hakemuksen, jos se on tarpeen valtion turvallisuuden 
varmistamiseksi sen estämättä, mitä 14 ja 16 §:ssä säädettäisiin. Suojelupoliisi saisi po-
liisin rikostaustaselvityksiä laativassa yksikössä vireille tulleista hakemuksista tiedon 
ehdotetun 44 §:n mukaan pidettävästä taustaselvitysrekisteristä. 

 
Ehdotetun 2 momentin mukaan suojelupoliisi voisi myös siirtää sille tehdyn henkilötur-
vallisuusselvitystä koskevan hakemuksen poliisihallinnon tätä tehtävää hoitavalle yksi-
kölle rikostaustaselvitysasiana käsiteltäväksi, jos se on tarkoituksenmukaista eikä asian 
käsittely suojelupoliisissa ole tarpeen valtion turvallisuuden vuoksi. Tämä merkitsee, et-
tä suojelupoliisi voi siirtää asian, kun se on ensin varmistanut, ettei henkilöstö ole tietoja 
suojelupoliisin toiminnallisessa tietojärjestelmässä. Kansainvälisistä tietoturvallisuus-
velvoitteista annetun lain tarkoittamia asioita ei momentin mukaan siirrettäisi, mikä joh-
tuu mainitun lain luonteesta erityislakina. 
 
 
3 luku Taustaselvityksen ja rikostaustaotteen hakeminen 

7 §. Avoimuuden toteuttaminen. Pykälään otettaisiin säännökset taustaselvitysten laa-
dinnassa keskeisestä avoimuuden periaatteesta. 
 
Ehdotetun 1 momentin mukaan sen, joka aikoo hakea ehdotetussa laissa tarkoitetun 
taustaselvityksen laatimista tai pyytää rikostaustaotteen esittämistä, on työnhakuilmoi-
tuksen tai hankintaa koskevan tarjouspyynnön yhteydessä tai muulla sopivalla tavalla 
hyvissä ajoin ilmoitettava selvityksen kohteelle taustaselvityksen hakemisesta tai rikos-
taustaotteen pyytämisestä. 
 
Avoimuuden toteuttaminen on keskeinen henkilötietojen suojan periaate, mikä ilmenee 
myös yksityisyyden suojasta työelämässä annetusta laista. Siksi on tärkeää, että henki-
löt, jotka aikovat hakea virkaa, tietävät jo ennen viranhakua harkitessaan, että valittavas-
ta henkilöstä on tarkoitus pyytää taustaselvitys laadittavaksi. Avoimuudella on merki-
tystä myös yrityksille sen arvioidessa mahdollisuuksia osallistua hankintakilpailuun. Se 
vaikuttaisi myös ennalta ehkäisevästi esimerkiksi siten, että henkilöt, joilla ei ole tehtä-
vän hoidossa edellytettävää nuhteettomuutta, eivät hae tehtävää. Tämä osaltaan yksin-
kertaistaisi valintaa ja olisi omiaan vähentämään tarpeettomien selvitysten laadintaa. 
 
Ehdotetussa 2 momentissa olisi säännös, joka laajentaisi tiedonantovelvollisuuden kos-
kemaan myös koulutuksen järjestäjiä silloin, kun koulukseen otettavien taustat selvite-
tään. 
 
8 §. Taustaselvityksen hakemiseen oikeutetut. Henkilöä koskevaa taustaselvitystä hakisi 
ehdotetun 1 momentin pääsäännön mukaan selvityksen kohteen työnantaja. Momentissa 
on otettu huomioon, että taustaselvityksen hakemiseen oikeutetusta voidaan säätää 
muussa laissa. Laissa olevista säännöksistä voidaan mainita kansainvälisistä tietoturval-
lisuusvelvoitteista annettu laki. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi panostajalakia, 
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joka oikeuttaisi panostajan pätevyyskirjan antavan viranomaisen hankkimaan pätevyys-
kirjaa hakeneesta henkilöstä rikostaustaselvityksen. 
 
Kuten ehdotetusta 3 §:n 9 kohdasta ilmenee, työnantajalla tarkoitettaisiin myös sitä, jo-
ka on valitsemassa henkilöä palvelussuhteeseen. Hakijana voisi olla kuitenkin myös se, 
jonka antamaa toimeksiantoa tai siihen kuuluvaa tehtävää selvityksen kohteen olisi tar-
koitus hoitaa tai jota hän hoitaisi. Jos taustaselvitys laadittaisiin koulutukseen osallistu-
vasta, hakijana olisi koulutuksen järjestäjä. Pykälän 3 momentissa olisivat säännökset 
muista tilanteista, joissa hakijana voisi toimia muu kuin henkilön työantaja. 
 
Työnantajalle toimitettavan rikostaustaotteen hakisi selvityksen kohde. Ehdotettu me-
nettely vastaa lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annettua lakia. 
Tiedon välittymisellä selvityksen kohteen kautta on erityistä merkitystä arvioitaessa 
säännöksiä yksityisyyden suojan ja itsemääräämisoikeuden kannalta. 
 
Yritysturvallisuusselvitystä hakisi ehdotetun 2 momentin mukaan se viranomainen tai 
yritys, jonka on tarkoitus tehdä sopimus selvityksen kohteen kanssa. Laissa ehdotetaan 
annettavaksi mahdollisuus hoitaa yritysturvallisuusselvitykset keskitetysti ja tehokkaasti 
valtionhallinnossa. Ehdotuksen mukaan hakijana voisi toimia valtionhallinnon hankin-
noista vastaava yksikkö tai valtionhallinnolle yhteisiä tai laajaan käyttöön tarkoitettuja 
tieto- ja viestintekniikkapalveluja tarjoava yksikkö. 
 
Säännösehdotuksessa valtionhallinnon hankinnoista vastaavalla yksiköllä viitattaisiin 
Hansel osakeyhtiöön, joka on valtion yhteishankintayksikkö. Valtionhallinnolle yhteisiä 
tai laajaan käyttöön tarkoitettuja tieto- ja viestintätekniikkapalveluja tarjoavalla yksiköl-
lä tarkoitetaan valtiokonttorissa toimivaa Valtion IT-palvelukeskusta. 
 
Taustaselvityksen hakemista koskevat kansainvälisiin tehtäviin liittyvät poikkeussään-
nökset ovat ehdotetussa 3 momentissa. Niiden soveltamisen yleisenä edellytyksenä olisi, 
että taustaselvitystä edellytetään kansainvälisen järjestön tai toimielimen säännöissä tai 
toisen valtion laissa. Siten kansainväliseen tehtävään vedoten ei olisi mahdollisuutta 
saada taustaselvitystä eräänlaisena mainetodistuksena. Momentin tarkoituksena on tur-
vata se, että Suomen kansalaiset ja täällä kotipaikkaansa pitävät yritykset voisivat tulla 
valituksi kansainvälisiin tehtäviin ja hankintakilpailuihin. 
 
Sen 1 kohdan mukaan hakijana taustaselvitys voitaisiin laatia, jos se on tarpeen sen 
vuoksi, että selvityksen kohde voisi tulla valituksi hoitamaan tehtäviä kansainvälisessä 
järjestössä tai toimielimessä taikka toisessa valtiossa ulkomaan viranomaisen tai kan-
sainvälisen toimielimen esittämän pyynnön vuoksi. Säännös mahdollistaisi selvityksen 
laatimisen sellaisessakin tilanteessa, joissa kansainvälisen tehtävän edellyttämistä tur-
vallisuustoimista ei ole tehty kansainvälistä sopimusta. 
 
Ehdotetun 2 kohdan mukaan selvitys voitaisiin laatia, jos se on tarpeen sen vuoksi, että 
selvityksen kohde voi osallistua kansainvälisen järjestön tai toimielimen järjestämään 
tai näiden muutoin organisoimaan hankkeeseen taikka toisessa valtiossa järjestettävään 
hankintakilpailuun. 
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Ehdotetussa 3 kohdassa on otettu huomioon se, että henkilöltä tai yritykseltä voidaan 
edellyttää todistusta taustastaan ennen kuin se voi aloittaa yritystoiminnan toisessa val-
tiossa. 
 
9 §. Viranomaisen velvollisuus taustaselvityksen hakemiseen. Valtionhallinnossa ollaan 
asteittain korottamassa tietoturvallisuuden tasoa. Tämän kehittämistyön tukemiseksi se-
kä yhdenmukaisten menettelyjen toteuttamiseksi eri hallinnonaloilla ehdotetaan valtio-
neuvostolle annettavaksi oikeus asetuksella säätää velvollisuudesta hankkia ja laatia 
henkilöturvallisuusselvitys. Tällainen velvollisuus voisi koskea sellaisiin työtehtäviin 
valittavia, joilla työtehtävissään on muutoin kuin satunnaisesti pääsy suojaustasoon I tai 
II kuuluviin asiakirjoihin (1 momentti). Velvollisuus voitaisiin säätää koskemaan myös 
muita sellaisia tehtäviä, joissa hän salassa pidettäviä tietoja paljastamalla voi vaarantaa 
valtion turvallisuutta, maanpuolustusta, kansainvälisiä suhteita, turvallisuusjärjestelyjä, 
poikkeusoloihin varautumista tai väestönsuojelua. Kysymys olisi siten tehtävistä, joissa 
on mahdollista saada turvallisuusluokituksen piiriin kuuluvia tietoja. 
 
Pykälän 2 momenttiin otettaisiin viittaussäännös virkamieslakiin. Esitykseen otetun vir-
kamieslain muuttamista koskevan lakiehdotuksen (lakiehdotus n:o 12) mukaan virka-
mieslain nojalla voitaisiin säätää velvollisuudesta varmistaa, että virkaan nimitettävällä 
henkilöllä on henkilöturvallisuusselvityksen perusteella annettu taustaselvitystodistus. 
Näissä tapauksissa taustaselvitystodistus olisi edellytyksenä virkaan nimittämiselle, 
minkä vuoksi asiaa koskevat säännökset kuuluvat virkamieslakiin. 
 
Valtioneuvoston asetuksella voitaisiin ehdotetun 3 momentin mukaan säätää, että yritys-
turvallisuusselvitys on haettava yrityksestä, jolle julkishallinnon yksikön kanssa tehtä-
vän sopimuksen toteuttamiseksi annetaan tai joita toteutettaessa syntyy tai muutoin saa-
daan luokittelun piiriin kuuluvia tietoaineistoja. Tällainen velvollisuus olisi tarkoitus 
kohdistaa kriittisimpiin valtionhallinnon tietojärjestelmiin liittyviä tehtäviä hoitaviin se-
kä viranomaiskäyttöä varten kehiteltäviä laiteratkaisuja tuottaviin yrityksiin. 
 
10 §. Taustaselvitystä koskeva hakemus ja sen liitteet. Taustaselvitystä, kuten nykyistä 
turvallisuusselvitystäkin, tulisi hakea kirjallisesti. Tämä vaatimus on kirjattu ehdotet-
tuun 1 momenttiin. Taustaselvitysten laadinta perustuu selvityksen kohteen suostumuk-
seen. Ehdotuksen mukaan taustaselvitystä koskevaan hakemukseen tulisi liittää selvi-
tyksen kohteen antama suostumus. Jos henkilö tai yritys itse hakisi taustaselvitystä, eril-
lisen suostumusasiakirjan liittäminen hakemukseen ei olisi tarpeen. 
 
Sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain (13/2003) 9 §:n mukaan vi-
reillepanossa ja asian muussa käsittelyssä vaatimuksen kirjallisesta muodosta täyttää 
myös viranomaiselle toimitettu sähköinen asiakirja. Jos asian vireillepanossa tai muussa 
käsittelyssä edellytetään allekirjoitettua asiakirjaa, allekirjoitusvaatimuksen täyttää 
myös sähköisistä allekirjoituksista annetun lain (14/2003) 18 §:ssä tarkoitettu sähköinen 
allekirjoitus. Ehdotetussa laissa ei nimenomaiseksi edellytykseksi säädetä allekirjoitus-
ta. On kuitenkin selvää, että selvityksen kohteen suostumusasiakirjassa on selvityksen 
kohteen allekirjoitus. Selvityksen laadinta voisi perustua sähköisenä tallenteena välitet-
tyyn suostumusasiakirjaan, jos viranomainen katsoo sen tilannekohtaisista syistä luotet-
tavaksi eikä pidä tarpeellisena näiltä osin täydentämismenettelyä. 
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Ehdotetussa 2 momentissa kuvattaisiin ne yleiset perustiedot, jotka olisi annettava hen-
kilöturvallisuusselvitystä ja rikostaustaselvitystä haettaessa. Hakemuksessa tulisi ilmoit-
taa ensiksikin selvityksen kohdetta koskevat perustiedot, toisin sanoen henkilön nimi, 
henkilötunnus tai, jollei sitä ole käytettävissä, syntymäaika ja syntymäpaikka, kotikunta, 
yhteystiedot, kansalaisuus ja ammatti sekä muutokset henkilötunnuksessa ja kansalai-
suudessa (1 kohta). Toiseksi tulisi ilmoittaa, mihin virkaan tai tehtävään selvityksen 
kohde aiotaan nimittää tai jota hän hoitaa (2 kohta). Samoin tulisi ilmoittaa sellaiset vir-
kaa ja tehtävää kuvaavat yksityiskohtaisemmat tiedot, jotka ovat tarpeen taustaselvityk-
sen laatimisen edellytyksiä harkittaessa (3 kohta). Siten esimerkiksi pelkkä virkanimik-
keen ilmoittaminen ei olisi riittävää. 
 
Ehdotettu 4 kohta sisältää erityissäännökset hakemuksen tietosisällöstä haettaessa hen-
kilöturvallisuusselvitystä. Tiedot liittyvät tarpeeseen arvioida kokonaisuudessaan niitä 
keinoja, jotka ovat työnantajan käytettävissä arvioitaessa henkilön luotettavuutta ja so-
pivuutta tehtävään valittaessa. Tällaisista keinoista säädetään yksityisyyden suojasta 
työelämässä annetussa laissa, valtion virkamieslaissa, kunnallisesta viranhaltijasta anne-
tussa laissa (304/2003) sekä työterveydenhuoltolaissa (1383/2001). 
 
Ehdotuksen mukaan hakemuksesta tulisi käydä ilmi, aiotaanko ennen tehtävään valit-
semista laissa erikseen säädetyllä tavalla pyytää selvityksen hakijaa esittämään huuma-
usainetestiä koskeva todistus, hankkia tätä koskevat luottotiedot tai suorittaa hänelle 
lääkärintarkastus. Tietojen avulla toimivaltainen viranomainen voisi arvioida tilanne-
kohtaisesti, onko sen tarpeen kiinnittää työnantajan huomiota muihin lain mukaan käy-
tettävissä oleviin työntekijän taustan selvittämiseen liittyviin keinoihin ehdotetun lain 
31 §:n 4 momentissa tarkoitetulla tavalla. 
 
Ehdotetussa 3 momentissa olisivat henkilöturvallisuusselvityksen hakemusta koskevat 
erityissäännökset. Sen mukaan hakemukseen tulisi liittää tiedot selvityksen kohteen 
asuinpaikoista enintään viimeisten kymmenen vuoden ajalta sekä nimikirjaote tai muu 
selvitys hänen koulutuksestaan ja virka- ja työsuhteista vähintään kymmenen viimeisen 
vuoden ajalta. Nimikirjaa vastaavia tietoja ei tarvitsisi esittää toimivaltaisen viranomai-
sen palveluksessa jo olevasta henkilöstä, jos toimivaltainen viranomainen voisi hankkia 
tiedot viran puolesta. 
 
Ehdotus merkitsee, että henkilöturvallisuusselvitystä laadittaessa olisi käytettävissä ny-
kyistä laajempi tietopohja, mitä on pidettävä tarpeellisena muun ohella lisääntyvien 
kansainvälisten velvoitteiden vuoksi ja Suomessa noudatettavan menettelyn lähentämi-
seksi muiden maiden käytäntöön. Tieto ulkomailla oleskelusta on tarpeen sen arvioimi-
seksi, onko tietojen hankkiminen ulkomaan viranomaisen rekisteristä tarpeen lakiehdo-
tuksen 22 §:ssä ehdotettavaksi säädetyllä tavalla. 
 
Laajaa henkilöturvallisuusselvitystä haettaessa tulee hakemukseen liittää tai erikseen 
toimittaa 24 §:ssä tarkoitettu henkilötietolomake, jolla selvityksen kohde ilmoittaa arvi-
oinnissa huomioon otettavat tiedot. 
 
Pykälän 4 momentissa olisivat säännökset yritysturvallisuusselvityksen hakemisen yh-
teydessä annettavista tiedoista. Ehdotetun 1 kohdan mukaan selvityksen kohteena ole-
vasta yrityksestä tulisi antaa nimi ja muut tunnistetiedot sekä yhteystiedot. Tunnistetie-
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doilla viitataan esimerkiksi yritys- ja yhteisörekisteriin merkittyyn tunnukseen. Tunnis-
tetietona voi olla myös muu yrityksen rekisteröinnin yhteydessä annettu rekisteröinti-
numero. 
 
Hakemuksessa tulisi ehdotetun 2 kohdan mukaan ilmoittaa ne alihankkijat, joiden kans-
sa selvityksen kohde aikoo tehdä sopimuksen yritysturvallisuusselvityksen perusteena 
olevan hankkeen toteuttamiseksi, aliurakoitsijan tehtävät hankkeessa sekä tällaista ali-
hankkijaa koskevat 1 kohdassa tarkoitetut tiedot. Säännös on tarpeen toimivaltaisen vi-
ranomaisen harkintaa varten sen arvioidessa, onko aliurakoitsijasta tarpeen kulloinkin 
tarvittavan suojaustason toteuttamiseksi laatia yritysturvallisuusselvitys ja miltä osin. 
 
Hakemuksessa tulisi ehdotetun 3 kohdan mukaan yksilöidä tarve yritysturvallisuusselvi-
tyksen laatimiselle. Kysymyksen ollessa hankintasopimuksen tekemisestä selvityksen 
kohteena olevan yrityksen kanssa, on annettava tieto hankinnasta ja erityisesti siitä, 
minkälaisten turvallisuusnäkökohtien vuoksi selvitys on tarpeen (hankinnan yhteydessä 
yritykselle annettavat tai sen toteuttamisessa syntyvät tai muutoin tietoon tulevat salassa 
pidettävät tiedot tai yrityssalaisuudet). Jos yritys on itse hakijana, on annettava tiedot, 
jotka ovat tarpeen 8 §:n 3 momentin 2 kohdassa säädettävistä seikoista. 
 
Ehdotetun 4 kohdan mukaan yritysturvallisuusselvitystä haettaessa olisi annettava tieto 
siitä, onko yrityksen tai sen alihankkijana toimivan toimitiloista, tietojärjestelmistä ja 
muista turvallisuusjärjestelyistä laadittu yritysten tietoturvallisuusvaatimusten arviointi-
laitoksista annetussa laissa tarkoitetun arviointilaitoksen laatima arviointi ja, jos on, ko-
pio tällaisesta arvioinnista. Esitykseen sisältyy lakiehdotus laiksi yritysten tietoturvalli-
suusvaatimusten arviointilaitoksista (lakiehdotus n:o 2).  Se loisi valvontajärjestelmän 
arviointilaitoksille ja antaisi siten yritykselle mahdollisuuden hankkia yleisesti luotetta-
va arviointi tietoturvallisuustoimiensa tasosta. Tällä tavoin yritys voisi ennakolta varau-
tua yritysturvallisuusselvitysmenettelyssä sovellettaviin vaatimuksiin ja siten osaltaan 
nopeuttaa selvityksen laatimista ja sen nojalla annettavan todistuksen antamista. Tie-
donantovelvollisuus palvelisi siten sekä selvityksen kohteena olevaa yritystä että viran-
omaista ja olisi omiaan nopeuttamaan selvityksen laadintaa sekä alentamaan kustannuk-
sia. 
 
Kohdan mukainen tiedonantovelvollisuus ei koskisi aikaisemmin laadittuja yritysturval-
lisuusselvityksiä, koska ne olisivat jo muutoinkin toimivaltaisen viranomaisen käytettä-
vissä. 
 
11 §. Muut käsittelyä varten annettavat tiedot. Lakiin ehdotetaan otettavaksi yleissään-
nös, jonka mukaan selvityksen hakijan olisi toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä an-
nettava tietoja, jotka on otettava ehdotetun lain mukaan huomioon arvioitaessa taus-
taselvityksen laatimisen edellytyksiä. Tällaisia hakemuksen täydentämistä koskevia tie-
toja voivat olla esimerkiksi tiedot kansainvälisen järjestön säännöistä, joissa edellyte-
tään taustaselvitystä tai sen perusteella annettua taustaselvitystodistusta (lakiehdotuksen 
8 § 3 mom.). 
 
12 §. Rikostaustaotteen hakeminen. Rikostaustaotetta haettaessa ja käytettäessä nouda-
tettaisiin toisenlaisia menettelytapoja kuin kysymyksen ollessa taustaselvityksistä. Eh-
dotetun 1 momentin mukaan työnantajalle toimitettavan rikostaustaotteen pyytää Oike-
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usrekisterikeskukselta selvityksen kohde tai hänen antamansa kirjallisen valtuutuksen 
perusteella työnantaja. 
 
Rikostaustaotetta pyydettäessä olisi ilmoitettava 2 momentissa säädettäviksi ehdotetut 
tiedot. Momentin 1 kohdan mukaan tulisi ilmoittaa selvityksen kohteena olevan henki-
lön perustiedot (nimi, henkilötunnus, tai jollei sitä ole, syntymäaika ja -paikka, kotikun-
ta, yhteystiedot, kansalaisuus ja ammatti). Ehdotetussa 2 kohdassa edellytettäisiin ilmoi-
tettaviksi työnantajan nimi samoin kuin se virka tai tehtävä, johon selvityksen kohde 
aiotaan nimittää tai jota hän hoitaa, sekä sellaiset kuvaukset virasta tai tehtävästä, jotka 
ovat tarpeen rikostaustaotteen antamista harkittaessa. 
 
Ehdotetun lain 18 §:n mukaan suojelupoliisi voi yrityksen hakemuksesta päättää, mitkä 
ovat ne yrityksen tehtävät, joita hoitavista voidaan hankkia taustaselvitys tai pyytää näh-
täväksi rikostaustaote. Tämä huomioon otettuna olisi ehdotetun 3 kohdan mukaan ha-
kemukseen otettava tarvittaessa tieto suojelupoliisin 18 §:ssä tarkoitetusta ratkaisusta. 
 
 
4 luku Taustaselvityksen laatimisen ja rikostaustaotteen antamisen edellytykset 

13 §. Taustaselvityksen kohteen suostumus. Ehdotetussa 1 momentissa ilmenisi jo ny-
kyisessä laissa omaksuttu lähtökohta, jonka mukaan taustaselvityksen laatiminen edel-
lyttää selvityksen kohteen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. 
 
Suostumuksella on erityinen merkitys arvioitaessa ehdotettujen säännösten merkitystä 
yksityisyyden suojan ja yksilön itsemääräämisoikeuden sekä tiedonsaannin kannalta. 
Ehdotuksen mukaan suostumus olisi kuitenkin edellytyksenä myös yritysturvallisuus-
selvityksen laatimiselle. Tätä on pidettävä luonnollisena seurauksena siitä, että yritys-
turvallisuusselvityksen tarve useimmiten liittyy sellaisiin tilanteisiin, joissa yritys on te-
kemässä sopimuksen ja joissa selvityksen laadinta liittyy kiinteänä osana sopimuksen 
tekemiseen ja sen edellytyksiin. Yrityksillä voidaan katsoa muutoinkin olevan oikeus 
edellyttää, että niitä ja niiden toimintaa arvioidaan viranomaisissa vain laissa säädetyis-
sä tilanteissa ja siten, että yritykset voivat olla tästä tietoisia. 
 
Suostumus olisi tarpeen myös taustaselvitykseen liittyvää 45 §:ssä tarkoitettua luotetta-
vuuden seurantaa varten, vaikka laki sisältäisikin säännökset seurannan toteuttamisesta. 
Suostumuksella olisi merkitystä menettelyjen avoimuuden ja selvityksen kohteen tie-
donsaannin kannalta. Se, että suostumusta seurantaa varten ei anneta, voi vaikuttaa taus-
taselvitykseen ja sen perusteella annettavan todistuksen voimassaoloon. 
 
Suostumusasiakirjasta tulisi käydä ilmi, että selvityksen kohde on ennen suostumuksen 
antamista saanut tiedon taustaselvityksen tarkoituksesta ja sen käyttämisestä, taustasel-
vitykseen ja sen seurantaan liittyvästä tietojenkäsittelystä sekä oikeudestaan saada tieto 
selvityksen sisällöstä. Säännös vastaa keskeiseltä asiasisällöltään voimassa olevan lain 
7 §:n 2 momenttia. 
 
Suostumus henkilöä koskevan taustaselvityksen laatimiseen voitaisiin ehdotetun 
2 momentin mukaan antaa siten, että se kattaa kaikki ne tilanteet, joissa suostumuksessa 
määritellyn palvelussuhteen tai tehtävän aikana on tarpeen laatia selvitys tai antaa sen 
perusteella taustaselvitystodistus. 
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Erityisesti kansainvälisiin suhteisiin liittyvissä valtioiden tai kansainvälisten yhteisöjen 
tai toimielinten toiminnan käytännöissä tulee esiin tilanteita, joissa samasta henkilöstä 
on nykyisin katsottu tarpeelliseksi laatia hyvinkin lyhyen ajan sisällä uusi selvitys. Täl-
laisesta menettelystä on tarpeen kustannussyistä luopua etenkin, kun menettelyjen yk-
sinkertaistamisesta ei voida katsoa seuraavan rekisteröidyn aseman vaarantumista. 
 
Suostumus voitaisiin antaa siten, että se kattaa toimimisen tietyllä hallinnonalalla. Tämä 
on nähty tarkoituksenmukaiseksi menettelyksi erityisesti ajateltaessa puolustus- ja ulko-
asiain hallintoa, jossa tavanomaisia ovat pitkät työurat saman hallinnonalan sisällä, 
vaikka yksittäiset virkamääräykset muuttuvatkin ajan kuluessa. Muillakin hallin-
nonaloilla esimerkiksi Euroopan unioniin liittyvien tehtävien vuoksi henkilöt voivat 
toimia eri viroissa samalla  hallinnonalalla. 
 
14 §. Henkilöturvallisuusselvityksen laatimisen edellytykset. Pykälän 1 momentissa sää-
dettäisiin edellytyksistä, jotka määrittelevät, milloin työelämässä olevista tai työtehtä-
viin hakeutuvista voidaan laatia henkilöturvallisuusselvitys. Momentti koskisi sekä vir-
kamiehiä tai virkaan hakevia että työsuhteisesti tai toimeksiannosta tehtäviä hoitavia tai 
sellaiseen tehtävään valittavia. 
 
On pidettävä selvänä, että ehdotetun kaltaisessa sääntelyssä eri kohdat voivat olla ja 
ovat osittain päällekkäisiä. Tätä ei kuitenkaan voida kokonaan välttää silloin, kun on 
tarve suojata keskeisiä yleisiä ja muita kansallisesti merkittäviä etuja. 
 
Pykälään ehdotettaviksi otetut säännökset voivat olla osin päällekkäisiä myös rikostaus-
taselvityksen laatimisen edellytyksiä koskevan ehdotetun 16 §:n säännösten kanssa. 
Sen, että taustaselvityksen edellytykset voisivat täyttyä useamman eri kohdan mukaan, 
voidaan perustellusti pitää olettamana taustaselvityksen laatimisen yleisestä sallittavuu-
desta. Osittaisesta päällekkäisyydestä ei oleteta aiheutuvan hakijoille haittaa, koska suo-
jelupoliisilla olisi mahdollisuus sekä ottaa ratkaistavakseen rikostaustaselvitystä koske-
va hakemus että siirtää sille tehty henkilöturvallisuusselvitystä koskeva hakemus (6 §). 
 
Henkilöturvallisuusselvitys voidaan ehdotetun 1 kohdan mukaan laatia henkilöstä, joka 
pääsee muutoin kuin satunnaisesti sellaisiin viranomaisten asiakirjoihin, jotka valtion 
turvallisuutta, maanpuolustusta, kansainvälisiä suhteita, turvallisuusjärjestelyjä tai poik-
keusoloihin varautumista ja väestönsuojelua koskevien tietojen suojaamisen vuoksi voi-
daan tai tulee luokitella suojaustasoihin I—III. Tällaisia tehtäviä on erityisesti ulkoasi-
ainhallinnossa sekä puolustushallinnon ja muissa turvallisuusalan hallintotehtävissä. 
Kohdassa tarkoitettuihin asiakirjoihin voidaan säännönmukaisesti tehdä turvallisuus-
luokitusta koskeva merkintä julkisuuslain ja tietoturvallisuudesta valtionhallinnossa an-
netun asetuksen mukaan. 
 
Ehdotetun 2 kohdan mukaan selvitys voidaan laatia myös henkilöstä, joka toimii sellai-
sissa valtionjohtoa välittömästi palvelevissa tehtävissä, joissa voidaan edellyttää erityis-
tä luotettavuutta. 
 
Valtion turvallisuuteen kuuluu suojata myös keskeisten valtioelinten tehtäviä hoitavia 
henkilöitä, kuten tasavallan presidenttiä, eduskunnan puhemiehiä ja valtioneuvoston jä-
seniä. Ehdotetun säännöksen tarkoituksena on varmistaa se, että edellä mainittujen hen-
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kilöiden läheisyydessä toimivat ja konkreettisia palveluluonteisia tehtäviä, kuten sihtee-
ri- ja kuljetustehtäviä, hoitavat henkilöt ovat luotettavia. Tällaisissa tehtävissä toimivat 
saavat jatkuvasti tietoja, jotka ovat merkityksellisiä sellaisten turvallisuusjärjestelyjen 
kannalta, jotka ovat salassa pidettäviä julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 7 kohdan mu-
kaan. 
 
Ehdotetun 3 kohdan mukaan henkilöturvallisuusselvitys voitaisiin laatia henkilöstä, joka 
toimii tai jonka on tarkoitus toimia tehtävissä, joissa voi vahingoittaa yhteiskunnan toi-
mivuuden kannalta välttämättömän infrastruktuurin toimivuutta tai kriittisen tuotannon 
jatkumista kaikissa tilanteissa. 
 
Valtioneuvoston 16.12.2010 tekemän yhteiskunnan turvallisuusstrategiaa koskevan pe-
riaatepäätöksen mukaan kriittiseen infrastruktuuriin ja tuotantoon voidaan lukea muun 
muassa voimahuolto, tietoliikenne- ja tietojärjestelmät, kuljetuslogistiikka, yhdyskunta-
tekniikka, elintarvikehuolto, vesihuolto, teollisuus- ja palvelutuotanto sekä rahoitus- ja 
maksujärjestelmät. Henkilöturvallisuusselvitysmenettelyn piiriin voisivat siis kuulua 
muun muassa edellä mainituilla aloilla kriittisissä tehtävissä toimivat henkilöt. 
 
Ehdotus liittyy esityksen tavoitteeseen suojata yhteiskuntaa häiriötilanteilta. Kohdan so-
veltamisalan on tarkoitus kattaa ne henkilöt, jotka toimivat edellä mainitun turvallisuus-
strategian mukaisissa elintärkeissä tehtävissä riippumatta siitä, ovatko he virkamiehiä 
vai yksityissektorilla toimivia ja toimivatko he johtotehtävissä tai käytännön työtehtä-
vissä. Olennaista soveltamisalan kannalta on, mikä vaikutus asianomaisen henkilön 
toiminnalla voi olla yhteiskunnan toimivuuden kannalta välttämättömän infrastruktuurin 
tai kriittisen tuotannon jatkumiseen kaikissa tilanteissa. 
 
Sekä viranomaisten että yhteiskunnan muunkin toiminnan kannalta keskeisten tietojär-
jestelmien toiminta ja niiden tietoturvallisuus ovat keskeisiä edellytyksiä. Ehdotetun 
4 kohdan mukaan henkilöturvallisuusselvitys voitaisiin tehdä henkilöistä, jotka tietojär-
jestelmän pääkäyttäjänä tai muut toimivaltuutensa huomioon otettuina muutoin voisivat 
vahingoittaa viranomaisten toiminnan tai yhteiskunnan perustoimintojen kannalta kes-
keisten tietojärjestelmien toimivuutta tai niiden tietoturvallisuutta. 
 
Keskeisiä hallinnon toimintaa palvelevia tietojärjestelmiä ovat muun ohella niin sanotut 
perusrekisterit samoin kuin esimerkiksi rahoitusjärjestelmien tietojärjestelmät. Väestöä 
tai yrityksiä koskevien perustietojen saannin estyminen tai esimerkiksi pankkien tieto-
järjestelmien pitkäaikaisempi toimintakyvyttömyys voi vakavasti vahingoittaa mitä eri-
laisimpia toimintoja. 
 
Säännösehdotuksessa on tietojärjestelmän pääkäyttäjään lisäksi rinnastettu muukin hen-
kilö, joka toimivaltuuksiensa vuoksi voi aiheuttaa säännösehdotuksessa tarkoitetun seu-
rauksen. Tämä on tarpeen suojattavan edun vuoksi ja ottaen huomioon käytössä olevien 
järjestelmien tarjoamat mahdollisuudet käyttöoikeushallinnan avulla estää tahallisia va-
hingollisia tekoja. 
 
Henkilöturvallisuusselvityksen avulla pyritään nykyisenkin lain mukaan suojaamaan 
merkityksellisimpiä liike- ja ammattisalaisuuksia ja taloudellisia etuja. Henkilöturvalli-
suusselvitys voitaisiin ehdotetun 5 kohdan mukaan tehdä sellaisesta henkilöstä, joka 
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työtehtävissään pääsee tietoihin, joita paljastamalla tai muulla käsittelyllä taikka muulla 
oikeudettomalla toiminnallaan voi aiheuttaa vakavaa vahinkoa kansantaloudelle taikka 
rahoitus- ja vakuutusjärjestelmien toimivuudelle tai kansallisen edun kannalta merkityk-
selliselle elinkeinotoiminnalle. 
 
Kohta voisi koskea sekä virkamiehiä että yksityissektorin palveluksessa toimivia. Kohta 
voisi olla sovellettavissa esimerkiksi sellaisiin henkilöihin, jotka pääsevät finanssival-
vonnassa tai muutoin tietoihin, joiden luvaton paljastaminen voi johtaa rahoitusjärjes-
telmän vakaviin häiriötilanteisiin. Kohta voisi tulla sovellettavaksi myös sellaiseen yksi-
tyisessä – sekä johdossa että työntekijänä – toimivaan tai valittavaan, jonka työtehtävä 
on merkittävä kansantalouden kannalta tai jonka työtehtävällä on kansallisesti merkittä-
vä tuotantosuuntansa tai tieto-osaamisensa ja siihen liittyvän kehittämistyön ja sen laa-
juuden vuoksi. 
 
Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan otettaviksi säännökset niistä erityistehtäviin ja koulu-
tukseen valittavista, joista voidaan laatia henkilöturvallisuusselvitys. 
 
Henkilöturvallisuusselvitys voitaisiin laatia kansainvälisen tietoturvallisuusvelvoitteen 
toteuttamiseksi sekä henkilön hakemuksesta 8 §:n 3 momentissa tarkoitettuun tehtä-
vään. Kysymys tulisi olla kansainvälisen järjestön tai toimielimen tehtävästä taikka teh-
tävästä toisessa valtiossa, jossa joko järjestön tai toimielimen säännöissä tai toisen valti-
on laissa edellytetään taustaselvityksen esittämistä edellytyksenä tehtävään valitsemisel-
le. 
 
Puolustushallinnon alaan kuuluvista erityistehtävistä olisi säännös ehdotetussa 
1 kohdassa. Sen mukaan henkilöturvallisuusselvitys voitaisiin laatia henkilöstä, jota ol-
laan valitsemassa puolustushallinnon tehtäviin, opiskelijaksi Maanpuolustuskorkeakou-
luun, vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain (556/2007) mukaiseen koulu-
tukseen, Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen tehtäviin taikka kansainvälisenä yhteistyö-
nä toteutettaviin kriisinhallinta- ja rauhanturvaamistehtäviin. 
 
Poliisin ja rajavartiolaitoksen tehtävissä toimiviin liittyy mainittujen tehtävien luonteen 
vuoksi erityinen luotettavuuden vaatimus. Tämän vuoksi 2 kohtaan ehdotetaan otetta-
vaksi säännös mainittuja varten annettavaan koulutukseen hakeutuvista laadittavista 
henkilöturvallisuusselvityksistä. 
 
Henkilöturvallisuusselvitys voitaisiin ehdotetun 3 kohdan mukaan tehdä henkilöstöstä, 
jota ollaan valitsemassa ulkoasiainhallinnonalan tehtäviin valmentavaan koulutukseen. 
Ehdotus vastaa näiltä osin nykyistä käytäntöä. 
 
15 §. Laajennetun henkilöturvallisuusselvityksen laatimisen edellytykset. Ehdotetuissa 
säännöksissä määritellään, missä tilanteissa lakiehdotuksen 21 §:ssä määriteltyjä tarkoi-
tettuja lisätietoja saataisiin hankkia henkilöturvallisuusselvityksen kohteesta. Menettely 
olisi mahdollista pykälässä säädettävistä erityisistä syistä. Pykälän soveltamisala on 
suhteellisen rajoitettu eikä sen piiriin tule merkittävää osuutta valtionhallinnon henkilös-
töstä, joskin menettely todennäköisesti kasvaa lisääntyvän tietoisuuden ja kansainvälis-
ten velvoitteiden vuoksi. 
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Ehdotuksen mukaan laajempi tietopohja voitaisiin hankkia ehdotetun 1 kohdan mukaan 
henkilöstä, joka työtehtävissään pääsee suojaustasoihin I tai II kuuluviin asiakirjoihin 
taikka muutoin hoitaa sellaisia tehtäviä, joissa hänellä on pääsy tietoihin, joiden oi-
keudeton paljastaminen vahingoittaa valtion turvallisuutta, maanpuolustusta tai Suomen 
kansainvälisiä suhteita. 
 
Kohdassa tarkoitettuja tehtäviä on etenkin puolustus- ja ulkoasiainhallinnossa sekä suo-
jelupoliisissa. Niiden tehtävien määrä, joissa laajennettu henkilöturvallisuusselvitys voi-
taisiin laatia, on verrattain pieni. Suojelupoliisi teki nykyisen lain mukaisia vastaavia 
laajoja turvallisuusselvityksiä vuoden 2010 aikana 77 kappaletta. 
 
Laajennettu turvallisuusselvitys olisi ehdotetun 2 kohdan mukaan mahdollinen tilanteis-
sa, joissa henkilö muilla kuin 1 kohdassa tarkoitetuilla tavoilla hoitaa sellaisia tehtäviä, 
joissa hän salassa pidettäviä tietoja paljastamalla tai muilla tavoin voi vahingoittaa val-
tion turvallisuutta, maanpuolustusta tai Suomen kansainvälisiä suhteita. Kohta kattaisi 
esimerkiksi sellaiset tilanteet, joissa henkilö pääsee 1 kohdassa mainittuja asiakirjoja 
alemmille suojaustasoille luokiteltuihin asiakirjoihin, mutta joissa tietoja käyttämällä 
voi aiheuttaa samankaltaisen seurauksen kuin ehdotetussa 1 kohdassa on tarkoitettu. 
 
Ehdotetussa 3 kohdassa on otettu huomioon se, että kansainväliset tietoturvallisuusvel-
voitteet taikka esimerkiksi kansainvälisen järjestön tai toimielimen säännöt voivat edel-
lyttää tavanomaista laajemman ja täsmällisemmän selvityksen laatimista. Säännös on si-
ten tarpeen sen vuoksi, että suomalaiset voisivat tulla valituksi sellaisiin kansainvälisiin 
tehtäviin, joissa edellytetään erityistä luotettavuutta. 
 
16 §. Rikostaustaselvityksen laatimisen edellytykset. Rikostaustaselvitys olisi poliisihal-
lituksen tätä tehtävää hoitamaan määräämän yksikön laatima selvitys. Pääesikunta voisi 
lakiehdotuksen mukaan laatia rikostaustaselvityksen myös henkilöturvallisuusselvityk-
sen sijasta. 
 
Ehdotettuun pykälään on otettu säännökset, jotka vastaavat osin nykyisen lain mukaista 
suppean turvallisuusselvityksen laatimisesta koskevaa käytäntöä. Selvitysmuoto laajeni-
si jossain määrin nykyisen lain soveltamiskäytännöstä eräisiin turvallisuutta vaaranta-
viin yksityissektorin tehtäviä suorittaviin sekä merkittäviä omaisuuseriä käsitteleviin tai 
varojen sähköiseen siirtoon oikeutettuja.  
 
Ehdotetun 1 momentin 1 kohdan mukaan rikostaustaselvitys voitaisiin laatia henkilöstä, 
joka toimii Hätäkeskuslaitoksen hallinnon johto- tai asiantuntijatehtävissä tai hätäkes-
kuksen päivystystehtävissä taikka poliisi- tai pelastustoimen hallinnon johto- tai asian-
tuntijatehtävissä tai pelastustoiminnan tehtävissä. 
 
Pelastushallinnossa pidetään hätäkeskushenkilöstöä kriittisenä ryhmänä, koska heillä on 
muun ohella pääsy erilaisiin henkilötietorekistereihin. Poliisihallinnossa toimii myös si-
viilihenkilöstöä muun muassa lupahallinnon tehtävissä ja muissa sellaisissa tehtävissä, 
joissa pääsee salassa pidettäviä tietoja sisältäviin poliisin rekistereihin, kuten ampuma-
aserekisteriin. Tällaisista henkilöistä tehdään nykyisin suppea turvallisuusselvitys. 
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Julkishallinnon kehityksen vuoksi myös luokiteltuja tietoja annetaan ulkopuolisille eri-
laisten tehtävien, kuten asiantuntija- tai tietojenkäsittelytehtävien hoitamiseksi. Tähän 
liittyvien tietoturvallisuusriskien vähentämiseksi ehdotetaan, että rikostaustaselvitys 
voitaisiin laatia henkilöstä, joka viranomaisen kanssa tehdyn sopimuksen johdosta pää-
see käsittelemään viranomaisen suojaustasoihin I—III luokiteltuja asiakirjoja (2 kohta). 
Säännös koskisi siten esimerkiksi tietojenkäsittelyn palveluyrityksen työntekijöitä koh-
dassa tarkoitetuissa tilanteissa. 
 
Selvitysmenettely voitaisiin ehdotetun 3 kohdan mukaan kohdistaa henkilöön, joka pää-
see yleisöltä suljettuihin osiin lentoasemalla tai satamassa taikka muulle maan ulkoisten 
taikka sisäisten liikenneyhteyksien jatkuvuuden ja turvallisuuden kannalta merkittävälle 
liikennealueelle taikka tietoliikenneyhteyksien tai sähkön- ja energiantuotannon yleisen 
toimivuuden kannalta merkityksellisiin kohteisiin. 
 
Lentoasemalla tarkoitetaan ilmailulain (1194/2009) 81 §:n 1 kohdan mukaan lentopaik-
kaa, jossa lentotiedotuspalvelu, hälytyspalvelu, ilmaliikenteen neuvontapalvelu ja len-
nonjohtopalvelu on pysyvästi järjestetty. Sekä lentoliikenteen että satamien turvallisuus-
järjestelyistä on annettu Euroopan unionin säädöksiä. Nämä on otettu huomioon ehdo-
tettua lakia valmisteltaessa. 
 
Kohdan on määrä osaltaan suojata kriittisen infrastruktuurin kohteita. Nykyisen lain 
suppeaa turvallisuusselvitystä koskevien edellytysten lisäksi kohdassa mainittaisiin 
erikseen tietoliikennejärjestelyjen sekä sähkön- ja energiatuotannon yleisen toimivuu-
den kannalta merkitykselliset kohteet. 
 
Ehdotetun 4 kohdan mukaan rikostaustaselvitys voitaisiin laatia henkilöstä, joka hoitaa 
sellaista tehtävää tai virkaa, jossa hän pääsee ydinlaitokseen tai pääsemällä ydinlaitok-
sen rakentamisalueelle saa tietoja ydinlaitoksen turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä, 
ydinaineen kuljetus- ja varastointitilaan, säteilylähteen käyttöpaikkaan tai varastointiti-
laan, joissa sijaitsevien radioaktiivisten aineiden määrä ylittää säteilylainsäädännössä 
tarkoitetun korkea-aktiivisen umpilähteen aktiivisuustason. 
 
Nykyisessä toimintaympäristössä on perusteltua, että mahdollisuutta tehdä taustaselvi-
tys laajennettaisiin koskemaan myös ydinaineiden ja radioaktiivisten aineiden käyttö- ja 
varastointipaikkoihin pääseviin sekä niihin, jotka ydinlaitoksen rakentamisalueelle pää-
semällä voivat saada tietoja ydinlaitoksesta. 
 
Suomi on sitoutunut kansainvälisissä sopimuksissa suojaamaan ydinaineet ja radioaktii-
viset aineet sabotaasilta tai varastamiselta. Tällaisten aineiden joutuminen epäasianmu-
kaiseen tai jopa lainvastaiseen käyttöön voi aiheuttaa erittäin vahingollisia vaikutuksia 
ihmisten terveydelle tai ympäristölle. 
 
Ehdotetussa kohdassa mainitun korkea-aktiivisen umpilähteen määritelmä sisältyy sätei-
lylain (592/1991) 31 a §:ään. 
 
Ehdotettuun 5 kohtaan on otettu erityissäännös, joka koskee räjähdysvaarallisten ainei-
den kanssa työskentelevistä tehtäviä selvityksiä. Rikostaustaselvitys voitaisiin sen mu-
kaan pyytää henkilöstä, joka työskentelee räjähdysaineiden valmistukseen tai kuljetuk-
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seen liittyvissä tehtävissä taikka joka muutoin voi saada haltuunsa merkittäviä määriä 
räjähdysaineita tai muita sellaisia aineita, joiden asiattomalla käsittelyllä voidaan aiheut-
taa vahinkoa laajalla alueella tai suurelle määrää ihmisiä. 
 
Ehdotettu säännös on helposti ymmärrettävissä yleisen turvallisuuden sekä rikosten es-
tämisen näkökulmasta. Räjähdysaineteollisuus on pitänyt tärkeänä, että se voisi varmis-
taa henkilökuntansa luotettavuuden. 
 
Räjähdysaineiden turvalliseen käyttöön ja käsittelyyn liittyy esitykseen sisältyvä lakieh-
dotus panostajalain muuttamisesta (lakiehdotus n:o 13), jonka mukaan panostajan päte-
vyyskirjan antavan viranomaisen tulisi hankkia rikostaustaselvityksen kaikista päte-
vyyskirjaa hakevista. 
 
Ydinaineiden ja räjähteiden lisäksi merkittävää vaaraa yleiselle turvallisuudelle voidaan 
aiheuttaa myös aineilla, joita voidaan käyttää biologisena, kemiallisena taikka toksii-
niaseena. Henkilöistä, joilla on mahdollisuus saada haltuunsa tällaisia aineita, voitaisiin 
ehdotetun 6 kohdan mukaan laatia rikostaustaselvitys. 
 
Ehdotetun 7 kohdan mukaan rikostaustaselvitys voitaisiin laatia henkilöstä, joka työs-
kentelee sellaisessa yhdyskuntatekniseen huoltoon taikka elintarvike- tai lääkehuoltoon 
kuuluvassa tai niitä palvelevassa tehtävässä, jossa voi aiheuttaa vakavaa vaaraa yleisön 
terveydentilalle tai turvallisuudelle. Yhdyskuntatekniseen huoltoon luetaan kuuluvaksi 
energiahuolto, vesihuolto sekä muun muassa jätehuolto. Näistä etenkin vesihuollon yk-
sikköjen suojaaminen on tärkeää yleisön terveydentilan kannalta. 
 
Yhdyskuntateknisen huollon alueita, joilla voi olla merkitystä yleisen turvallisuuden 
kannalta ovat muun muassa erilaiset energiahuollon tarpeisiin käytettävät alueet, joilla 
voi olla varastoituna merkittäviä määriä polttoaineita. 
 
Rikostaustaselvitys voitaisiin laatia myös sellaisista elintarvike- ja lääkehuollon tehtä-
vissä toimivista, joissa voi aiheuttaa vakavaa vaaraa yleisön terveydentilalle ja turvalli-
suudelle. Kohta tulisi sovellettaviksi myös siinä mainittuja aloja palveleviin tehtäviin, 
joita voivat olla esimerkiksi tieto- ja tuotantojärjestelmien ylläpitotehtävät. 
 
Ehdotetun 8 kohdan mukaan rikostaustaselvitys voitaisiin laatia henkilöstä, joka pääsee 
rahanlaskentakeskukseen tai työskentelee rahanvalmistuksessa, huolehtii työnantajan tai 
tämän asiakkaan lukuun arvokuljetuksista taikka muissa niihin verrattavissa olosuhteis-
sa käsittelee itsenäisesti ja ilman järjestettävissä olevaa jatkuvaa valvontaa laadultaan ja 
määrältään merkittävää omaisuutta, kuten rahaa, arvopapereita tai arvoesineitä. 
 
Voimassa olevan lain aikana on jossain määrin ollut ongelmallista huolehtia arvokulje-
tustehtävissä toimivien luotettavuuden varmistamisesta. Tarve taustojen selvittämiseksi 
tuli esille käytännössä erään arvokuljetukseen kohdistuneen ryöstön yhteydessä, jonka 
tutkinnassa ilmeni, että arvokuljetustehtäviä hoitaneet henkilöt olivat olleet mukana 
ryöstön suunnittelussa ja toteutuksessa. 
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Kohta liittyy kokonaisuudessaan merkittävien omaisuuserien suojeluun ja niihin kohdis-
tuvien rikosten ennalta ehkäisemiseen. Ehdotettua säännöstä sovellettaisiin rahanlasken-
takeskukseen pääsevien ja arvokuljetuksia hoitavien lisäksi niihin, jotka niihin verratta-
vissa olosuhteissa käsittelevät itsenäisesti ja ilman järjestettävissä olevaa valvontaa laa-
dultaan ja määrältään merkittävää omaisuutta, kuten rahaa, arvopapereita tai arvoesinei-
tä. 
 
Merkittäviin rahamääriin liittyviä ehdotetussa säännöksessä tarkoitettuja tehtäviä voivat 
olla esimerkiksi isompien kauppakeskusten kassavarojen keräämiseen ja siirtämiseen 
liittyvät tehtävät. 
 
Ehdotetulla muotoilulla on haluttu korostaa sitä, että mikä tahansa tehtävä, kuten kassan 
hoitaminen tavarataloissa tai palvelutehtävä pankissa, ei olisi peruste rikostaustaselvi-
tyksen laatimiseen. Yksityisyyden suojasta työelämässä annettu laki antaa mahdollisuu-
den valvoa kassoja videovalvonnan avulla, minkä lisäksi valvontaa voidaan suorittaa 
muillakin keinoin. 
 
Pankkitoiminnassa merkityksellisten aktioiden tekemiseen vaaditaan säännönmukaisesti 
kahden virkailijan myötävaikutus. Siten ehdotetun säännöksen soveltamisala on so-
pusoinnussa sekä käytännön tarpeiden että yksityisyyden suojasta annetussa laissa 
omaksuttujen valvontakeinojen käyttöä koskevien periaatteiden kanssa. 
 
Ehdotuksen mukaan rikostaustaselvitys voitaisiin laatia myös henkilöstä, jolla on ase-
mansa vuoksi sellaiset oikeudet siirtää työnantajan tai tämän asiakkaan varoja tai muut-
taa niihin liittyviä tietoja, joiden käyttämisellä annettujen valtuuksien tai ohjeiden vas-
taisesti voi aiheuttaa huomattavaa vahinkoa työnantajalle tai tämän asiakkaalle. 
 
 Säännösehdotuksessa on otettu huomioon, että rahat, arvopaperit ja sijoitustuotteet ovat 
nykyisin mitä suurimmassa määrin sähköisessä muodossa käsiteltävää omaisuutta, jolle 
tietojärjestelmiä käyttämällä voidaan aiheuttaa suuria vahinkoja. Sääntelyn tarkoitukse-
na ei ole ulottaa taustaselvityksiä palvelutehtäviä suorittavaan henkilöstöön, vaan esi-
mies- ja avaintehtävissä oleviin ja rikostaustaselityksen piiriin tulisi muutamia satoja 
henkilöitä. 
 
Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan otettavaksi säännös rikostaustaselvityksen laatimisesta 
erityistilanteissa. 
 
Ehdotetun 1 kohdan mukaan rikostaustaselvitys voitaisiin laatia henkilöstä, joka on ha-
kenut yksityisistä turvallisuuspalveluista annetussa laissa (282/2002) tarkoitetun vastaa-
van hoitajan, voimankäyttökouluttajan ja vartijan koulutukseen. Esitykseen on sisälly-
tetty ehdotus yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain muuttamisesta (lakiehdo-
tus n:o 14).  
 
Kohdan mukaan voitaisiin laatia rikostaustaselvitys panostajan pätevyyskirjaa hake-
neesta. Esitykseen sisällytetyn panostajalain muuttamista koskevan lakiehdotuksen (la-
kiehdotus n:o 13) mukaisesti pätevyyskirjan myöntävä viranomainen hakee pätevyys-
kirjaa hakeneesta rikostaustaotteen. 
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Rikostaustaselvitys voitaisiin ehdotetun momentin 2 kohdan mukaan laatia myös sellai-
sia tehtäviä hoitavista tai tehtäviin valittavista, jotka suojelupoliisi on 6 §:n mukaisesti 
siirtänyt rikostaustaselvitysasioina käsiteltäväksi tai jotka se on hyväksynyt menettelyn 
piiriin ehdotetun 18 §:n mukaisesti. 
 
Säännös on katsottu tarpeelliseksi selvyyssyistä ja taustaselvitysten laadinnan tarkoituk-
senmukaisen työnjaon toteuttamiseksi.  
 
Ehdotetun 3 kohdan mukaan rikostaustaselvitys voitaisiin laatia henkilöstä, joka on ha-
kenut Pelastusopistosta annetussa laissa (607/2006) tarkoitettuun pelastustoimen tai hä-
täkeskustoiminnan ammatillisiin tutkintoihin johtavaan koulutukseen, ammattikorkea-
koulututkintoon johtavaan pelastustoimen päällystön koulutukseen, siviilihenkilöstön 
kriisinhallintakoulutukseen taikka Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen koulutuk-
seen. 
 
Säännösehdotuksessa mainittuihin tehtäviin liittyy niiden erityispiirteiden vuoksi erityi-
nen luotettavuuden vaatimus, mikä on tarkoituksenmukaista ottaa huomioon jo valitta-
essa henkilöitä tehtäviin tähtäävään koulutukseen. 
 
17 §. Rikostaustaotetta koskevat erityissäännökset. Rikostaustaote olisi asianomaisen 
henkilön itsensä hankkima ote laissa säädettävistä rekistereistä. Ehdotettuun 1 kohtaan 
on otettu säännökset niistä tapauksista, joissa työnantaja voisi vaatia esitettäväksi rikos-
taustaotteen valittaessa henkilö tehtävään, jossa henkilön on määrä työskennellä yksityi-
sen kotitalouden palkkaamana yksin ja ilman valvontaa yksityiskodissa sairaan tai 
vammautuneen henkilön hoitotehtävissä. Säännös on katsottu tarpeelliseksi varmistetta-
essa että henkilöä, joka ei ole kykenevä valvomaan omia oikeuksiaan ja etujaan, kohdel-
laan asianmukaisesti. Kohta suojelisi hoidettavan henkilön turvallisuutta, henkeä ja hä-
nen omaisuutensa suojaa. 
 
Ehdotetun 2 kohdan mukaan rikostaustaotteen esittämistä voisi vaatia, jos suojelupoliisi 
on hyväksynyt 18 §:ssä säädetyllä tavalla hänen hoidettavakseen kuuluvan tehtävän täl-
laisen taustan selvittämisen piiriin. 
 
18 §. Yrityksen työntekijöiden hyväksyminen taustojen selvittämismenettelyyn. Suojelu-
poliisi päättäisi 1 momentin mukaan yrityksen hakemuksesta, mitkä ovat ne yrityksen 
tai sen lukuun aliurakoitsijana toimivan tehtävät, joihin valittavista tai tehtäviä hoitavis-
ta voidaan laatia henkilöturvallisuusselvitys, rikostaustaselvitys tai vaatia esitettäväksi 
rikostaustaote. 
 
Työntekijä voidaan hyväksyä taustaselvityksen tai rikostaustaotteen hankinnan piiriin 2 
momentin mukaan ehdotetun 1 kohdan mukaisesti valittaessa henkilöä tehtävään, jossa 
hän saa sellaiset käyttöoikeudet työantajan tietojärjestelmään, joiden käyttäminen oi-
keudettomasti voi aiheuttaa työnantajalle tai tämän asiakkaalle merkittävää taloudellista 
vahinkoa. 
 
Kohdassa tarkoitettuja tehtäviä voivat olla esimerkiksi yrityksen niin sanotun pääkäyttä-
jän tehtävät, joissa henkilö pääsee laajasti yrityksen eri tietojärjestelmiin. Käyttöoikeu-
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den haltijalla tulisi oikeuksiensa vuoksi lisäksi olla mahdollisuus aiheuttaa yrittäjälle, 
tämän asiakkaalle tai yhteistyökumppanille merkittävää taloudellista vahinkoa. 
 
Ehdotetun 2 kohdan mukaan kysymys voi olla työtehtävistä, joissa valittava saa käyt-
töönsä sellaisia tietoja työantajan tai tämän yhteistyökumppanin liike- ja ammattisalai-
suudesta tai teknologisesta kehittämistyöstä tai sen hyödyntämisestä, joiden oikeudeton 
luovuttaminen, käyttö ja muu käsittely aiheuttaa työnantajalle tai tämän asiakkaalle tai 
yhteistyökumppanille merkittävää taloudellista vahinkoa. Säännöksen katsotaan olevan 
tarpeen muun muassa yritysten yhteishankkeena toteutettavien teknologisiin kehittämis-
töihin liittyvien merkittävien taloudellisten arvojen suojaamiseksi. 
 
Hyväksymisen edellytyksenä ehdotetun 3 momentin 1 kohdan mukaan olisi, että yrityk-
sellä on erityistä merkitystä maan elinkeinotoiminnan kannalta tai että yritykseen voi 
sen toimialan tai toiminnan vuoksi kohdistua yritysvakoilua. Ensimmäinen edellytys 
liittyy erityisesti 2 momentin 1 kohtaan ja toinen erityisesti mainitun momentin 2 koh-
taan.  
 
Säännös rajoittaa niitä yrityksiä, jotka voitaisiin hyväksyä menettelyn piiriin. Kysymys 
olisi siten yrityksistä, joihin sen toimialan tai toiminnan, kuten kehittämistyön laajuuden 
vuoksi ennakolta arvioiden voi kohdistua yritysvakoilua. Toisena vaihtoehtoisena edel-
lytyksenä olisi, että yrityksellä sen toimiala ja toiminta huomioon ottaen on erityistä 
merkitystä maan elinkeinotoiminnan kannalta. Tällä ei viitata yksinomaan yrityksen ko-
koon ja esimerkiksi merkitykseen viennin tai työllisyyden kannalta. Yrityksellä voi olla 
sen erityisosaamisen tai toimialan vuoksi säännösehdotuksessa tarkoitettua merkitystä. 
 
 Taustojen selvittämisen piiriin hyväksyttävältä yritykseltä edellytettäisiin hyvää tieto-
turvallisuustasoa, mikä ilmenee ehdotetusta 2 kohdasta. Sen mukaan edellytyksenä oli-
si, että yritys on rajoittanut teknisin ja muin toimenpitein pääsyä liike- ja ammattisalai-
suuksiin ja teknologista kehittämistyötä koskeviin tietoihin sekä huolehtinut toimitilojen 
ja tietojärjestelmien suojaamisesta ja ryhtynyt muihin asianmukaisiin tietoturvallisuus-
toimenpiteisiin. 
 
Asianmukaisten tietoturvallisuustoimien suorittaminen voitaisiin osoittaa esimerkiksi 
sillä, että yritys on saanut yritysturvallisuusselvityksen perusteella taustaselvitystodis-
tuksen taikka että yritys on saanut yritysten tietoturvallisuusvaatimusten arviointilaitok-
sista annettavassa laissa (lakiehdotus n:o 2) tarkoitetun arviointilaitoksen todistuksen, 
minkä lisäksi asia voitaisiin osoittaa muullakin suojelupoliisin hyväksymällä tavalla. 
 
Suojelupoliisin olisi ehdotetun 4 momentin mukaan toimitettava 1 momentissa tarkoite-
tusta päätöksestään tarvittavassa laajuudessa tieto rikostaustaselvityksiä laativalle polii-
sihallinnon yksikölle, pääesikunnalle ja Oikeusrekisterikeskukselle. Tämä on tarpeen 
asioiden nopean ja tehokkaan käsittelyn vuoksi. 
 
19 §. Yritysturvallisuusselvityksen laatimisen edellytykset. Yritysturvallisuusselvityksen 
tarve liittyy erilaisiin tilanteisiin. Pykälässä säädettäisiin siitä, missä tapauksissa selvitys 
voidaan tehdä. Se ei muodollisesti anna yritykselle oikeutta saada itsestään selvitystä. 
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Yritysturvallisuusselvitys voitaisiin ehdotetun 1 momentin 1 kohdan mukaan laatia, jos 
yritysturvallisuusselvitys on laadittava tai voidaan laatia laissa tai lain nojalla annetun 
säännöksen mukaan. 
 
Ehdotettu säännös merkitsee muun ohella, että yritysturvallisuusselvitys on laadittava 
kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista annetun lain tarkoittamissa tapauksissa, 
joissa on kysymys turvallisuusluokitellun sopimuksen tekemisestä tai siihen tähtäävästä 
hankintakilpailusta. 
 
Ehdotetut ja jo voimassa olevat säännökset merkitsevät siten sitä, että yritysturvallisuu-
teen liittyvät vaatimukset eivät estä suomalaisten yritysten mahdollisuuksia osallistua 
sellaisiin kansainvälisiin tarjouskilpailuihin, joissa edellytetään korkeaa yritysturvalli-
suuden tasoa. 
 
Ehdotetun momentin 2 kohdan mukaan yritysturvallisuusselvitys voitaisiin laatia, kun 
viranomainen on tekemässä yrityksen kanssa sopimusta, jonka yhteydessä yritykselle 
luovutetaan viranomaisen luokiteltuja asiakirjoja. Säännöksen tarkoituksena on osaltaan 
varmistaa, että luokiteltujen asiakirjojen suoja ja asianmukainen käsittely voidaan var-
mistaa silloinkin, kun ne ovat muun kuin viranomaisen hallussa. 
 
Ehdotettu kohta tulisi sovellettavaksi esimerkiksi yrityksiin, jotka hoitavat viranomaisen 
tietojärjestelmien ylläpitoa ja muita tietojenkäsittelytehtäviä. Se voisi tulla sovelletta-
vaksi myös silloin, kun yritys kehittää viranomaisen lukuun erilaisia teknisiä ratkaisuja 
ja tuotteita, kuten puolustustarvikkeita puolustusvoimille tai rikosten selvittämiseen ja 
tutkintaan käytettäviä laitteita poliisihallinnolle. 
 
Ehdotetussa 3 kohdassa säänneltäisiin toimintaa valvovalle viranomaiselle mahdollisuus 
hakea yritysturvallisuusselvitystä yrityksestä, joka harjoittaa 16 §:n 1 momentissa tar-
koitettua toimintaa tai on osallistumassa aliurakoitsijana hankkeeseen, jossa sillä tai sen 
työntekijöillä on pääsy mainitussa lainkohdassa tarkoitettuihin tietoihin taikka tiloihin 
tai alueelle. Kohdan soveltamisalasta esimerkkinä voitaisiin mainita, että säteilyturvalli-
suuskeskus voisi pyytää yritysturvallisuusselvityksen laatimista ydinvoimalan rakenta-
miseen osallistuvista yrityksistä. 
 
Yritysturvallisuusselvitys voitaisiin ehdotetun 2 momentin mukaan ulottaa koskemaan 
myös selvityksen kohteen alihankkijana toimivaa yritystä niiltä osin kuin 1 momentissa 
säädetyt edellytykset täyttyvät myös alihankkijaa koskevina ja toimivaltainen viran-
omainen katsoo sen tarpeelliseksi. Ehdotetun säännöksen on määrä antaa toimivaltaisel-
le viranomaiselle mahdollisuudet arvioida kulloisessakin tilanteessa yritysselvityksen 
laajuus ja ottaen huomioon aliurakoitsijoiden tehtävien merkitys suojattavan edun kan-
nalta (5 § 1 mom.). 
 
Valtioneuvostolle annettaisiin ehdotetun 3 momentin mukaan oikeus laajentaa yritystur-
vallisuusselvityksen laatimista. Ehdotuksen mukaan yritysturvallisuusselvitys voitaisiin 
asetuksella oikeuttaa laadittavaksi myös yrityksen sellaisten liike- ja ammattisalaisuuk-
sien tai teknologista kehittämistyötä koskevien tietojen suojaamiseksi, joiden oikeude-
ton käyttö, käsittely ja luovuttaminen aiheuttaisivat yritykselle merkittävää taloudellista 
vahinkoa tai joiden suojaamisella on merkitystä yleisen edun suojaamiseksi. 
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Ehdotuksen taustalla on ensinnäkin yrityksen tarve suojata omia yrityssalaisuuksia sen 
olleessa tekemässä sopimusta selvityksen kohteena olevan yrityksen kanssa. Toimival-
taisten viranomaisten nykyisten voimavarojen rajallisuuden vuoksi mahdollisuudesta 
yritysturvallisuusselvityksen laatimiseen olisi tarkoituksenmukaista säätää asetuksella. 
 
Toiseksi asetuksenantovaltuus voisi koskea sellaisia tilanteita, joissa yrityksen tai yri-
tysten yhteistyön välisenä yhteistyöhankkeena toteutettavalla kehittämistyöllä on eri-
tyistä merkitystä suojattavan yleisen edun kannalta. Eri maiden lainsäädännössä voidaan 
tällaisissa tilanteissa edellyttää, että hankkeeseen osallistuvan toisessa valtiossa koti-
paikkaansa pitävän yrityksen on tehtävä turvallisuusluokiteltu sopimus. Tämä edellyttää 
käytännössä sitä, että toisessa valtiossa kotipaikkaansa pitävästä yrityksestä olisi pyy-
dettävä kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista annetun lain nojalla yritysturvalli-
suusselvitys. 
 
Ehdotettu sääntely loisi yhdenvertaiset kilpailuedellytykset suomalaisille ja muissa 
maissa kotipaikkaansa pitäville yrityksille. 
 
 
5 luku Taustaselvityksen ja rikostaustaotteen laadinnassa käytettävät tiedot 

20 §. Henkilöstä laadittava taustaselvitys. Pykälässä säädettäisiin yleisesti menettelyistä 
laadittaessa henkilöä koskeva taustaselvitys. 
 
Ehdotetun 1 momentin mukaan henkilöturvallisuusselvitys ja rikostaustaselvitys tehtäi-
siin tarkistamalla henkilöä koskevat rekisteritiedot käsiteltävänä olevassa luvussa sää-
dettävällä tavalla sekä hankkimalla tietoja selvityksen kohteelta ja häntä haastattelemal-
la selvityksessä käytettävien tietojen merkityksen arvioimiseksi. 

 
Ehdotuksessa on haluttu korostaa nykyistä lakia painokkaammin selvityksen kohteen 
haastattelua. Voimassa olevan lain mukaan haastattelu on liitetty laajaan turvallisuus-
selvitykseen. Ehdotuksen mukaan haastattelua voitaisiin käyttää sekä henkilöturvalli-
suusselvityksissä että rikostaustaselvityksissä. Tämän voidaan olettaa toimivan ensi si-
jassa selvityksen kohteen eduksi erityisesti silloin, kun henkilön elämäntilanteessa ja 
toimintatavoissa on tapahtunut muutoksia. Tällä on merkitystä erityisesti nuoremmille 
ihmisille, joilla käyttäytymismallit voivat muuttua merkittävästikin aikuistumisen ja 
työelämään siirtymisen vuoksi. 
 
Toimivaltaisella viranomaisella olisi lisäksi oikeus salassapitosäännösten estämättä saa-
da toiselta viranomaiselta ja taustaselvityksen laadinnassa käyttää sellaisia tietoja, joi-
den avulla voidaan varmistaa, että rekistereistä saadut tiedot eivät ole vanhentuneita tai 
muutoin harhaan johtavia. Kysymys ei siten olisi erillisestä, henkilöä koskevan selvi-
tyksen tietosisältöä laajentavasta tiedonsaantioikeudesta. 
 
Ehdotetussa 2 momentissa on säännös laajennetusta henkilöturvallisuusselvityksestä. 
Sen mukaan tällaista selvitystä laadittaessa voitaisiin selvittää myös selvityksen kohteen 
läheisiä sekä hänen taloudellista asemaansa siten kuin ehdotetuissa 23 ja 24 §:ssä sääde-
tään. 
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21 §. Henkilöturvallisuusselvityksessä käytettävät henkilörekisterit. Ehdotuksen mukaan 
laissa määriteltäisiin jo voimassa olevassa laissa omaksutun sääntelytavan mukaisesti ne 
henkilörekisterit, joihin talletettuihin tietoihin henkilöturvallisuusselvitys voisi perustua. 
 
Ehdotetun momentin 1 kohdan mukaan henkilöturvallisuusselvitys voisi perustua henki-
lötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetussa laissa (761/2003) tarkoitettuun poliisi-
asiain tietojärjestelmään, hallintoasiain tietojärjestelmään ja suojelupoliisin toiminnalli-
seen tietojärjestelmään. Näiden tietojen käyttörajoituksia koskevia säännöksiä olisi lain 
26 §:ssä. 
 
Ehdotetun 2 kohdan mukaan käytettävissä olisivat rikosrekisteriin, sakkorekisteriin ja 
liiketoimintakieltorekisteriin sisältyvät tiedot ja 3 kohdan mukaan oikeushallinnon val-
takunnallisen tietojärjestelmän diaari- ja asianhallintajärjestelmän valtakunnalliseen kä-
sittelyjärjestelmään talletetut tiedot syyteharkinnassa olevista tai olleista rikosasioista 
sekä ratkaisu- ja ilmoitusjärjestelmään talletetut tiedot ratkaisuista rikosasioissa. 
 
Henkilöturvallisuusselvitystä laadittaessa voitaisiin käyttää myös pääesikunnan pitämiin 
rikostietorekisteriin sekä turvallisuustietorekisteriin (kohta 4), rajavartiolaitoksen esi-
kunnan pitämään rajavalvontarekisteriin (kohta 5) sekä tullihallituksen pitämään tutkin-
ta- ja virka-apujärjestelmään (kohta 6) sisältyviä tietoja. Tietoja voitaisiin lisäksi hank-
kia väestötietojärjestelmästä (kohta 7), josta ilmenee henkilön perustietojen lisäksi tie-
dot puolisosta ja lapsista. 
 
Uutena tietolähteenä nykyiseen lakiin verrattuna olisivat tiedot ammatin- tai elinkeinon-
harjoittajia sekä näiden toimikelpoisuutta koskevista rekistereistä (8 kohta). Tällaisista 
rekistereistä voidaan esimerkkeinä mainita terveydenhuollon ammattihenkilöistä anne-
tun lain (559/1994) mukainen terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteri ja 
kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä annetussa laissa 
(1075/2000) säädetty välitysliikerekisteri. 
 
Tietoja voitaisiin ehdotetun 9 kohdan mukaan hankkia laissa säädettyä toimintaa valvo-
van viranomaisen ylläpitämästä rekisteristä talletetuista yrityksen vastuuhenkilön toimi-
kelpoisuutta koskevista tiedoista.  
 
Ehdotetun 10 kohdan mukaan tietoja voitaisiin hankkia kaikista ulkomaalaisrekisteriin 
kuuluvista osarekistereistä sekä viisumirekisteristeristä. 

 
Ehdotuksessa laajennettaisiin henkilöturvallisuusselvityksen tietopohjaa siten, että tieto-
ja voitaisiin hankkia myös luottotietorekisteristä ja ulosottorekisteristä. Tätä koskeva 
ehdotus sisältyy 11 kohtaan.  
 
Kansainvälisen yhteistoiminnan lisääntymisen vuoksi selvityksen kohde voi olla joko 
ulkomaalainen tai suomalainen, joka on oleskellut pidempiä aikoja ulkomailla. Ehdotus-
ta laadittaessa on lähdetty siitä, että säädettävässä laissa tulisi ottaa huomioon tällaiset 
tilanteet. Tämän vuoksi ehdotetaan momentin 12 kohtaan otettavaksi säännös, jonka 
mukaan henkilöturvallisuusselvitystä laadittaessa saataisiin käyttää myös momentin 1—
3 kohdissa tarkoitettuja rikostietoja sisältäviä rekistereitä vastaavista toisen valtion re-
kistereistä saatuja tietoja. 
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22 §. Tiedot ulkomaan viranomaisten pitämistä rekistereistä. Ulkomailla työskentely 
voi nykyään olla pitkäaikaistakin eikä ulkomailla tapahtuneista asioista yleensä talleteta 
tietoja suomalaisten viranomaisten 21 §:ssä mainittuihin rekistereihin, minkä vuoksi 
taustaselvityksiä laativilla viranomaisilla ei ole edellytyksiä laatia turvallisuusselvitystä 
eikä etenkään antaa sen perusteella taustaselvitystodistusta. Tämä voi vaikuttaa ulko-
mailla pidempään työskennelleiden suomalaisten takaisinmuuton jälkeiseen sopivien 
työtehtävien löytämiseen Suomessa. 
 
Työvoiman vapaan liikkumisen vuoksi erityisesti Euroopan unionin alueella Suomeen 
tulevien muiden maiden kansalaisista tulisi olla mahdollisuus laatia taustaselvitys. 
Työntekijöiden yhdenvertaisen kohtelun vuoksi ehdotettavat säännökset tulisivat kos-
kemaan sekä Suomen kansalaisia, jotka ovat oleskelleet säännöksissä ehdotetun enim-
mäisajan ulkomailla että Suomeen ensi kertaa tulevia tai täällä ehdotettua määräaikaa 
vähemmän aikaa oleskelleita ulkomaan kansalaisia. 
 
Edellä olevista syistä ehdotetaan 1 momenttiin otettavaksi säännös selvityksen kohteen 
velvoittamisesta mahdollisuuksiensa mukaan esittämään ulkomaan viranomaisen todis-
tus sellaisista 21 §:n 1–3 kohdassa tarkoitetuista rekisteritiedoista, jotka hän suojelupo-
liisin ehdotetussa 3 momentissa tarkoitetulla tavalla antamien yhteystietojen perusteella 
voi tätä tarkoitusta varten asianomaisen maan lainsäädännön mukaan saada. Todistus 
olisi toimitettava ennen henkilöturvallisuusselvityksen laatimista. 
 
Velvollisuus koskisi tilanteita, joissa selvityksen kohde on ennen selvityksen laadintaa 
asunut yhtäjaksoisesti ulkomailla enemmän kuin viisi vuotta viimeisten 10 vuoden ai-
kana. Viiden vuoden aika on katsottu kohtuulliseksi ottaen huomioon esimerkiksi ulko-
asiainhallinnon ja tietyt puolustushallinnon tehtävät sekä selvitysvelvollisuudesta selvi-
tyksen kohteelle aiheutuvan vaivannäön ja kustannukset. 

 
Se, kuinka laaja selvityksen kohteen velvollisuus hankkia tietoja toisen valtion viran-
omaisen rekisteristä olisi, olisi riippuvainen suojelupoliisin ehdotetun 3 momentin mu-
kaan tuottamasta tiedotusaineistosta. 
 
Ehdotetussa 2 momentissa säädettäisiin tilanteista, joissa selvityksen kohteella ei olisi 1 
momentin mukaista selvitysvelvollisuutta. 
 
Ehdotetun 1 kohdan mukaan velvollisuus ei koskisi selvityksen hankkimista sellaisista 
maista, joista toimivaltainen viranomainen voi kansainvälisen sopimuksen mukaisesti 
hankkia tiedot viran puolesta. Kansainvälisen yhteistyön lisääntymisen vuoksi voitaneen 
pitää todennäköisenä, että taustaselvitysten laadintaan liittyvät tietojen vaihtoa koskevat 
sopimusjärjestelyt lisääntyvät, minkä vuoksi viranomaiset voivat hankkia tarvittavia tie-
toja viran puolesta. 
 
Momentin ehdotetun 2 kohdan mukaan selvityksentekovelvollisuus ei koskisi henkilöä, 
joka on 1 momentissa tarkoitettuna ajankohtana toiminut ulkomailla palvelussuhteessa 
suomalaiseen yritykseen tai viranomaiseen taikka kansainväliseen järjestöön tai toimie-
limeen. Jos palvelussuhde on jatkunut käytännössä yhtäjaksoisesti ulkomailla lainkoh-
dassa mainitun ajan, perusteltuna olettamana voidaan pitää, että henkilöä ei sanottuna 
aikana ole tuomittu vapausrangaistukseen. 
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On selvää, että ehdotetuista säännöksistä huolimatta voi syntyä tilanteita, joissa esimer-
kiksi ulkomaalaisesta työnhakijasta ei ole saatavissa taustaselvityksen laatimisen kan-
nalta riittäväksi katsottuja tietoja. Taustaselvityksen laativa viranomainen ilmoittaa täl-
laisessa tilanteessa asiasta taustaselvityksen hakijalle. Jos kysymys ei ole tehtävästä, jo-
hon tehtävään valittavalta edellytetään voimassa olevaa taustaselvitystodistusta, henki-
lön tehtävään valintaa koskeva ratkaisu jää yksinomaan työantajan harkintaan. Vastaa-
vasti jäävät tehdystä valinnasta mahdollisesti aiheutuvat seuraukset työnantajan oman 
vastuun piiriin.  
 
Ehdotetussa 3 momentissa olisi suojelupoliisin tiedottamista koskeva säännös. Sen mu-
kaan suojelupoliisin olisi toiminnassaan kertyneiden tietojen perusteella annettava ylei-
sen tietoverkon avulla tai muilla sopivilla tavoilla saatavissa oleva tieto niistä muiden 
valtioiden toimivaltaisista viranomaisista, jotka asianomaisen valtion lainsäädännön 
mukaan vastaavat taustojen selvittämisestä sekä tiedot kyseisten viranomaisten yhteys-
tiedoista. 
 
Säännösehdotus ei merkitsisi suojelupoliisille velvollisuutta selvittää eri maissa olevat 
käytännöt ja tiedottaa niistä. Tiedottamisvelvollisuus koskisi vain niitä tietoja, jotka 
suojelupoliisi saa tietoonsa oman toimintansa yhteydessä. Suojelupoliisin tiedottaminen 
vaikuttaisi siihen, kuinka laaja selvityksen kohteen tietojen toimittamisvelvollisuus olisi 
ehdotetun 1 momentin mukaan. 
 
Ehdotetun 4 momentin mukaan selvityksen kohteelle 1 momentissa säädettyyn tietojen 
hankkimisesta aiheutuvien kustannusten korvaamiseen sovelletaan, mitä 47 §:n 2 mo-
mentissa säädetään. Tämä merkitsisi sitä, että kustannuksista tietojen hankkimisesta ul-
komaan viranomaisten ylläpitämistä rekistereistä vastaisi työnantaja. 

 
23 §. Laajennetun henkilöturvallisuusselvityksen tietolähteet ja selvityksen ulottaminen 
läheisiin. Pykälän 1 momentissa annettaisiin säännökset laajentaa selvitys kattamaan 
muitakin kuin 21 §:ssä tarkoitettuja tietoja. 

 
Lisätietoina voitaisiin 1 momentin mukaan henkilöturvallisuusselvityksen käytettävissä 
olevien tietojen lisäksi pitää tietoja elinkeinotoiminnasta ja osallistumisesta siihen, va-
rallisuudesta ja veloista sekä muista taloudellisista sidonnaisuuksista sekä perhe- ja su-
kulaisuussuhteista. 

 
Jos henkilöturvallisuusselvityksen tarkoituksen saavuttaminen sitä välttämättä edellyt-
tää, voitaisiin henkilöturvallisuusselvitys yksittäistapauksessa ehdotetun 2 momentin 
mukaan ulottaa koskemaan myös selvityksen kohteen läheisiä. 

 
Laajennettu turvallisuusselvitys laaditaan kaikilta osin selvityksen kohteen ja tämän lä-
heisen suostumuksella, kuten ehdotetusta säännöksestä ilmenee. Siten myös läheistä 
koskevan henkilöturvallisuusselvityksen laatiminen olisi mahdollista vain tämän suos-
tumuksella. Jos läheinen ei anna suotumustaan, selvitys voidaan tästä huolimatta laatia, 
mutta annettaessa selvityksestä tieto, ilmoitetaan, miltä osin selvitystä ei ole voitu tehdä. 
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24 §. Henkilötietolomake ja siinä ilmoitettujen tietojen tarkistaminen. Laajennetun hen-
kilöturvallisuuden laatimista varten hankitaan tavanomaiseen henkilöturvallisuusselvi-
tykseen nähden laajemmat tiedot. Ehdotetun 1 momentin ensisijainen tietolähde olisi 
selvityksen kohteen antama henkilötietolomake. 

 
Henkilötietolomakkeella selvityksen kohde ilmoittaisi tiedot viimeisen kymmenen vuo-
den aikana harjoitetusta elinkeinotoiminnasta tai osallistumisesta siihen (kohta 1), tiedot 
perhe- ja sukulaisuussuhteista (kohta 2) sekä tarvittaessa luettelon varallisuudesta ja ve-
loista sekä muista taloudellisista sidonnaisuuksista (kohta 3). Ehdotetulla säännöksellä 
on tarkoitus varmistaa, että henkilö ei taloudellisen asemansa vuoksi ole vaarassa joutua 
alttiiksi ulkopuolisten tarjoamille laittomille taloudellisille eduille.  

 
Toimivaltainen viranomainen voisi ehdotetun 2 momentin mukaan tarkistaa annetut tie-
dot ja hankkia tätä tarkoitusta varten tietoja verohallinnon julkisista verotustiedoista 
(kohta 1) sekä yleistä käyttöä varten perustetuista elinkeinotoiminnan harjoittamista tai 
omaisuutta kuvaavia julkisia tietoja sisältävistä rekistereistä (kohta 2), kuten kauppare-
kisteristä, yritys- ja yhteisörekisteristä, arvo-osuusrekisteristä, kiinteistörekisteristä tai 
ajoneuvorekisteristä. Taloudellista asemaa koskevia tietoja voisi lisäksi tarkistaa selvi-
tyksen kohteen antamalla luvalla luotto- ja rahoituslaitoksista (kohta 3). 

 
Toimivaltaisen viranomaisen olisi ehdotetun 3 momentin mukaan varattava selvityksen 
kohteelle tilaisuus lausua antamiensa tietojen tarkastamisessa ilmi tulleista seikoista. 
Säännös on tarpeen selvityksen kohteen oikeusturvan vuoksi. 

 
25 §. Rikostaustaselvityksen tietolähteet. Rikostaustaselvityksen laadinnassa käytettäi-
siin pääpiirteissään samoja rekisteritietoja kuin henkilöturvallisuusselvitystä laadittaes-
sa. Ulkopuolelle jäisi kuitenkin suojelupoliisin toiminnallinen tietojärjestelmä sekä hen-
kilön koulutusta, virka- ja työsuhteita koskevat sekä ulkomaan viranomaisten rekisteri-
tiedot samoin kuin luottotietorekisterin ja ulosottorekisterin tiedot. 

 
26 §. Tietojen käyttörajoitukset taustaselvitystä laadittaessa. Pykälässä kiellettäisiin 
käyttämästä sellaisia tietoja taustaselvitystä tehtäessä, joiden käyttöön liittyy tavan-
omaista suurempi oikeusturvan ja yksityisyyden suojan loukkauksen vaara. 

 
Tietojen käyttöä koskevat erityisrajoituksen koskisivat 1 momentin 1 kohdan mukaan 
tiettyjä poliisiasiain tietojärjestelmään talletettuja tietoja. Näitä olisivat tiedot ilmian-
noista samoin kuin tiedot, joiden mukaan henkilön voidaan epäillä syyllistyvän rikok-
seen sekä tiedot tapahtumista, joiden voidaan epäillä olosuhteiden tai henkilöiden käyt-
täytymisen perusteella liittyvän rikolliseen toimintaan. 

 
Poliisiasiain tietojärjestelmään kuuluvan arkistotietokannan käyttöön liittyy erilaisia 
henkilötietojen suojaa koskevia riskejä. Tietosuojavaltuutettu on valvontatoimissaan 
katsonut, ettei niitä saisi yleisesti käyttää taustaselvityksiä tehtäessä, vaan ainoastaan 
asiakirjan hakua varten poliisin päätearkistosta. Arkistotietokannan käyttö on johtunut 
osaltaan tietojärjestelmän teknisistä ominaisuuksista, jotka muuttuvat tietojärjestelmää 
muutettaessa. Vanhojen tietojen käytöstä aiheutuvien ongelmien estämiseksi moment-
tiin ehdotetaan otettavaksi 2 kohta, jonka mukaan kymmentä vuotta vanhempia tietoja 
ei saisi pääsäännön mukaan käyttää. 
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Tietojen käyttäminen olisi kuitenkin sallittua, jos tiedot on talletettu rikosrekisteriin. 
Tietoja voitaisiin käyttää myös, jos kysymys on laajennetusta henkilöturvallisuusselvi-
tyksestä, jonka perusteella on annettava todistus kansainvälisen tietoturvallisuusvelvoit-
teen toteuttamiseksi. 
 
Tietoja viittätoista vuotta nuorempana tehdystä teosta ei pääsäännön mukaan tule lain-
kaan käyttää (3 kohta). Tietoja voitaisiin kuitenkin käyttää, jos tiedon käyttäminen puo-
lustusvoimissa on välttämätöntä asevelvollisen sijoittamiseksi puolustusvoimien tehtä-
viin taikka muiden turvallisuuden suojaamiseksi. Puolustusvoimat pitävät poikkeus-
mahdollisuutta tärkeänä toimintansa vuoksi. 
 
Ehdotettuun 2 momenttiin ehdotetaan otettavaksi rikosilmoitusta ja muita ehdotetun py-
kälän 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen käyttöä koskeva erityissäännös. 
 
Ehdotetun säännöksen mukaan rikosilmoitusta koskevaa tietoa saisi käyttää ensinnäkin 
vain, jollei rikosilmoitusta ole syytä epäillä perusteettomaksi. Tällaista tietoa käytettäes-
sä olisi lisäksi tarkistettava, missä vaiheessa asian käsittely silloin on. Sääntely vastaisi 
voimassa olevaa lakia. 
 
Pykälän 3 momentissa olisi poliisin henkilörekisterissä olevien terveydentilatietojen 
käyttöä koskeva rajoitus. Ehdotuksen mukaan poliisin henkilötietojen käsittelystä polii-
sitoimessa annetussa laissa tarkoitettuun poliisiasiain tietojärjestelmään, hallintoasiain 
tietojärjestelmään ja suojelupoliisin toiminnalliseen tietojärjestelmään sisältyviä tervey-
dentilaa koskevia tietoja saisi ottaa huomioon taustaselvitystä laadittaessa vain, jos se 
on välttämätöntä toisten turvallisuuden varmistamiseksi ja tiedot perustuvat lääkärinto-
distukseen tai muihin terveydenhuollon ammattihenkilön tekemiin merkintöihin eikä 
niiden virheettömyydestä muutoinkaan ole epäselvyyttä. 
 
 Ehdotus vastaa sitä esityksessä omaksuttua yleistä lähtökohtaa, jonka mukaan virkaan 
tai tehtävään valittavan terveydentila selvitetään yksityisyyden suojasta työelämässä an-
netussa laissa, virkamieslaissa, kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa ja työterve-
yshuoltolaissa säädettyjen menettelyjen mukaisesti. Erityisen tärkeää on huolehtia siitä, 
että henkilön terveydentilaa ei arvioida muiden kuin terveydenhuollon ammattihenki-
löiden asiantuntemuksen perusteella. 
 
Säännösehdotuksessa oleva tietojen käyttökielto ei kuitenkaan estäisi sitä, että toimival-
tainen viranomainen voisi kiinnittää työnantajan huomiota esimerkiksi tarpeeseen lääkä-
rintarkastuksen toteuttamisesta ennen työhönottoa. 
 
27 §. Puolustushallintoa ja suojelupoliisia koskevat erityissäännökset. Puolustushallin-
non ja suojelupoliisin toimintaan liittyy erityispiirteitä, minkä vuoksi lakiin ehdotetaan 
otettavaksi erityissäännökset. 
 
Ehdotettu 1 momentti mahdollistaisi puolustushallinnon itse ylläpitämien tietojärjestel-
mien käytön laadittaessa henkilöturvallisuusselvitystä puolustushallinnon tehtävään va-
littaessa tai sen tehtäviä hoitavista. Rekisterit, joita pääesikunta voisi käyttää, olisivat 
asevelvollisuusrekisteri, pääesikunnan ylläpitämä rikostietorekisteri ja turvallisuustieto-
rekisteri sekä kriisinhallintarekisteri. 
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Asevelvollisuusrekisteriin sisältyy myös terveydentilaa ja palveluskelpoisuutta koskevia 
tietoja. Näitä saisi ehdotetun 2 momentin mukaan ottaa huomioon selvitystä laadittaessa 
vain, jos se on välttämätöntä toisten turvallisuuden varmistamiseksi. Rajoitussäännös on 
tarpeen yksityisyyden suojan vuoksi ja ottaen huomioon tietojenkäsittelyn tarkoitus. 
 
Ehdotetussa 3 momentissa olisi säännös, joka mahdollistaisi puolustushallinnon tietojär-
jestelmien käyttämisen laadittaessa henkilöturvallisuusselvitystä suojelupoliisin tehtä-
viin valittavista. 
 
28 §. Rikostaustaotteen tietosisältö. Rikostaustaote tuotettaisiin Oikeusrekisterikeskuk-
sen ylläpitämistä rekistereistä ja tietojärjestelmästä. Rikostaustaotteeseen sisällytettäi-
siin ne tiedot, jotka selvityksen kohteesta on talletettu rikosrekisteriin tai sakkorekiste-
riin (kohta 1) taikka oikeushallinnon valtakunnallisen tietojärjestelmän ratkaisu- ja pää-
tösilmoitusjärjestelmään syyttäjän ja tuomioistuimen ratkaisuista rikosasioissa (kohta 
2). Jos henkilöstä ei ole merkintöjä, tästä merkittäisiin tieto annettavaan otteeseen. 
 
29 §. Yritysturvallisuusselvityksessä käytettävät tietolähteet, suoritettavat tarkastukset 
ja yrityksen sitoumus. Yritysturvallisuusselvityksen laatiminen perustuu yrityksen an-
tamiin tietoihin sekä tietojen hankkimisiin ulkopuolisilta, minkä lisäksi selvityksen laa-
dinta edellyttää säännönmukaisesti myös sitä, että toimivaltainen viranomainen tutustuu 
yrityksen toimitiloihin, toimintaan niissä sekä tietojärjestelmiin ja tietoliikenneratkai-
suihin. 
 
Ehdotetussa 1 momentissa asetettaisiin yritykselle, josta yritysturvallisuusselvitys laadi-
taan, velvollisuus antaa selvitystä laativalle viranomaiselle ne tiedot, jotka ovat tarpeen 
selvityksen tekemiseksi sekä antaa tätä varten selvityksen laatijoille ja tarkastajille pää-
sy toimitiloihinsa. Vaikka yritysturvallisuusselvityksen laatiminen ei voi tulla vireille 
ilman yrityksen suostumusta, asian käsittelyn jatkamisen edellytyksenä on, että yritys 
on koko selvityksen laatimisen ajan ja sen jälkeenkin osallisena prosessissa, mikä ilme-
nisi paitsi 1 momentista, myös ehdotetusta 3 ja 4 momentista. Jos yritys ei täyttäisi eh-
dotettuja velvoitteita viranomaisen asettamaan hallintolain (434/2003) mukaisesti mää-
riteltyyn määräaikaan mennessä, toimivaltainen viranomainen voisi jättää asian käsitte-
lyn silleen. 
 
Yritysselvitystä laadittaessa voitaisiin käyttää ehdotetussa 2 momentissa osoitettavia tie-
tolähteitä. Tietoja voitaisiin 1 kohdan mukaan hankkia yrityksestä, sen omistajista ja 
näiden kansalaisuudesta, jos tällainen tieto olisi saatavissa; yrityksen toiminnasta, hen-
kilöstöstä, luottokelpoisuudesta tai varallisuudesta yleistä käyttöä varten perustettuihin 
rekistereihin talletettuja taikka muista julkisista lähteistä saatavia tietoja tai yrityksen it-
se selvityksen laadintaa varten antamia tietoja. Tällaisia ovat muun ohella yritys- ja yh-
teisötietorekisteri, luottotietorekisterit, arvo-osuusjärjestelmät ja osakerekisterit samoin 
kuin kiinteistörekisteri. 
 
Yritysselvitystä laadittaessa voitaisiin ehdotetun 2 kohdan mukaan käyttää tietoja yri-
tykselle tuomituista rangaistuksista ja uhkasakoista sekä siihen kohdistuneista rikoksis-
ta. Näitä tietoja voitaisiin saada poliisiasiain tietojärjestelmästä, sakkorekisteristä sekä 
oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä. 
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Yritystä ja yrityksen vastuuhenkilöitä koskevia tietoja voitaisiin ehdotetun 3 kohdan 
mukaan hankkia myös yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä annetussa laissa 
(240/2007) säädetystä tietojärjestelmästä. Esitykseen sisältyy ehdotus mainitun lain 
muuttamisesta (lakiehdotus n:o 4). 
 
Tietoja voitaisiin ehdotetun 4 kohdan mukaisesti hankkia myös ulosottorekisteristä ja 
verohallinnon tietojärjestelmistä sekä vakuutuslaitokselta sellaisen lakisääteiseen va-
kuutukseen perustuvan saatavan laiminlyönnistä, joka voidaan ulosmitata ilman tuomio-
ta tai päätöstä verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetun lain (706/2007) mukaan; 
 
Ehdotetun 5 kohdan mukaan yritysturvallisuusselvitystä laadittaessa voitaisiin käyttää 
ulkomaalaisrekisteristä saatavia tietoja yrityksen ulkomaalaisten työntekijöiden luku-
määrästä. Tällainen tieto voi olla tarpeen erityisesti silloin, kun yritys voisi käsitellä 
suojaustasoihin I tai II kuuluvia, erityistä suojaa vaativia tietoaineistoja. 
 
Yritysselvitystä laadittaessa voi olla tarpeen käyttää myös raha- ja luottolaitoksista saa-
tavia tietoja. Ehdotetun 6 kohdan mukaan tällaisia tietoja voitaisiin kuitenkin hankkia 
vain yrityksen suostumuksella. Jos yritys ei antaisi suostumustaan eikä esittäisi mainit-
tujen laitosten oikeaksi todistamia otteita, toimivaltainen viranomainen voisi olla anta-
matta yritysselvityksen perusteella todistusta. 
 
Ehdotetun 7 kohdan mukaan yrityksen vastuuhenkilöistä voitaisiin hankkia henkilötur-
vallisuusselvityksen laatimisessa annettavan lain 21 §:n mukaan käytettävissä olevat tie-
dot. 
Toimivaltainen viranomainen tarkastaisi ehdotetun 3 momentin mukaan tarvittavassa 
laajuudessa yrityksen toimitilojen, tietojärjestelmien ja tietoliikennejärjestelyjen suo-
jaamiseksi toteutetut sekä muut turvallisuusjärjestelyt. Tietojärjestelmien ja tietoliiken-
nejärjestelyjen turvallisuustoimien arvioinnissa suojelupoliisi ja pääesikunta voisivat 
käyttää asiantuntijana Viestintävirastoa.  
 
Koska säännösehdotuksessa tarkoitettua tarkastusta ei ole tarpeen ulottaa kotirauhan pii-
riin kuuluviin tiloihin, on ehdotetussa säännöksessä katsottu olevan syytä nimenomai-
sesti rajata tällaiset tilat tarkastusoikeuden ulkopuolelle (PeVL 2/2002 vp, PeVL 
18/2006 vp). Kotirauhan suojaama piiri määritellään eri tavoin perustuslaissa kuin esi-
merkiksi rikoslaissa (RL 24:11), minkä vuoksi rajaussäännös on muotoiltu perustuslaki-
valiokunnan kannanottojen mukaisesti koskemaan pysyväisluonteiseen asumiseen käy-
tettyjä tiloja. 
 
Yritysturvallisuusselvitys voitaisiin tehdä myös osittaisena. Tämä olisi mahdollista eh-
dotetun 4 momentin mukaan, jos se on tarpeen kansainvälisen tietoturvallisuusvelvoit-
teen toteuttamiseksi tai jos se on muutoin turvallisuusselvityksen tarkoituksen toteutta-
miseksi perusteltua.  
 
Jos selvitys ja arviointi koskevat yksinomaan tietojärjestelmien tai tietoliikennejärjeste-
lyjen turvallisuutta, selvityksen ja arvioinnin laatisi sekä sen pohjalta annettavan todis-
tuksen antaisi Viestintävirasto. Tällainen tilanne voisi olla esimerkiksi silloin, kun selvi-
tystarve kohdistuu vain yrityksen viranomaisille toimitettaviksi suunniteltujen tietojär-
jestelmien tietoturvallisuuteen. 
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Sääntely vastaisi kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista annetussa laissa olevaa 
sääntelyä ja se antaisi toimivaltaisille viranomaiselle mahdollisuuden suhteuttaa yritys-
turvallisuusselvityksen laajuus kulloinkin käsiteltävänä olevan asian mukaan. 
 
Toimivaltainen viranomainen voisi ehdotetun 5 momentin mukaan yritysturvallisuussel-
vitystä ja sen perusteella annettavaa arviota laatiessaan edellyttää, että elinkeinonharjoit-
taja sitoutuisi huolehtimaan tietoturvallisuustason säilyttämisestä sekä ilmoittamaan 
muutoksista, joilla on siihen vaikutuksia. 
 
 
6 luku Taustan selvittämistä koskevan menettelyn päättäminen ja siitä saatujen 

tietojen käsittely 

30 §. Taustaselvityksen päättyminen. Taustaselvityksen päättymisestä ja sen sisällöstä 
ilmoitettaisiin ehdotetun 1 momentin mukaan hakijalle kirjallisesti tai antamalla sen pe-
rusteella taustaselvitystodistus. 
 
Jos taustaselvitystä tehtäessä ei ole tullut esiin sellaista, jonka selvitystä laatinut viran-
omainen katsoo olevan selvityksen kohteen luotettavuuden kannalta merkityksellistä, 
viranomainen voisi ehdotetun 2 momentin mukaa ilmoittaa tämän selvityksen hakijalle 
suullisesti, jollei laissa ole säädetty velvollisuutta antaa selvityksen perusteella todistus.  
 
31 §. Taustaselvityksen vaikutukset ja sen sisältö. Voimassa olevan lain lähtökohdan 
mukaisesti ehdotetaan 1 momentissa säädettäväksi, että taustaselvitys ei sitoisi sitä, jon-
ka käyttöä varten selvitys on laadittu. 
 
Ehdotetun 2 momentin mukaan taustaselvitykseen otettaisiin vain sellaisia salassa pidet-
täviä tietoja, jotka yksittäistapauksessa olisivat tarpeen selvityksen tarkoituksen saavut-
tamiseksi. Jos taustaselvitykseen otettaisiin tieto keskeneräisestä rikosasiasta, olisi sa-
malla ilmoitettava, missä vaiheessa asian käsittely silloin on. 
 
Taustaselvitykseen ei saisi nykyisen lain tapaan ja ehdotetun 3 momentin mukaan sisäl-
lyttää viranomaisen arviota selvityksen kohteena olevan henkilön luotettavuudesta tai 
sopivuudesta virkaan tai tehtävään, jollei sen perusteella annettaisi taustaselvitystodis-
tusta. 
 
Toimivaltainen viranomainen voisi henkilöturvallisuusselvityksen antamisen yhteydessä 
kiinnittää työnantajan huomiota ehdotetun lain 10 §:n 2 momentin 4 kohdassa tarkoitet-
tujen muiden luotettavuutta lisäävien selvitysten hankkimiseen (4 momentti). 

 
32 §. Taustaselvitystodistus ja sen sisältö. Voimassa olevan turvallisuusselvityksistä an-
netun lain mukaan turvallisuusselvityksestä ei anneta todistusta. Tämä on osoittautunut 
epäkohdaksi, minkä vuoksi laissa säädettäisiin niistä tilanteista, joissa todistus voitaisiin 
antaa. 
 
Ehdotetussa 1 momentissa säädettäisiin yritysturvallisuusselvityksen perusteella annet-
tavasta taustaselvitystodistuksesta ja sen sisällöstä. Ehdotuksen mukaan yritysturvalli-
suusselvityksen perusteella hakijalle ja selvityksen kohteelle annettaisiin taustaselvitys-
todistus, jos yritys täyttää selvityksen perusteena olevat vaatimukset. Annettavaan todis-
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tukseen merkittäisiin tieto sen antajasta ja voimassaoloajasta, jos se on määritelty, sa-
moin kuin tiedot siitä, mitkä seikat ovat olleet selvityksen piirissä sekä niitä koskevat 
tulokset. 
 
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin siitä, missä tapauksissa henkilöä koskevan taus-
taselvityksen perusteella annettaisiin taustaselvitystodistus. Ensiksikin edellytyksenä 
olisi, että selvitysmenettelyssä ei olisi tullut esiin syitä, miksi henkilöä ei voitaisi valita 
selvityksen perusteena olevaan tehtävään. Tämän lisäksi edellytyksenä olisi, että mo-
mentin 1 tai 2 kohdassa mainitut edellytykset täyttyisivät.  
 
 Momentin ehdotetun 1 kohdan mukaan todistus annettaisiin, jos se olisi tarpeen laissa 
tai lain nojalla annetun säännöksen mukaan tai taustaselvityksen hakemisen perusteena 
olevan tarkoituksen toteuttamiseksi. 
 
Kohta viittaa muun ohella kansainvälisten tietoturvallisuusvelvoitteiden ja niistä anne-
tun lain toteuttamiseen. Muotoilulla on pyritty lisäksi varmistamaan, että todistus annet-
taisiin myös sellaisissa tilanteissa, joissa henkilön on osoitettava luotettavuutensa voi-
dakseen tulla valituksi kansainvälisen järjestön tai toimielimen tehtäviin. 
 
Henkilöturvallisuusselvityksen ja rikostaustaselvityksen perusteella annettaisiin mo-
mentin 2 kohdan mukaan todistus, jos se on tarpeen tarpeettomien taustaselvitysten laa-
dinnan estämiseksi ja selvityksen kohde työskentelee panostajan tehtävissä, huolto-, 
asennus-, vartiointi- ja muissa sellaisissa tehtävissä, missä hänen on työtehtäviensä 
luonteen vuoksi säännönmukaisesti toimittava sellaisissa toimitiloissa tai alueella, joissa 
työskentelevistä säännönmukaisesti laaditaan taustaselvitys.  
 
Taustaselvitystodistus voitaisiin antaa ja sen esittämistä edellyttää sellaisestakin varti-
ointitehtävässä toimivasta, joka on hyväksytty yksityisistä turvallisuuspalveluista anne-
tun lain (282/2002) mukaisesti vartijaksi ja jolle poliisilaitos on antanut vartijakortin, 
vaikka henkilön rikostaustaa selvitetään osana vartijaksi hyväksymistä. Taustaselvitys-
todistuksella on osin oma merkityksensä luotettavuuden varmistamisessa ja sen saaneen 
luottavuuden seuranta olisi järjestetty ehdotetun lain mukaisesti. Samoin ehdotuksessa 
tarkoitetuissa tiloissa työskentelevästä panostajasta voitaisiin laatia taustaselvitys ja an-
taa sen perusteella todistus, vaikka rikostaustaselvitys laadittaisiinkin ennen panostajan 
pätevyyskirjan antamista. 
 
Laissa ei säädettäisi, kenelle henkilöstä annettava taustaselvitystodistus annettaisiin. 
Kun kysymys on tilanteista, joissa henkilön on itse esitettävä todistus esimerkiksi kan-
sainvälisiin tehtäviin liittyen, todistus annettaisiin henkilölle itselleen.  Kun kysymys on 
esimerkiksi eri ministeriöiden toimitiloissa työskentelevästä huoltohenkilöstöstä, todis-
tus voidaan antaa työnantajalle, joka esittää ne ministeriön edustajille kulkuoikeutta 
koskevien kulkuoikeutta osoittavien asiakirjojen antamista varten. Henkilöllä itsellään 
on aina oikeus saada taustaselvitystodistuksesta joka tapauksessa kopio.  
 
Pykälään otettavaksi ehdotetussa 3 momentissa määriteltäisiin henkilöä koskevan taus-
taselvitystodistuksen tietosisältö. Todistukseen merkittäisiin tieto sen antajasta ja voi-
massaolosta. Tarvittaessa merkittäisiin tieto siitä, ettei selvitysmenettelyssä ole tullut 
esiin syitä, joiden vuoksi henkilöä tai yritystä ei voitaisi valita hakemuksen perusteena 
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olevaan tehtävään. Samoin voitaisiin merkitä myös tieto siitä, minkälaisiin suojaus-
tasoihin luokiteltuihin asiakirjoihin henkilölle voidaan antaa pääsy. Tällaisen merkinnän 
tekeminen on tarpeen erityisesti kansainvälisten tietoturvallisuusvelvoitteiden toteutta-
miseen liittyvissä asioissa. 
 
33 §. Henkilöä koskevan taustaselvityksen sekä rikostaustaotteen perusteella saatujen 
tietojen käsittely. Pykälässä säädettäisiin taustaselvityksen perusteella tietoja saaneiden 
velvollisuuksista. Se ei siis vaikuttaisi toimivaltaisten viranomaisten oikeuteen käsitellä 
taustaselvitysasioiden yhteydessä syntyneitä tietoja.  
 
Ehdotetun 1 momentin mukaan taustaselvityksen hakijan tulisi pitää huolta siitä, että 
taustaselvityksen ja rikostaustaotteen sisältämiä tietoja voivat käsitellä vain ne henkilöt, 
jotka niitä tehtävissään välttämättä tarvitsevat ja että niistä ilmeneviä tietoja ei käytetä 
muuhun tarkoitukseen kuin hakemuksessa on ilmoitettu. Sama velvollisuus koskisi sitä, 
joka on saanut taustaselvityksen selvityksen kohteelta. Säännös on tarpeen rangaistus-
tietojen arkaluonteisuuden vuoksi ja vastaa voimassa olevaa lakia. 
 
Momentissa olisi nykyiseen lakiin verrattuna uusi säännös, jonka mukaan salassapito-
velvoite ja tietojen käyttörajoitus ei estäisi käsittelemästä tietoja työantajan haastatelles-
sa työnhakijaa. Jos taustaselvityksestä ilmenisi tietoja sellaisista henkilörekistereistä, 
joihin rekisteröidyllä ei ole tarkastusoikeutta, ei näitä tietoja kuitenkaan saisi haastatte-
lussa käsitellä. 
 
Rikostaustaotteen nähtäväksi esittäneen henkilön henkilötietoihin saisi ehdotetun 
2 momentin mukaan tehdä ainoastaan merkinnät rikostaustaotteen esittämisestä ja otteen 
tunnistetiedoista. Otteesta ei saa ottaa jäljennöstä ja se on palautettava otteen esittäneelle 
henkilölle viipymättä. Sääntely vastaisi asiasisällöltään sitä, mitä rikosrekisteriotteen 
käsittelystä säädetään laissa lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä. 
 
Hakijan olisi ehdotetun 3 momentin hävitettävä taustaselvityksestä hänelle annettu kir-
jallinen ilmoitus heti, kun se ei enää ole tarpeen selvitystä haettaessa ilmoitetun käyttö-
tarkoituksen kannalta, kuitenkin viimeistään kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun tieto 
selvityksestä on saatu. 
 
Ehdotettuun 4 momenttiin sisältyvän salassapitovelvollisuutta koskevan säännöksen 
mukaan taustaselvityksen ja rikostaustaotteen sekä niihin sisältyvien tietojen sekä taus-
taselvityksen perusteella annettujen tietojen salassapitoon ja taustaselvitystä hankittaes-
sa saatuja tietoja koskevaan vaitiolovelvollisuuteen sekä hyväksikäyttökieltoon sovelle-
taan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 22–24 §:ää silloin-
kin, kun asiakirjat ja tiedot on saanut muu hakija kuin mainitun lain 4 §:ssä tarkoitettu 
viranomainen. Säännös on tarpeen sen vuoksi, että ehdotetussa laissa tarkoitettuja taus-
taselvityksiä saisivat myös sellaiset toimielimet ja organisaatiot, joihin julkisuuslakia ei 
sovelleta. 
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7 luku Taustaselvityksen ja taustaselvitystodistuksen voimassaoloa koskevat 
säännökset  

34 §. Taustaselvityksen ja taustaselvitystodistuksen voimassaoloaika. Voimassa olevas-
sa laissa ei määritellä, kuinka kauan taustaselvityksen katsotaan olevan voimassa. Lais-
sa ei ole myöskään säännöksiä turvallisuusselvityksen perusteella annettavasta todistuk-
sesta ja sen voimassaoloajasta. 
 
Epäkohtien poistamiseksi sekä oikeustilan selkeyttämiseksi ehdotetaan, että lakiin otet-
taisiin säännökset taustaselvityksestä ja siihen perustuvan todistuksen voimassaoloajas-
ta, niiden uusimisesta sekä peruuttamisesta ja muuttamisesta. Ehdotettu sääntely on kat-
sottu tarpeelliseksi muun ohella sääntelyn saattamiseksi vastaamaan kansainvälisesti 
noudatettavia käytäntöjä. 
 
Ehdotuksen mukaan taustaselvitys ja siihen perustuva todistus olisivat voimassa toistai-
seksi, enintään kuitenkin viisi vuotta, jollei taustaselvitystä ole laadittu määräaikaista 
tehtävää tai tiettyyn hankkeeseen kuuluvaa tehtävää varten. Toimivaltainen viranomai-
nen voisi muissakin tilanteissa päättää voimassaolosta toisin.  Ehdotetussa muotoilussa 
otettaisiin huomioon erilaiset käytännön tilanteissa esiintyvät tarpeet. 
 
35 §. Taustaselvityksen uusiminen ja uuden taustaselvitystodistuksen antaminen. Valti-
onhallinnossa on virkamiehiä, jotka jatkuvasti tarvitsevat turvallisuusselvitystä kansain-
välisten tehtävien vuoksi. Myös yksityissektorilla toimivat voivat työskennellä sään-
nönmukaisesti sellaisissa julkishallinnon antamissa toimeksiantotehtävissä, joissa työs-
kenteleviltä edellytetään taustaselvityksen laatimista. 
 
Taustaselvityksen uusiminen voisi tulla vireille selvityksen laatineen viranomaisen 
omasta aloitteesta taikka taustaselvityksen hakijan tai taustaselvityksen kohteen hake-
muksesta.  
 
Toistaiseksi annettu taustaselvitys voitaisiin ehdotetun 1 momentin mukaan uusia, jos se 
on tarpeen kansainvälisen tietoturvallisuusvelvoitteen toteuttamiseksi tai selvityksen 
kohteen tehtävissä tai sellaisissa olosuhteissa tapahtuneen muutoksen vuoksi, jotka tä-
män lain mukaan otetaan huomioon selvitystä laadittaessa. 
 
Henkilöä koskeva taustaselvitystodistus voitaisiin ehdotetun 2 momentin mukaan antaa 
uutta selvitystä suorittamatta taustaselvitysrekisterin perusteella kansainvälisen tietotur-
vallisuusvelvoitteen toteuttamiseksi, jos aikaisemmasta taustaselvityksestä on kulunut 
vähemmän kuin viisi vuotta ja luotettavuuden seurannassa on toteutettu 45 §:ssä sääde-
tyt toimenpiteet, joissa ei ole ilmennyt syitä luotettavuuden uudelleen arvioinnille. 
 
36 §. Taustaselvitystodistuksen peruuttaminen. Ehdotetut säännökset ovat nykyiseen la-
kiin verrattuna uusia. Ne on katsottu tarpeelliseksi oikeustilan selkeyttämiseksi ja selvi-
tyksen kohteen oikeusturvan varmistamiseksi sekä kansainvälisen uskottavuuden vuok-
si. 
Taustaselvitystodistuksen peruuttamista koskeva asia voi tulla vireille joko toimivaltai-
sen viranomaisen aloitteesta tai taustaselvitystä hakeneen pyynnöstä.  
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Toimivaltainen viranomainen voisi ehdotetun 1 momentin 1 kohdan mukaan peruuttaa 
ehdotetun lain nojalla annetun taustaselvitystodistuksen, jos selvityksen kohde ei enää 
työskentele niissä tehtävissä, joita varten todistus on annettu taikka jos hänen epäillään 
45 §:n nojalla saatujen tietojen perusteella syyllistyneen tekoon, joka olisi ollut esteenä 
todistuksen antamiselle taikka jos hänelle ei muutoin muuttuneiden olosuhteiden vuoksi 
voitaisi enää antaa taustaselvitystodistusta.  
 
Ehdotetun lain 45 §:ssä on säännökset luottavuuden seurannasta, mitä kautta toimival-
tainen viranomainen voisi saada tiedon siitä, että selvityksen kohdetta koskeva asia on 
vireillä syyttäjällä. Mainitussa lainkohdassa olisivat säännökset niistä toimista, joihin 
voitaisiin ryhtyä jo asian tässä vaiheessa. 
 
Ehdotettu 2 kohta koskisi yritykselle annetun taustaselvitystodistuksen peruuttamista. 
Sen mukaan todistus voidaan peruuttaa, jos selvityksen kohteena ollut yrityksen toimin-
ta ei enää täytä niitä vaatimuksia, jotka ovat olleet edellytyksenä todistuksen antamisel-
le. Edellytyksenä olisi lisäksi, että yritys ei ole asetetussa määräajassa korjannut puutet-
ta.  
 
Toimivaltaisen viranomaisen olisi 2 momentin mukaan ennen taustaselvitystodistuksen 
peruuttamista koskevan ratkaisun tekemistä kuultava selvityksen kohdetta sekä taus-
taselvityksen hakijaa. Koska taustaselvityksen hakijana ollut työnantaja voisi hakea eh-
dotetun 49 §:n 3 momentin mukaan hakea muutosta todistuksen peruuttamista koske-
vaan päätökseen, hänelle olisi hallintolain (434/2003) 54 §:n 1 momentin mukaan an-
nettava tiedoksi peruuttamista koskevassa asiassa annettu ratkaisu.  
 
Toimivaltainen viranomainen voisi ehdotetun 3 momentin mukaan taustaselvitystodis-
tuksen peruuttamista koskevassa päätöksessään määrätä, että päätöstä on noudatettava 
muutoksenhausta huolimatta, jollei muutoksenhakuviranomainen toisin määrää. 
 
Ehdotettuun lakiin ei ole otettu säännöksiä taustaselvitystodistuksen muuttamisesta. Jos 
esille tullut rike ei estäisi kokonaan uuden todistuksen antamista, henkilön aikaisempi 
todistus voitaisiin peruuttaa ja antaa kokonaan uusi taustaselvitystodistus, joka oikeut-
taisi pääsemään aikaisempaa alempiin suojausluokkiin luokiteltuihin asiakirjoihin. 
 
37 §. Ilmoittaminen kansalliselle turvallisuusviranomaiselle. Jos taustaselvitys on tehty 
kansainvälisen tietoturvallisuusvelvoitteen toteuttamiseksi, sen peruuttamisesta tai 
muuttamisesta olisi ehdotuksen mukaan välittömästi ilmoitettava kansainvälisistä tieto-
turvallisuusvelvoitteista annetussa laissa tarkoitetulle kansalliselle turvallisuusviran-
omaiselle.  
 
 
8 luku Taustaselvityksen kohteen oikeudet  

38 §. Tietojensaantioikeus. Jokaisella olisi ehdotetun 1 momentin mukaan oikeus saada 
toimivaltaiselta viranomaiselta tieto siitä, onko hänestä tehty taustaselvitys. Selvityksen 
kohteella olisi oikeus pyynnöstään saada toimivaltaiselta viranomaiselta taustaselvityk-
sen sisältämät tiedot. Tätä oikeutta ei kuitenkaan ehdotettu 3 momentti huomioon otet-
tuna olisi, jos tieto on peräisin sellaisesta rekisteristä, johon rekisteröidyllä ei ole tarkas-
tusoikeutta. Ehdotus vastaa voimassa olevaa lakia. 

90



Jos hakijalle on ilmoitettu taustaselvityksen lopputuloksesta 30 §:n 2 momentissa tar-
koitetussa tapauksessa suullisesti, taustaselvityksen hakijan olisi ehdotetun 2 momentin 
mukaan annettava lopputuloksesta tieto selvityksen kohteelle. Kirjallisesti annetusta 
taustaselvityksestä ja taustaselvitystodistuksesta olisi annettava tieto selvityksen koh-
teelle 3 momentista ilmenevin rajoituksin. Momentti merkitsisi selvityksen kohteen tie-
donsaantioikeuksien tehostumista nykyiseen lakiin verrattuna. 
 
Pykälässä säädettävää tiedonsaantioikeutta ei ehdotetun 3 momentin mukaan olisi, jos 
tieto on peräisin sellaisesta henkilörekisteristä, johon rekisteröidyllä ei ole tarkastusoi-
keutta. Vastaava rajoitus sisältyy voimassa olevaan lakiin. 
 
39 §. Selvityksen kohteen huomautusoikeus. Toimivaltaisen viranomaisen olisi ehdote-
tun 1 momentin mukaan tehtävä selvityksen kohteen haastattelun tai henkilölomakkeen 
tietojen tarkistamismenettelyn yhteydessä esittämästä huomautuksesta merkintä koh-
teesta laadittuun taustaselvitykseen, jollei tietoa huomautuksen johdosta heti oikaista tai 
jollei huomautusta ole pidettävä ilmeisen perusteettomana. Jos toimivaltainen viran-
omainen kieltäytyy tekemästä huomautuksesta merkintää taustaselvitykseen, sen tulee 
ilmoittaa syyt tähän selvityksen kohteelle annettavassa kirjallisessa päätöksessä. 
 
Ehdotetun 2 momentin mukaan rekisteriin sisältyvän tiedon korjaamisesta säädetään 
erikseen. Tällä viitataan henkilötietolain tiedon korjaamista koskeviin säännöksiin lain 
29 §:ssä sekä asiaa koskeviin erityissäännöksiin. Erityissäännöksistä on aiheellista mai-
nita poliisin henkilötietolain 45 §, joka rajaa rekisteröidyn tarkastusoikeuden ulkopuo-
lelle suojelupoliisin toiminnallisen tietojärjestelmän, mutta sisältää myös säännöksen, 
jonka mukaan tietosuojavaltuutettu voi rekisteröidyn pyynnöstä tarkastaa rekisteröityä 
koskevien tietojen lainmukaisuuden. 
 
40 §. Säännösten soveltaminen läheisiin. Lakiin ehdotetaan selvyyssyistä otettavaksi 
säännös, jonka mukaan sellaisen selvityksen kohteena olevan henkilön läheisiin, joita 
koskevat tiedot ovat olleet osana henkilöturvallisuusselvitystä, sovellettaisiin samoja 
tiedonsaantioikeuksia ja huomautusoikeutta koskevia säännöksiä kuin henkilöön, jonka 
virka- tai työtehtävistä selvityksen laatiminen johtuu. 

 
 

9 luku Erinäiset säännökset 

41 §. Tietosuojavaltuutetun valvontaoikeus. Tietosuojavaltuutetulla olisi 1 momentin 
mukaan oikeus tutustua ehdotetun lain nojalla laadittuun taustaselvitykseen sen lainmu-
kaisuuden tarkastamiseksi. 
 
Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan otettavaksi viittaussäännös, jonka mukaan tietosuoja-
valtuutetun oikeudesta valvoa ja saada tietoja tässä laissa tarkoitettujen taustaselvitysten 
ja rikostaustaotteiden antamiseen liittyvien henkilötietojen käsittelyn valvonnasta sääde-
tään henkilötietolain 39 ja 40 §:ssä. 
 
42 §. Viranomaisten yhteistyö. Suojelupoliisin ja Poliisihallituksen olisi toimittava yh-
teistyössä pääesikunnan ja Viestintäviraston kanssa taustaselvitysmenettelyn yhdenmu-
kaisten käytäntöjen luomiseksi ja noudattamiseksi. 
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Poliisihallituksen yleisenä tehtävänä on ohjata, johtaa ja valvoa poliisihallinnon yksiköi-
tä, minkä vuoksi Poliisihallituksen mainitseminen viranomaisten yhteistyötä koskevassa 
säännöksessä on tarpeen. 
 
43 §. Viranomaisten tietojensaantioikeus. Toimivaltaisilla viranomaisilla olisi oikeus 
salassapitovelvollisuuden estämättä saada ehdotetun 1 momentin mukaisia tietoja. Ehdo-
tetun 1 kohdan mukaan toimivaltaiset viranomaiset voisivat saada muilta viranomaisilta 
ne tiedot, joita ne voivat käyttää taustaselvityksiä laatiessaan. 
 
Ehdotetun 2 kohdan mukaan toimivaltaiset viranomaiset voisivat luovuttaa toisilleen 
yksittäisen taustaselvityksen tekemiseksi ehdotetun lain mukaan käytettävissä olevia tie-
toja. 
 
Luottotietoja voitaisiin käyttää henkilöturvallisuusselvitystä ja yritysturvallisuusselvi-
tystä laadittaessa. Ehdotettuun 2 momenttiin on otettu säännös toimivaltaisen viran-
omaisen oikeudesta saada tiedot luottotietorekisterin pitäjältä.  Tiedonsaantioikeus kos-
kisi myös niitä tilanteita, joissa toteutetaan seurantaa laajennettua turvallisuusselvitystä 
koskevissa asioissa siten kuin ehdotetussa 45 §:ssä säädettäisiin. 
 
Ehdotetun 3 momentin mukaan 1 ja 2 momentissa tarkoitetut tiedot voitaisiin luovuttaa 
myös teknisen käyttöyhteyden avulla. 
 
44 §. Taustaselvitysrekisteri. Nykyinen lainsäädäntö ja käytäntö ovat johtaneet turvalli-
suusselvityslainsäädännön tavoitteiden ja tarkoituksen kannalta tarpeettomiin ja hallin-
nollisia kustannuksia aiheuttaviin selvitysmenettelyihin. Tämä on osaltaan johtunut sii-
tä, että selvityksiä laativilla eri viranomaisilla ei ole ollut tietoa laadituista selvityksistä. 
Toiminnan tehostamiseksi ja kustannussäästöjen aikaansaamiseksi ehdotetaan taustasel-
vitysrekisterin perustamista. 
 
Koska taustaselvitysrekisteri olisi osaksi henkilörekisteri, sen käyttötarkoitus on tarpeen 
määritellä laissa. Ehdotetun 1 momentin mukaan taustaselvitysrekisteriä pidetään tar-
peettomien taustaselvitysmenettelyjen välttämiseksi sekä tietojen välittämiseksi toimi-
valtaisten viranomaisten välillä.  
 
Suojelupoliisi toimisi taustaselvitysrekisterin päävastuullisena rekisterinpitäjänä. Kukin 
taustaselvityksiä laativa viranomainen vastaisi rekisteriin tallettamiensa tietojen oikeel-
lisuudesta. 
 
Toimivaltaisen viranomaisen olisi talletettava antamistaan taustaselvityksistä tiedot 
taustaselvitysrekisteriin (2 momentti). Talletettavia tietoja olisivat tiedot hakemuksesta, 
selvityksen kohteen nimestä ja muista yksilöintitiedoista, selvityksen laajuudesta sekä 
tiedot selvitysmenettelyn lopputuloksesta tai taustaselvitystodistuksesta ja niiden voi-
massaolosta sekä taustaselvitystodistuksen peruuttamisesta. 
 
Rekisteri ei olisi täysin kattava. Ehdotuksen mukaan suojelupoliisi voisi jättää merkit-
semättä rekisteriin tiedot omasta henkilökunnastaan ja pääesikunta sellaisista puolustus-
voimien palveluksessa olevista, joista tiedon antaminen ulkopuolisille voisi olla vastoin 
maanpuolustuksen etua. 
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Ehdotettuun 3 momenttiin otettaisiin säännös rekisterin tietojen poistamisajoista.  Pois-
tamisajankohtaa määriteltäessä on otettu huomioon rekisterin käyttötarkoitus, toisin sa-
noen tavoite tarpeettomien taustaselvitysten välttämiseksi. Tämän vuoksi tietoja voitai-
siin säilyttää kolmen vuoden ajan ehdotetussa säännöksessä mainituista ajankohdista. 
 
Kolmen vuoden aika luettaisiin vastaavan uuden selvityksen laatimisesta, taustaselvitys-
todistukselle asetetun tehtävän päättymisestä taikka siitä, kun se tehtävä, jota varten 
taustaselvitys on laadittu, on suoritettu loppuun tai taustaselvitystodistus on peruutettu. 
Tietojen poistamisesta sovellettaisiin muutoin, mitä henkilötietolaissa säädetään. 
 
Ehdotettuun 4 momenttiin otettaisiin säännös, jonka mukaan taustaselvitysrekisteriin 
voitaisiin tallettaa tiedot Viestintäviraston viranomaisen tietojärjestelmää tai tietoliiken-
nejärjestelyjä koskevasta todistuksesta siten kuin viranomaisten tietojärjestelmien ja tie-
toliikennejärjestelyjen tietoturvallisuuden arvioinnista annettavassa laissa säädettäisiin. 
Säännös on tarpeen esityksen tavoitteena olevan menettelyjen tehokkuuden lisäämisek-
si.  
 
45 §. Luotettavuuden seuranta henkilörekisterien avulla. Voimassa olevassa laissa ei 
ole säännöksiä siitä, miten henkilön luotettavuus varmistetaan sen jälkeen, kun henkilö 
on nimitetty virkaan tai tehtävään. Tämän epäkohdan poistamiseksi pykälän 1 moment-
tiin ehdotetaan otettavaksi säännös, jonka mukaan suojelupoliisi voisi yhdistää oikeus-
hallinnon valtakunnalliseen tietojärjestelmään ja poliisiasiain tietojärjestelmään sisälty-
viä syyttäjän diaari- ja asianhallintajärjestelmän tietoja sekä rikosasioiden vireilläolo- ja 
ratkaisutietoja taustaselvitysrekisterin tietoihin sen selvittämiseksi, onko selvityksen 
kohde edelleenkin sopiva hoitamaan niitä tehtäviä, joita varten taustaselvitys on laadit-
tu. 
 
Sellaisen henkilön tietoihin, josta on laadittu laajennettu henkilöturvallisuusselvitys, 
voitaisiin yhdistää tietoja niistä henkilörekistereistä, joista 24 §:n 2 momentin mukaan 
voidaan hankkia tietoja henkilötietolomakkeella annettujen tietojen tarkistamiseksi. 
Mainitusta säännöksestä johtuu, ettei luotto- ja rahoituslaitoksista voi hankkia tietoja, 
jollei selvityksen kohde ole antanut lupaa tietojen käyttöön myös tässä tarkoituksessa. 
 
Jos 1 momentissa tarkoitetun selvityksen perusteella ilmenee, että henkilön tai yrityksen 
epäillään tai katsotaan tuomioistuimen päätöksellä syyllistyneen rikolliseen tekoon, suo-
jelupoliisin olisi salassapitosäännösten estämättä tiedotettava asiasta taustaselvityksen 
laatineelle viranomaiselle (2 momentti). Kysymys olisi siten tietojenvälitystehtävästä. 
 
Ehdotetussa 3 momentissa säädettäisiin tarkemmin seurannassa saatujen tietojen käsitte-
lystä ja niiden johdosta suoritettavista toimista. Seurantamenettelyssä saatuja tietoja ar-
vioitaisiin suhteessa siihen, mitä ne olisivat vaikuttaneet taustaselvitysmenettelyyn ja 
sen lopputulokseen, jos vastaavat tiedot olisivat olleet esillä taustaselvitystä laadittaessa.  
 
Ehdotuksen mukaan toimivaltaisen viranomaisen olisi salassapitosäännösten estämättä 
selvityksen kohdetta kuultuaan tiedotettava asiasta selvityksen kohteen työnantajalle tai 
yritysturvallisuusselvitystä hakeneelle viranomaiselle, jos menettelyn perusteella saadun 
selvityksen perusteella henkilön tai yrityksen epäillään tai katsotaan tuomioistuimen 
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päätöksellä syyllistyneen tekoon, joka olisi vaikuttanut taustaselvitystodistuksen anta-
miseen tai taustaselvityksen sisältöön. 
 
Jos kysymys olisi tehtävästä, jonka johdosta on annettu todistus kansainvälisistä tieto-
turvallisuusvelvoitteiden toteuttamiseksi, asiasta olisi 4 momenttiin sisältyvän erityis-
säännöksen mukaan tiedotettava välittömästi myös kansainvälisistä tietoturvallisuusvel-
voitteista annetussa laissa tarkoitetulle kansalliselle turvallisuusviranomaiselle. 
 
Perustuslakivaliokunnan lausuntokäytäntöä (PeVL 30/2005) vastaavalla tavalla ehdote-
taan, että suojelupoliisin olisi hävitettävä yhdistämisen seurauksena syntyneet tiedot he-
ti, kun ehdotetussa 2 momentissa tarkoitetut toimenpiteet on saatettu loppuun, viimeis-
tään kuitenkin vuoden kuluessa rekisterien yhdistämisestä (5 momentti). 
 
46 §. Tietojen luovuttaminen taustaselvitysrekisteristä. Taustaselvitysrekisterin tarkoi-
tuksena olisi estää tarpeettomien selvitysten laatimista ja siten tehostaa toimivaltaisten 
viranomaisten toimintaa. Taustaselvitysrekisterin tietojen laajemman käytön mahdollis-
tamiseksi pykälän 1 momentissa ehdotetaan säädettäväksi, että suojelupoliisi voisi antaa 
rekisteristä tietoja kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista annetussa laissa tarkoi-
tetulle kansalliselle turvallisuusviranomaiselle ja määrätyille turvallisuusviranomaisille.  
 
Ehdotetun 2 momentin mukaan ministeriön nimeämälle virkamiehelle voitaisiin antaa  
taustaselvityksen hankkimisen tarpeen arvioimista varten tietoja taustaselvitysrekisteris-
tä. Tarkoituksena on ollut, että tietoja voisi käyttää ministeriön turvallisuuspäällikkö tai 
muu sellainen virkamies, jonka tehtäväksi on annettu huolehtia tarpeellisten taustaselvi-
tysten hankkimisesta. 
 
Tieto voitaisiin antaa siitä, että yritysselvitys on laadittu ja sen perusteella annetusta to-
distuksesta (1 kohta). Tieto voitaisiin antaa siitä, että henkilöstä on laadittu taustaselvi-
tys, jossa ei ole ilmennyt henkilön luotettavuuden kannalta kielteisiä tietoja, sekä tieto 
selvityksen perusteella annetusta voimassa olevasta todistuksesta (kohta 2). Tieto voi-
taisiin lisäksi antaa viranomaisen tietojärjestelmästä tai tietoliikennejärjestelyistä anne-
tusta todistuksesta (kohta 3). Kaissa edellä tarkoitetuissa tapauksissa voitaisiin antaa tie-
to taustaselvityksen laatijasta ja laatimisajankohdasta sekä todistuksen voimassaoloajas-
ta (kohta 4). 
 
Ehdotetun 3 momentin mukaan pääesikunta voisi suojelupoliisin luvalla luovuttaa 2 
momentissa tarkoitettuja tietoja niille puolustusvoimien yksiköiden nimeämille virka-
miehille, jotka tarvitsevat tietoja taustaselvityksen hankkimisen tarpeen arvioimiseen. 
 
Pykälässä tarkoitetut tiedot voitaisiin 4 momentin mukaan suojelupoliisin luvalla antaa 
myös teknisen käyttöyhteyden avulla. 
 
47 §. Taustaselvityksen ja rikostaustaotteen maksullisuus. Ehdotetun 1 momentin mu-
kaan pääsääntönä olisi, että taustaselvitykset ja rikostaustaotteet olisivat maksullisia. 
Toimivaltaisten viranomaisten ehdotetun lain nojalla tekemistä taustaselvityksistä ja ri-
kostaustaotteesta sekä Viestintäviraston asiantuntijatehtävien suorittamisesta yritystur-
vallisuusselvitystä laadittaessa perittäisiin maksu noudattaen, mitä valtion maksuperus-
telaissa (150/1992) säädetään. Maksuton olisi kuitenkin sellainen taustaselvitys, jonka 
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toimivaltainen viranomainen tekee saman hallinnonalan toisen viranomaisen tai oppilai-
toksen hakemuksesta. 
 
Maksuvelvollisuus olisi pääsäännön mukaan selvityksen hakijalla. Yritysturvallisuus-
selvityksen perusteella annetaan todistus, jota selvityksen kohteena oleva yritys voi 
käyttää muissakin kuin selvityksen perustana olevassa asiassa. Todistuksella on siten 
yleistä merkitystä yrityksen kilpailukyvylle sen voidessa osoittaa toimintansa asianmu-
kaisuutta sekä tietoturvallisuusjärjestelyjen tasoa, minkä vuoksi on pidetty asianmukai-
sena, että yritys vastaa siitä laaditun yritysturvallisuusselvityksen laadinnasta aiheutu-
vista kustannuksista. 
 
Työnantaja vastaisi ehdotetun 2 momentin mukaan sille toimitetun rikostaustaotteen 
hankkimisesta aiheutuvista kustannuksista. 
 
48 §. Rangaistussäännökset. Ehdotettu 1 momentti sisältäisi viittaussäännökset rikosla-
kiin vaitiolovelvollisuuden rikkomisesta tuomittavasta rangaistuksesta ja 2 momentti 
viittaukset rikoslain henkilörekisteririkosta koskevista ja henkilötietolain henkilörekiste-
ririkkomusta koskevista säännöksistä. 
 
49 §. Muutoksenhaku. Pykälän 1 momenttiin on kirjattu muutoksenhakukielto. Tämä 
vastaa voimassa olevaa lakia. Toimivaltaisen viranomaisen antamaan kielteiseen pää-
tökseen taustaselvityksen tekemistä koskevassa asiassa ei saisi hakea valittamalla muu-
tosta. Tämä perustuu perustuslakivaliokunnassa nykyisen turvallisuusselvityksistä anne-
tun lain säätämisen yhteydessä omaksumaan kannanottoon, jonka mukaan päätös turval-
lisuusselvityksen tekemisestä ei ole perustuslain 21 §:n mukainen oikeutta koskeva pää-
tös. 
 
Ehdotetussa 2 momentissa olisivat säännökset ratkaisuista, joihin voitaisiin hakea muu-
tosta. Suojelupoliisin 18 §:n nojalla tekemään päätöksen sekä toimivaltaisen viranomai-
sen päätökseen, jolla tämä on kieltäytynyt antamasta 17 §:ssä tarkoitettuja tarkoituksia 
varten rikostaustaotteen tai 38 §:n 1 momentissa tarkoitettuja tietoja taikka tekemästä 39 
§:n 1 momentissa tarkoitettua merkintää, saisi ehdotuksen mukaan hakea muutosta va-
littamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. 
 
Suojelupoliisin 18 §:ssä tarkoitetussa asiassa tekemään päätökseen, jolla asiaa ei ole 
otettu käsiteltäväksi 5 §:n 2 momentin nojalla, ei kuitenkaan saisi hakea valittamalla 
muutosta. Muutoksenhakukieltoa ei ole pidetty mahdollisena sellaisessa tilanteessa, jos-
sa suojelupoliisilla ei ole voimavaroja käsitellä asiaa muun muassa vaarantamatta kan-
sainvälisten velvoitteiden toteuttamista. Muutoksenhakurajoitusta ei tässä yhteydessä 
voida pitää ongelmallisena, koska yrityksellä ei ole perustuslain 21 §:ssä tarkoitettua oi-
keutta saada hyväksyntää työntekijöidensä taustojen selvittämiseen.  
 
Oikeusrekisterikeskuksen päätöksestä, jolla se on kieltäytynyt antamasta rikostausta-
otetta, saisi ehdotetun 3 momentin mukaan valittaa myös otetta pyytäneen henkilön 
työnantaja. Hallinto-oikeuden päätökseen, jolla on kumottu toimivaltaisen viranomaisen 
päätös tai muutettu sitä, saisi 4 momentin mukaan hakea muutosta myös kysymyksessä 
oleva viranomainen. 
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10 luku Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset 

50 §. Voimaantulosäännös. Lain on tarkoitus tulla voimaan noin puolen vuoden kulut-
tua siitä, kun laki on vahvistettu. Lailla kumottaisiin vuonna 2002 turvallisuusselvityk-
sistä annettu laki.  
 
Ennen lain voimaantuloa voitaisiin ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin. 
 
51 §. Siirtymäsäännös. Ehdotetun 1 momentin mukaan ennen lain voimaantuloa vireille 
saatettuun asiaan sovellettaisiin aikaisempaa lakia. 
 
Lakiehdotuksen 45 §:ään sisältyy säännökset luotettavuuden seurannasta. Ehdotettujen 
säännösten sopeuttamiseksi suojelupoliisin käytettävissä oleviin voimavaroihin ehdote-
taan 2 momentissa, että suojelupoliisi voisi sen estämättä, mitä 45 §:ssä säädetään, yh-
distää mainitussa lainkohdassa tarkoitetulla tavalla tiedot vain niiden henkilöiden tietoi-
hin, joille on annettu taustaselvitystodistus. Luotettavuuden seuranta olisi kuitenkin jär-
jestettävä lainkohdassa tarkoitetulla tavalla seitsemän vuoden kuluessa lain voimaantu-
losta. 
 
Lain 44 §:ssä tarkoitettu taustaselvitysrekisterin kuntoon saattamiselle ehdotetaan sää-
dettäväksi kahden vuoden siirtymäaika (3 momentti). 

 
 
 

1.2 Laki yritysten turvallisuusvaatimusten arviointilaitoksista 
1 luku Yleiset säännökset 

1 §. Lain tarkoitus. Ehdotetun lain tarkoituksena on luoda menettely, jonka avulla yritys 
voi varmistua ja osoittaa luotettavasti ulkopuolisille, että sen toiminnassa on toteutettu 
tietoturvallisuudelle asetut vaatimukset. 
 
2 §. Lain soveltamisala. Lakia sovellettaisiin 1 momentin mukaan arviointilaitoksiin 
niiden suorittaessa tietoturvallisuustason arviointia yrityksissä. Yrityksiä olisivat sellai-
set yksiköt, mukaan lukien luonnolliset elinkeinotoimintaa harjoittavat henkilöt, jotka 
yritys- ja yhteisötietolain 3 §:n 1 momentin 1–5 kohdan mukaan on rekisteröitävä yri-
tys- ja yhteisötietojärjestelmään. 
 
Mitä laissa säädettäisiin yrityksestä, sovellettaisiin myös säätiöön, kunnalliseen ja valti-
on viranomaiseen tai siihen, joka lain tai asetuksen nojalla suorittaa laissa säädettyä teh-
tävää (2 momentti). Siten myös sellaiset arviointilaitokset, jotka suorittaisivat yksin-
omaan viranomaisten tietoturvallisuusvaatimusten arviointia, olisivat lain sovelta-
misalan piirissä. Selvyyssyistä momentissa todettaisiin, että Viestintäviraston tehtävistä 
viranomaisten tietojärjestelmien ja tietoliikennejärjestelyjen tietoturvallisuuden arvioin-
nista säädettäisiin erikseen. Tällä viitattaisiin esitykseen sisältyvään lakiehdotukseen 
(lakiehdotus n:o 3). Viestintävirasto ei siten kuuluisi ehdotetun hyväksymismenettelyn 
piiriin. 
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2 luku Arviointilaitos ja vaatimuksenmukaisuuden arviointi  

3 §. Arviointilaitoksen tehtävä. Arviointilaitoksen tehtävänä olisi suorittaa yrityksen 
toimitilojen tarkastus sekä selvittää, onko yrityksen toiminnassa asianmukaisella tavalla 
toteutettu ne tietoturvallisuutta koskevat vaatimukset, jotka on otettu selvityksen perus-
taksi. Arviointilaitos antaisi selvitysten perusteella todistuksen, jos yrityksen toiminta 
on tietoturvallisuusvaatimusten mukainen. Todistuksesta tulisi ilmetä, minkä toimieli-
men antamat tietoturvallisuusvaatimukset ovat olleet arvioinnin perustana. 
 
4 §. Vaatimuksenmukaisuuden arviointi. Yrityksen tietoturvallisuusvaatimuksina voitai-
siin arvioinnissa ehdotuksen mukaan käyttää ensinnäkin lailla, asetuksella tai valtiova-
rainministeriön ohjeilla annettuja viranomaisten toimintaa koskevia tietoturvallisuus-
vaatimuksia (kohta 1). Tällä viitataan erityisesti valtionhallinnon tietoturvallisuudesta 
annettuun asetukseen ja valtiovarainministeriön sen täytäntöönpanosta antamiin ohjei-
siin. 
 
Perustana voitaisiin käyttää myös kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista annetus-
sa laissa tarkoitetun kansallisen turvallisuusviranomaisen antamia kansainvälisten tieto-
turvallisuusvelvoitteiden toteuttamista koskevia ohjeita (kohta 2) sekä Euroopan unio-
nin tai muun kansainvälisen toimielimen antamia tietoturvallisuutta koskevia säännök-
siä ja ohjeita (kohta 3) tai vahvistettuun standardiin sisältyviä tietoturvallisuutta koske-
via vaatimuksia (kohta 4). 

 
 

3 luku Hyväksymistä ja valvontaa koskevat säännökset 

5 §. Arviointilaitokselle asetettavat vaatimukset. Arviointilaitoksen, joka suorittaisi tässä 
laissa tietoturvallisuuden vaatimuksenmukaisuuden arviointia, tulisi täyttää tietyt vaati-
mukset. Yleisistä vaatimuksista olisi säännökset 1 momentissa. Laitoksen tulisi 
1 kohdan mukaan täyttää ne vaatimukset, jotka olisivat edellytyksenä taustaselvitysto-
distuksen antamiselle taustaselvityksistä ja rikostaustaotteista annettavan lain mukaises-
ti.  

 
Laitoksen tulisi olla toiminnallisesti ja taloudellisesti riippumaton arvioinnin kohteena 
olevista yrityksistä (2 kohta). Tämä on olennaista sen vuoksi, että arviointiin ja sen puo-
lueettomuuteen voidaan luottaa. 

 
Laitoksen henkilökunnalla tulisi ehdotetun 3 kohdan mukaan olla hyvä tekninen ja am-
matillinen koulutus sekä riittävän laaja-alainen kokemus toimintaan perehdyttävissä teh-
tävissä ja laitoksella toiminnan edellyttämät laitteet, välineet ja järjestelmät (4 kohta). 
Laitoksella tulisi lisäksi olla luotettavaksi arvioitu ja valvottu menetelmä, jonka avulla 
yhteisön toimitilojen ja tietojenkäsittelyn turvallisuus varmistetaan, sekä asianmukaiset 
ohjeet toimintaa ja sen seurantaa varten (5 kohta). 

 
Arviointilaitoksen olisi ehdotetun 2 momentin mukaan osoitettava ulkopuolisella arvi-
oinnilla täyttävänsä 1 momentin 2–5 kohdassa säädetyt edellytykset. Tällaisen arvioin-
nin voi suorittaa FINAS-akkreditointipalvelu, jonka tehtävät on määritelty laissa vaati-
mustenmukaisuuden arviointipalvelujen pätevyyden toteamisesta (920/2005).  
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6 §. Arviointilaitoksen hyväksyminen. Viestintäviraston tehtävänä olisi ehdotetun 1 mo-
mentin mukaan hyväksyä vaatimukset täyttävä yhteisö tai laitos ehdotetussa laissa tar-
koitetuksi arviointilaitokseksi. Viestintävirasto voisi käyttää asiaa käsitellessään asian-
tuntijoita. 

 
Hyväksyminen voitaisiin 2 momentin mukaan antaa määräajaksi, jos siihen on erityinen 
syy, ja siihen voitaisiin liittää laitoksen pätevyysaluetta, valvontaa sekä sellaisia toimin-
taa koskevia rajoituksia ja ehtoja, jotka ovat tarpeen tehtävien hoidon asianmukaiseksi 
varmistamiseksi. 

 
Pykälän 3 momentti velvoittaisi hyväksymistä hakeneen laitoksen antamaan Viestintävi-
ranomaiselle kaikki ne tiedot, jotka ovat tarpeen arviointilaitoksen hyväksymistä koske-
van asian käsittelemiseksi. 
 
7 §. Arviointilaitoksen velvollisuus ilmoittaa muutoksista. Säännös velvoittaisi arviointi-
laitoksen ilmoittamaan Viestintävirastolle sellaisesta toimintaansa koskevasta muutok-
sesta, jolla olisi vaikutusta asetettujen vaatimusten täyttymiseen. 

 
8 §. Arviointilaitoksen hyväksymisen peruuttaminen. Jos arviointilaitos toimisi säännös-
ten vastaisesti taikka jos se ei enää täyttäisi hyväksymiselle asetettuja vaatimuksia, toi-
mivaltaisen viranomaisen olisi kehotettava arviointilaitosta korjaamaan puute määrä-
ajassa. Jos puutetta ei korjattaisi määräajassa, toimivaltainen viranomainen voisi peruut-
taa hyväksymisen. Viestintävirasto voisi ehdotuksen mukaan päätöksessään määrätä, et-
tä päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei muutoksenhakuviran-
omainen toisin määrää.  

 
9 §. Viranomaisen tiedonsaanti- ja tarkastusoikeus. Viestintävirastolla olisi 1 momentin 
mukaan sen lisäksi, mitä luvussa säädettäisiin, oikeus saada arviointilaitokselta ne tie-
dot, jotka ovat tarpeen sen valvomiseksi, että laitos täyttää sen toimintaa koskevat vaa-
timukset sekä oikeus päästä tarkastamaan laitoksen tilat sekä sen käytössä olevat mene-
telmät. Koska säännösehdotuksessa tarkoitettua tarkastusta ei ole tarpeen ulottaa koti-
rauhan piiriin kuuluviin tiloihin tai edellytykset tällaiselle tarkastukselle eivät täyty, on 
ehdotetussa säännöksessä katsottu olevan syytä nimenomaisesti rajata tällaiset tilat tar-
kastusoikeuden ulkopuolelle. 

 
Viestintäviraston käyttämällä asiantuntijalla olisi ehdotetun 2 momentin mukaan vastaa-
va oikeus sen suorittaessa ehdotetussa laissa tarkoitettua tehtävää. 

 
 

4 luku Erinäiset säännökset 

10 §. Maksut. Arviointilaitoksen hyväksymistä koskevan asian käsittelystä perittäisiin 
maksu siten kuin valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla säädetään. 

 
11 §. Muutoksenhaku. Viestintäviraston tämän lain nojalla tekemään päätökseen saisi 
hakea valittamalla muutosta siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. 

 
12 §. Hyvää hallintoa koskevien säännösten soveltaminen. Hyväksytyn arviointilaitok-
sen olisi ehdotetussa laissa tarkoitettuja julkisia hallintotehtäviä hoitaessaan noudatetta-
va hallintolakia (434/2003) ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia 
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(621/1999). Arviointilaitoksen ja sen palveluksessa olevan olisi kuitenkin pidettävä sa-
lassa sen arvioitavana olevat tai olleet yrityssalaisuuksia koskevat sekä yritysten turval-
lisuuteen vaikuttavat tiedot silloinkin, kun kysymys ei olisi julkisen hallintotehtävän 
hoitamisesta. 

 
13 §. Voimaantulosäännös. Laki tulisi voimaan samanaikaisesti muiden esityksen joh-
dosta annettujen lakien kanssa. Ennen lain voimaantuloa voitaisiin ryhtyä toimenpitei-
siin sen täytäntöön panemiseksi. 
 
 
 
1.3 Laki viranomaisten tietojärjestelmien ja tieto 

liikennejärjestelyjen tietoturvallisuuden arvioinnista 

1 §. Lain soveltamisala. Ehdotetussa laissa säädettäisiin viranomaisten tietojärjestelmi-
en ja tietoliikennejärjestelyjen tietoturvallisuuden arvioinnista viranomaisissa (1 mo-
mentti). Lain avulla voitaisiin luoda viranomaisille mahdollisuus saada ulkopuoliselta 
erityisviranomaiselta arvio määräysvallassaan olevien tietojärjestelmien ja tietoliikenne-
järjestelyjen tietoturvallisuuden tasosta. 
 
Laki olisi tarpeen sen varmistamiseksi, että viranomaiset voisivat saada ulkopuolisen 
arvion myös silloin, kun ne käsittelevät korkeimpien tietoturvallisuusvaatimusten piiriin 
kuuluvia tietoaineistoja, joiden käsittelyyn ja siirtoon liittyvää arviointia ei voida antaa 
yksityisten arviointilaitosten tehtäväksi. 
 
Lakiehdotuksessa tarkoitettuna erityisviranomaisena toimisi ehdotuksen mukaan Vies-
tintävirasto. Viestintävirastolla on jo lakiehdotuksessa tarkoitettuja tehtäviä kansainväli-
siin tietoturvallisuusvelvoitteisiin kuuluvissa asioissa. Ehdotetussa 2 momentissa viitat-
taisiin tätä koskevaan sääntelyyn samoin kuin Viestintäviraston tehtäviin yritysturvalli-
suusselvityksiä laadittaessa. 

 
2 §. Määritelmät. Pykälään ehdotetaan otettaviksi lain soveltamisen kannalta keskeiset 
määritelmät. 
 
Ehdotetun 1 kohdan mukaan tietojärjestelmällä tarkoitettaisiin tietojenkäsittelylaitteista, 
tiedonsiirtolaitteista ja ohjelmistoista koostuvaa tietojenkäsittelyyn tarkoitettua järjes-
telmää. 
 
Kansainvälisen tietoturvallisuusvelvoitteen ja valtionhallinnon viranomaisen määritel-
mät vastaavat tietoturvallisuudesta valtionhallinnossa annetun asetuksen säännöksiä (2 
ja 3 kohta). 
 
3 §. Viestintäviraston tehtävät. Viestintäviraston tehtävänä olisi ehdotetun 1 momentin 
mukaan viranomaisten tietojärjestelmien ja tietoliikennejärjestelyjen tietoturvallisuuden 
edistämiseksi ja varmistamiseksi suorittaa momentissa eritellyt tehtävät. On syytä huo-
mata, että Viestintäviraston tehtäviin ei kuulu tietojärjestelmiin talletettavien tietojen 
lainmukaisuuden arviointi eivätkä muutkaan tietojärjestelmän sisällön arviointiin liitty-
vät kysymykset. Tehtävissä on kysymys yksinomaan sen arvioinnista, täyttävätkö tieto-
järjestelmät ja tietoliikennejärjestelyt ne tekniset ominaisuudet, joita niiltä edellytetään.  
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Viraston tulisi suorittaa viranomaisen pyynnöstä tämän määräysvallassa olevien tieto-
järjestelmien tai tietoliikennejärjestelyjen tietoturvallisuuden vaatimuksenmukaisuuden 
arviointia (1 kohta). Tämä velvoite ei olisi ehdoton, kuten pykälän 3 momentista tar-
kemmin ilmenee. Ehdotus merkitsee myös sitä, että Viestintävirasto ei olisi valvontavi-
ranomainen, vaan se tekisi arvioinnin viranomaisen pyynnöstä.  
 
Kansainvälisessä käytännössä ja eri maiden lainsäädännössä voidaan edellyttää, että 
riippumaton taho on antanut todistuksen siitä, että tietojärjestelmä tai tietoliikennejärjes-
tely täyttää tietyn tietoturvallisuuden vaatimustason. Ehdotetun 2 kohdan mukaan Vies-
tinviraston tehtävänä olisi antaa pyynnöstä tietojärjestelmälle tai tietoliikennejärjestel-
mälle sen hyväksymistä osoittava todistus. 
 
Viestintäviraston tehtäviin kuuluisi suorittaa valtiovarainministeriön toimeksiannosta 
valtionhallinnon viranomaisen määräysvallassa olevien tietojärjestelmien tai tietoliiken-
nejärjestelyjen arviointia (3 kohta). Tämä liittyy tarpeeseen saada yleistä tietoa annettu-
jen säännösten täytäntöönpanosta.  
 
Laissa on myös tehokkuus- ja tuottavuusvaatimusten vuoksi haluttu varmistaa se, että 
tietojenkäsittely- ja tietoliikennepalveluja käyttävät voisivat varmistua, että heidän val-
tionhallinnon eri viranomaisille tarjoamansa palvelut täyttävät valtionhallinnon tietotur-
vallisuudelle asetettavat vaatimukset. Tämän vuoksi pyynnön tietojärjestelmän tai tieto-
liikennejärjestelyn tietoturvallisuuden arvioinnista tai pyynnön tietoturvallisuustodistuk-
sen saamisesta voisi ehdotetun 2 momentin mukaan tehdä myös se, joka tarjoaa sellaisia 
tietojenkäsittely- tai tietoliikennepalveluja, joita käytetään yleisesti valtionhallinnon eri 
viranomaisissa. On luonnollista, että palvelujen tarjoaja hoitaa tätä tehtävää siten, että 
viranomainen tietää ja hyväksyy menettelyn käynnistämisen.  
 
Pykälän 3 momenttiin ehdotetaan otettavaksi säännös, jonka avulla Viestintäviraston 
tehtävien hoito voitaisiin suhteuttaa sen käytettävissä oleviin resursseihin. Ehdotuksen 
mukaan 1 momentissa tarkoitetun viranomaisen tai 2 momentissa tarkoitetun tietojenkä-
sittely- tai tietoliikennepalveluja tarjoavan pyytämä tietojärjestelmän tai tietoliikennejär-
jestelmän arviointi suoritetaan käytettävissä olevien voimavarojen mukaisesti, jollei 
laista muuta johdu. 
 
4 §. Valtiovarainministeriön toimivalta arvioinnin hakemiseen. Pykälän 1 momenttiin 
ehdotetaan otettavaksi säännös, jonka avulla valtiovarainministeriö voisi saada tietoja 
valtionhallinnon tietoturvallisuuden tason sekä sitä koskevan sääntelyn täytäntöönpanon 
seuraamiseksi ja tietoturvallisuuden yleiseksi kehittämiseksi. 
 
Ehdotuksen mukaan valtiovarainministeriö voisi antaa Viestintävirastolle toimeksian-
non arvioida valtionhallinnon viranomaisten tietojärjestelmiä tai tietoliikennejärjestelyjä 
valtionhallinnon tietoturvallisuudesta annettujen säännösten noudattamisen selvittämi-
seksi sekä niiden kehittämiseksi. Pyyntö voitaisiin yksilöidä koskemaan tietynlaisia tie-
tojärjestelmiä tai tietoliikennejärjestelyjä. Kysymys ei siten olisi yksittäisen viranomai-
sen tai tämän ylläpitämän tietojärjestelmän tai muiden viranomaisten toimien arvioimi-
sesta tai valvonnasta. 
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Arvioinnissa ei olisi kysymys tietojärjestelmään talletettujen tietojen selvittämisestä tai 
niistä koskevista toimista. 
 
Ehdotetussa 2 momentissa on säännös, joka oikeuttaisi valtiovarainministeriön saamaan 
salassapitosäännösten estämättä tiedon pyytämänsä arvioinnin lopputuloksista. Tiedot 
tulisi kuitenkin rajoittaa vain välttämättömimpään arvioinnin tarkoituksen kannalta. 
 
Säännös on selvyyssyistä tarpeen sen vuoksi, että julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 7 
kohdan mukaan tieto- ja viestintäjärjestelmien turvajärjestelyjä koskevat ja niiden to-
teuttamiseen vaikuttavat asiakirjat ovat salassa pidettäviä, jollei ole ilmeistä, että tiedon 
antaminen niistä ei vaaranna turvajärjestelyjen tarkoituksen toteutumista. Tarkoituksena 
on, että tiedot annettaisiin yleensä sellaisella yleisyystasolla että niillä ei olisi merkitystä 
turvallisuusjärjestelyjen suojan kannalta.  
 
5 §. Viranomaisen velvollisuus hankkia todistus. Pykälässä annettaisiin oikeus säätää 
valtioneuvoston asetuksella, että tietoturvallisuustodistus on hankittava ja laadittava sel-
laisesta valtionhallinnon viranomaisen määräysvallassa olevasta tietojärjestelmästä tai 
tietoliikennejärjestelmästä, jossa käsitellään asiakirjoja, jotka on merkitty turvallisuus-
luokitusmerkinnällä I tai II tai jotka muutoin koskevat yhteiskunnan toimivuuden kan-
nalta kriittisiä tietojärjestelmiä tai niihin liittyvää tietoliikennettä. Ehdotettu säännös 
merkitsee, että valtioneuvoston asetuksenantovaltuus ei olisi riippuvainen siitä, miten 
valtionhallinnon viranomainen on suojaustasoluokitellut tai merkinnyt määräysvallas-
saan olevat asiakirjat. 
 
6 §. Viestintäviraston tiedonsaantioikeus ja oikeus päästä tiloihin ja tietojärjestelmiin. 
Viestintävirastolla olisi ehdotetun 1 momentin mukaan oikeus sen estämättä, mitä tieto-
jen salassapidosta säädetään, saada käyttöönsä sen arvioitavana olevaa tietojärjestelmää 
ja tietoliikennejärjestelyjä koskevat tiedot sekä oikeus siinä laajuudessa kuin on tarpeen 
arvioinnin suorittamiseksi, päästä tietojärjestelmään sekä tiloihin, joissa siihen kuuluvia 
tietoja käsitellään. 
 
Ehdotettu oikeus päästä tietojärjestelmään ja tiloihin koskisi myös Viestintäviraston ar-
viointitoiminnassa käyttämää asiantuntijaa. Tarkoituksena on, että Viestintävirasto voisi 
käyttää asiantuntijoina muita viranomaisia ja niistä saatavaa asiantuntemusta sekä la-
kiehdotuksessa n:o 2 tarkoitettuja hyväksyttyjä arviointilaitoksia.  
 
Säännösehdotuksessa tarkoitettua tarkastusta ei ole tarkoitus ulottaa kotirauhan piiriin 
kuuluviin tiloihin. Ehdotetussa säännöksessä (2 momentti) on katsottu olevan syytä ni-
menomaisesti rajata tällaiset tilat tarkastusoikeuden ulkopuolelle. 
 
7 §. Tietojärjestelmien ja tietoliikennejärjestelyjen arvioinnin perusteet. Pykälän 
1 momentissa määriteltäisiin, minkälaisia tietoturvallisuuden tasoa määritteleviä vaati-
muksia voitaisiin käyttää arvioitaessa viranomaisten tietojärjestelmien ja tietoliikenne-
järjestelyjen tietoturvallisuutta. Arvioinnin perusteina käytettävät vaatimukset olisivat 
samoja, joita yritysten tietoturvallisuuden arviointia suorittavat arviointilaitokset voisi-
vat käyttää lakiehdotuksen n:o 2 mukaisesti. Näiltä osin viitataan siihen, mitä mainitun 
lakiehdotuksen 4 §:n yksityiskohtaisissa perusteluissa todetaan. 
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Ehdotetun 2 momentin mukaan Viestintävirasto selvittäisi, täyttääkö tietojärjestelmä tai 
tietoliikennejärjestelmä ne tietoturvallisuutta koskevat vaatimukset, jotka on otettu sel-
vityksen perustaksi. 
 
8 §. Todistuksen antaminen. Pykälän 1 momentin  mukaan Viestintävirasto antaa arvi-
ointinsa perusteella todistuksen tietojärjestelmän tai tietoliikennejärjestelyn tietoturval-
lisuudesta. Ehdotetun lain 5 §:ssä olisi säännökset valtioneuvoston oikeudesta säätää 
asetuksella, että valtionhallinnon viranomaisen on hankittava tietoturvallisuustodistus. 
 
Todistukseen voitaisiin tarvittaessa merkitä, minkä toimielimen antamat tietoturvalli-
suusvaatimukset ovat olleet arvioinnin perustana. 
 
Todistus voitaisiin ehdotetun 2 momentin mukaan antaa määräajaksi, jos siihen on eri-
tyinen syy.  
 
9 §. Todistusta koskevien tietojen tallettaminen taustaselvitysrekisteriin. Viestintävirasto 
voi tallettaa antamastaan todistuksesta 8 §:ssä mainitut tiedot taustaselvityksistä ja ri-
kostaustaotteista annettavassa laissa tarkoitettuun taustaselvitysrekisteriin. Säännöksen 
avulla voitaisiin tehostaa yritysturvallisuusselvitysmenettelyä sekä tietoturvallisuutta vi-
ranomaistoiminnassa, koska tietoa sertifioiduista tietojärjestelmistä voitaisiin käyttää 
muun muassa viranomaisten hankintatoimien valmistelussa. 
 
10 §. Tietoturvallisuustason ylläpito ja seuranta. Tietoturvallisuuden tason voi arvioin-
nin jälkeen muuttua. Tämän vuoksi on aiheellista, että Viestintävirasto voisi arvioinnin 
tehtyään edellyttää, että se, jolle todistus annetaan, varmistaa vastaisuudessakin tieto-
turvallisuuden tasonsa. Yritys antaisi sitoumuksen säilyttää tietoturvallisuustasonsa, il-
moittamaan Viestintävirastolle sellaisista muutoksista, joilla on siihen vaikutuksia. Sa-
moin olisi tarpeen sitoutua sallimaan Viestintävirastolle pääsyn tietojärjestelmiin ja tie-
toliikennejärjestelyihin sen varmistamiseksi, että ne täyttävät todistuksen mukaiset vaa-
timukset. 
 
11 §. Todistuksen peruuttaminen. Viestintävirasto voisi 1 momentissa ehdotettavalla ta-
valla peruuttaa antamansa todistuksen, jos arvioinnin kohteena ollut tietojärjestelmä tai 
tietoliikennejärjestely ei enää täytä niitä vaatimuksia, jotka ovat olleet edellytyksenä to-
distuksen antamiselle. 
 
Viestintäviraston olisi 2 momentin mukaan ennen peruuttamista koskevan ratkaisun te-
kemistä kuultava todistuksen saajaa sekä varattava tälle tilaisuus korjata puute. Korjaa-
mista varten olisi varattava riittävä määräaika. 
 
Viestintävirasto voisi todistuksen peruuttamista koskevassa päätöksessään ehdotetun 3 
momentin mukaan määrätä, että päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, 
jollei muutoksenhakuviranomainen toisin määrää. 
 
12 §. Muutoksenhaku. Viestintäviraston tekemään päätökseen todistuksen peruuttami-
sesta saisi hakea valittamalla muutosta siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) 
säädetään. 
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13 §. Maksut. Asian vireille saattajalta perittäisiin Viestintäviraston arvioinnista, todis-
tuksen antamisesta ja selvityksestä maksu siten kuin valtion maksuperustelain 
(150/1992) nojalla säädetään. 
 
14 §. Voimaantulosäännös. Laki tulisi voimaan samanaikaisesti muiden esityksen joh-
dosta annettavien lakien kanssa. Ennen lain voimaantuloa voitaisiin ryhtyä toimenpitei-
siin sen täytäntöön panemiseksi. 
 

 
 

1.4 Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 
muuttamisesta 

3 §. Hallintoasiain tietojärjestelmä. Pykälän 3 momentin 4 kohta, joka koskee paikal-
lispoliisin turvallisuusselvitystietoja, ehdotetaan kumottavaksi. Taustaselvityksistä ja ri-
kostaustaotteista annettavaksi ehdotetun lain mukaan tiedot sekä turvallisuusselvityksis-
tä että poliisihallinnon laatimista rikostaustaselvityksistä talletettaisiin yhtenäiseen taus-
taselvitysrekisteriin (lakiehdotus n:o 1, 44 §). 
 
5 §. Suojelupoliisin toiminnallinen tietojärjestelmä. Pykälän 4 momentissa nykyisin 
oleva säännös turvallisuusselvityksistä pidettävästä rekisteristä ehdotetaan muutettavak-
si viittaukseksi taustaselvitysrekisteriä koskevaan sääntelyyn. 
 
19 §. Tietojen luovuttaminen muille viranomaisille. Pykälän 1 momentin 2 kohdassa 
oleva viittaus turvallisuusselvityksistä annettuun lakiin muutettaisiin viittaukseksi ehdo-
tettuun lakiin taustaselvityksistä ja rikostaustaotteista. 
 
21 §. Turvallisuusselvitykset. Voimassa olevassa laissa säädetään suojelupoliisin ja pai-
kallispoliisin oikeudesta käyttää poliisin tietojärjestelmän tietoja turvallisuusselvityksiä 
laadittaessa. Pykälä ehdotetaan kumottavaksi tarpeettomana, koska asiasta säädettäisiin 
ehdotetussa laissa taustaselvityksistä ja rikostaustaotteista (lakiehdotus n:o 1, 21 ja 25 §, 
43 § 1 mom. 1 k). 
 
23 §. Tietojen poistaminen hallintoasiain tietojärjestelmästä. Voimassa olevan lain 
1 momentin 4 kohdassa säädetään tietojen poistamisesta paikallispoliisin turvallisuus-
selvitystiedoista. Kohta ehdotetaan kumottavaksi tarpeettomana, koska asiasta säädettäi-
siin ehdotetussa laissa taustaselvityksistä ja rikostaustaotteista. 
 
25 §. Tietojen poistaminen suojelupoliisin toiminnallisesta tietojärjestelmästä. Pykälää 
ehdotetaan muutettavaksi siten, että siitä asiallisesti kumoutuisi säännös, joka koskee 
suojelupoliisin tietojärjestelmään sisältyvien turvallisuusselvityksiä koskevien tietojen 
säilytysaikaa. Sääntely ei enää olisi tarpeen ottaen huomioon ehdotettu laki taustaselvi-
tyksistä ja rikostaustaotteista. 
 
Lain voimaantulosäännökseen ehdotetaan otettavaksi siirtymäaikaa koskeva säännös, 
jonka mukaan ehdotetun lain voimaan tullessa paikallispoliisin turvallisuusselvitystiedot 
ja suojelupoliisin toiminnalliseen tietojärjestelmään talletetut tiedot turvallisuusselvityk-
sistä siirretään ehdotetussa laissa taustaselvityksistä ja rikostaustaotteista tarkoitettuun 
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taustaselvitysrekisteriin. Siirto olisi tehtävä kolmen vuoden kuluessa lain voimaantulos-
ta. 

 
 
 

1.5 Laki viestintähallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta 

2 §. Viestintäviraston tehtävät. Pykälän 1 kohdassa olevaan luetteloon Viestintävirastol-
le eri laeissa säädetyistä tehtävistä ehdotetaan sille esityksessä ehdotettujen uusien teh-
tävien vuoksi otettavaksi viittaus ehdotettuihin lakeihin taustaselvityksistä ja rikostaus-
taotteista (lakiehdotus n:o 1), yritysten tietoturvallisuusvaatimusten arviointilaitoksista 
(lakiehdotus n:o 2) sekä viranomaisten tietojärjestelmien ja tietoliikennejärjestelyjen ar-
vioinnista (lakiehdotus n:o 3). 
 

 
 

1.6 Laki kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista annetun lain 
muuttamisesta 

1 §. Lain soveltamisala. Pykälän 2 momentti ehdotetaan kumottavaksi, koska asiasta 
säädettäisiin laissa taustaselvityksistä ja rikostaustaotteista (lakiehdotus n:o 1, 8 § 
3 mom.).  
 
4 §. Turvallisuusviranomaiset ja niiden tehtävät. Pykälän 3 momenttia ehdotetaan muu-
tettavaksi lainsäädännön johdonmukaisuuden vuoksi siten, että siinä käytettäisiin käsi-
tettä yritysturvallisuusselvitys voimassa olevassa laissa käytetyn käsitteen yhteisöturval-
lisuusselvitys sijasta.  
 
11 §. Henkilöturvallisuusselvitykset. Kansainvälisessä tietoturvallisuusvelvoitteessa 
edellytetty henkilöturvallisuusselvitys tehtäisiin siten kuin taustaselvityksistä ja rikos-
taustaotteista ehdotetussa laissa säädettäisiin. Taustaselvitystodistuksen antaisi kuiten-
kin kansallinen turvallisuusviranomainen. 
 
12 §. Yritysturvallisuusselvitykset. Taustaselvityksistä ja rikostaustaotteista annettavaksi 
ehdotettuun lakiin sisältyvät nykyistä tarkemmat säännökset yritysturvallisuusselvityk-
sen laatimisesta ja siinä käytettävistä tietolähteistä (lakiehdotus n:o 1, 19 ja 29 §), minkä 
vuoksi kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista annetussa laissa ei ole enää tarpeen 
säätää yritysturvallisuusselvityksen tekemisestä. Tästä syystä ehdotetaan, että pykälässä 
olisi vain viittausluonteinen säännös, jonka mukaan kansainvälisessä tietoturvallisuus-
velvoitteessa edellytetty yritysturvallisuusselvitys tehdään siten kuin taustaselvityksistä 
ja rikostaustaotteista annetussa laissa säädettäisiin. Taustaselvitystodistuksen antaisi 
kuitenkin kansallinen turvallisuusviranomainen. 
 
13 §. Sitoumus turvallisuustoimenpiteiden suorittamisesta. Pykälä ehdotetaan tarpeet-
tomana kumottavaksi. Vastaava sääntely sisältyisi esityksen mukaan lakiin taustaselvi-
tyksistä ja rikostaustaotteista (lakiehdotus n:o 1, 29 § 5 mom.).  
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1.7 Laki yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä annetun lain 
muuttamisesta 

5 §. Asiakastietojärjestelmän käyttötarkoitus. Ehdotuksen mukaan yrityspalvelujen 
asiakastietojärjestelmän tarkoitusta määritelevää säännöstä muutettaisiin siten, että sen 
kautta saatavia yrityksen perustietoja saisi käyttää myös yritysturvallisuusselvitysten 
laadinnassa. 
 
6 §. Asiakastietojärjestelmän kautta saatavissa olevat tiedot. Asiakastietojärjestelmän 
kautta voitaisiin yrityksen arviointiin käytettävinä tietoina välittää myös oikeushallin-
non valtakunnallisen tietojärjestelmän ratkaisu- ja päätösilmoitusjärjestelmään sekä di-
aari- ja asianhallintajärjestelmän valtakunnalliseen käsittelyjärjestelmään talletetut rikol-
lista tekoa koskevat yritystä tai yrityksen vastuuhenkilöitä koskevat tiedot. Tämä antaisi 
järjestelmää käyttäville viranomaisille mahdollisuuden selvittää, onko yritystä tai sen 
vastuuhenkilöitä koskevia rikosasioita vireillä syyttäjillä tai tuomioistuimissa. 
 
10 §. Asiakastietojärjestelmän tietojen luovuttaminen. Asiakastietojärjestelmän perus-
tietoja saisi ehdotuksen mukaan luovuttaa myös taustaselvityksistä ja rikostaustaotteista 
annettavan lain mukaisia tarkoituksia varten. 
 
 
 
1.8 Laki rikosrekisterilain 4 a ja 6 §:n muuttamisesta 

4 a §. Pykälän 1 momentin 1 a kohdassa oleva viittaus turvallisuusselvityksistä annet-
tuun lakiin muutettaisiin viittaukseksi ehdotettuun lakiin taustaselvityksistä ja rikostaus-
taotteista. 
 
6 §. Teknisistä syistä pykälä ehdotetaan muutettavaksi kokonaisuudessaan. Ehdotetussa 
1 momentissa olisi voimassa olevaa momenttia vastaava säännös, jonka mukaan yksi-
tyinen henkilö saa itseään koskevan otteen rikosrekisteristä viisumia, työlupaa, oleske-
lulupaa tai muuta niihin verrattavaa syytä varten. 
 
Ehdotettu 2 momentti vastaisi voimassa olevaa 2 momenttia ja se sisältäisi säännökset 
otteen antamisesta lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun 
lain (504/2002) mukaisesti. 
 
Ehdotettu 3 momentti on uusi ja siihen on otettu uusi säännös Oikeusrekisterikeskuksen 
antamasta rikostaustaotteesta lakiehdotuksessa n:o 1 säädettävissä tapauksissa. 

 
Ehdotetun 4 momentin mukaan henkilön, joka pyytää otetta, olisi ilmoitettava tarkoitus, 
johon sitä tarvitaan. Ote toimitettaisiin vain henkilölle, jota ote koskee. Sääntely vastaisi 
voimassa olevan lain 3 momenttia. 
 
Ehdotetussa 5 momentissa ovat säännökset henkilön tarkastusoikeudesta itseään koske-
viin tietoihin ja niiden luovuttamista koskeviin tietoihin. Kohta vastaa voimassa olevan 
lain 4 momenttia. 
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1.9 Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta 

50 a §. Sakkorekisterin tietojen käyttö rikostaustaotetta annettaessa. Säännöksessä an-
nettaisiin Oikeusrekisterikeskukselle oikeus käyttää sakkorekisterin tietoja rikostausta-
otteen antamisessa. 
 
 
 
1.10 Laki oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä 

annetun lain 8 §:n muuttamisesta 

8 §. Tietojärjestelmän käyttötarkoitus. Oikeushallinnon valtakunnallisen tietojärjestel-
män käyttötarkoitusta määrittelevään pykälään lisättäisiin uusi momentti, jonka mukaan 
Oikeusrekisterikeskus voisi käyttää tietojärjestelmästä saatavia tietoja rikostaustaotteen 
antamiseen. 
 
 
 
1.11 Laki liiketoimintakiellosta annetun lain 21 §:n muuttamisesta 

21 §. Liiketoimintakieltorekisteri ja sen arkistorekisteri. Pykälän otsikko ehdotetaan 
vastaamaan paremmin sen sisältöä. 
 
 Ehdotetun 4 momentin mukaan tietojen säilyttämisaikaa liiketoimintakieltorekisterissä 
lyhennettäisiin nykyisestä viidestä vuodesta kolmeen kuukauteen, mikä vastaisi parem-
min tietojen säilyttämisaikaa koskevaa yleistä sääntelytapaa. Tiedot siirrettäisiin arkisto-
rekisteriin, josta ne poistettaisiin seitsemän vuoden kuluttua liiketoimintakiellon päät-
tymisestä. Muutos ei vaikuttaisi tietoja tarvitsevien viranomaisten tiedonsaantiin, josta 
säädetään pykälän 5 momentissa. 
 
Ehdotettuun 5 momenttiin on otettu viittaus turvallisuusselvityksistä annetun lain sijasta 
lakiin taustaselvityksistä ja rikostaustaotteista.  
 
Ehdotetun siirtymäsäännöksen mukaan liiketoimintakieltorekisterin 21 §:ssä tarkoitettu 
arkistorekisteri olisi saatettava kuntoon vuoden kuluessa lain voimaantulosta. Tietoja, 
jotka on luovutettu liiketoimintakieltorekisteristä ennen lain voimaantuloa edelleen luo-
vutettaviksi ja jotka tämän lain mukaan tulee siirtää liiketoimintakieltorekisterin arkisto-
rekisteriin, tulisi poistaa myös niistä rekistereistä, joihin ne on talletettu edelleen luovut-
tamista varten. 
 
 

 
1.12 Laki valtion virkamieslain muuttamisesta 

 
8 c §. Lakiin ehdotetaan otettavaksi uusi säännös, joka sisältäisi valtuuden säätää niistä 
tehtävistä, joihin nimitettävällä tulisi olla taustaselvitystodistus. Säännös liittyy tarpee-
seen asteittain tehostaa henkilöstöturvallisuutta valtionhallinnossa. 

 
 
 

106



1.13 Laki panostajalain muuttamisesta 

2 a §. Lakiin lisättäisiin säännös, jossa panostajan pätevyyskirjan antava viranomainen 
velvoitettaisiin hankkimaan pätevyyskirjaa hakevasta taustaselvityksistä ja rikostausta-
otteista annettavaksi ehdotetun lain mukaisen rikostaustaselvityksen. Velvollisuutta ei 
kuitenkaan olisi, jos pätevyyskirjan hakija esittää viranomaiselle edellä tarkoitetun lain 
mukaan annetun taustaselvitystodistuksen. 
 

 
 

1.14 Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 59 §:n 
muuttamisesta 

59 §. Lausunnot. Voimassa olevan lain mukaan yksityisen turvallisuuspalvelualan kou-
lutukseen hakeutuvista on tietyissä tapauksissa pyydettävä poliisilaitoksen lausunto. Py-
kälään ehdotetaan otettavaksi viittaus taustaselvityksistä ja rikostaustaotteista annettuun 
lakiin ja sen perusteella annettavaan rikostaustaselvitykseen. Samalla henkilöpiiriä laa-
jennettaisiin nykyisestä siten, että siihen kuuluisivat vastaavan hoitajan ja vartijan lisäk-
si voimankäyttökouluttajat. 

 
 
 

1.15 Laki Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta annetun lain  
9 §:n muuttamisesta 

9 §. Opiskelijaksi ottaminen ammatilliseen tutkintoon johtavaan koulutukseen. Pykälän 
3 momentissa oleva viittaus turvallisuusselvityksistä annettuun lakiin muutettaisiin viit-
taukseksi ehdotettuun lakiin taustaselvityksistä ja rikostaustaotteista, jossa säädettäisiin 
rikostaustaselvityksen antamisesta. 
 

 
 

1.16 Laki Pelastusopistosta annetun lain 18 §:n muuttamisesta 

18 §. Kelpoisuus opintoihin. Pykälän 5 momentissa oleva viittaus turvallisuusselvityk-
sistä annettuun lakiin muutettaisiin viittaukseksi ehdotettuun lakiin taustaselvityksistä ja 
rikostaustaotteista, jossa säädettäisiin rikostaustaselvityksen antamisesta. 

 
 
 

1.17 Laki ilmailulain 105 §:n muuttamisesta 

105 §. Kulkuoikeus ja Liikenteen turvallisuusviraston oikeus saada tietoja viranomaisil-
ta. Pykälän 1 momentin johdantokappaleessa oleva viittaus turvallisuusselvityksistä an-
nettuun lakiin muutettaisiin viittaukseksi ehdotettuun lakiin taustaselvityksistä ja rikos-
taustaotteista. 
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1.18 Laki ulosottokaaren 70 §:n muuttamisesta 

70 §. Esitutkinta- ja eräät muut viranomaiset sekä tuomioistuimet. Pykälän 1 momentin 
4 kohdassa oleva viittaus turvallisuusselvityksistä annettuun lakiin muutettaisiin viitta-
ukseksi ehdotettuun lakiin taustaselvityksistä ja rikostaustaotteista. 

 
 
 

1.19 Laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun 
lain 28 §:n muuttamisesta 

28 §. Tietojen luovuttaminen muille viranomaisille. Pykälän 1 momentin 9 kohdassa 
oleva viittaus turvallisuusselvityksistä annettuun lakiin muutettaisiin viittaukseksi ehdo-
tettuun lakiin taustaselvityksistä ja rikostaustaotteista. 

 
 
 

1.20 Laki ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 2 §:n muuttamisesta 

2 §. Rekisterin pito ja käyttötarkoitus. Pykälän 2 momentissa oleva viittaus turvallisuus-
selvityksistä annettuun lakiin muutettaisiin viittaukseksi ehdotettuun lakiin taustaselvi-
tyksistä ja rikostaustaotteista. 

 
 
 

1.21 Laki poliisilain 43 §:n muuttamisesta 

43 §. Vaitiolovelvollisuus. Pykälän 6 momentissa oleva viittaus turvallisuusselvityksistä 
annettuun lakiin muutettaisiin viittaukseksi ehdotettuun lakiin taustaselvityksistä ja ri-
kostaustaotteista. 
 

 
 

1.22 Laki eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien turvatoimista 
ja turvatoimien valvonnasta annetun lain 4 §:n muuttamisesta 

4 §. Liikenteen turvallisuusviraston erityistehtävät. Pykälän 1 momentin 1 a kohdassa 
oleva viittaus turvallisuusselvityksistä annettuun lakiin muutettaisiin viittaukseksi ehdo-
tettuun lakiin taustaselvityksistä ja rikostaustaotteista. Momentin 1 a että 1 b kohtaa 
muutettaisiin siten, että niissä korvattaisiin sana turvallisuusselvitys sanalla taustaselvi-
tys. Se, kummassa muodossa selvitys tapahtuisi, jäisi suojelupoliisin ratkaisun varaan. 

 
 
 

2 Tarkemmat säännökset 

Esitykseen sisältyvään ehdotukseen laiksi taustaselvityksistä ja rikostaustaotteista (la-
kiehdotus n:o 1) on otettu säännökset, joiden mukaan valtioneuvoston asetuksella voi-
taisiin säätää valtionhallinnon viranomaisen velvollisuudesta hankkia henkilöturvalli-
suusselvitys (9 § 1 mom.) taikka yritysturvallisuusselvitys (9 § 3 mom.). Viranomaisten 
tietojärjestelmien ja tietoliikennejärjestelyjen tietoturvallisuuden arvioinnista annetta-
vaksi ehdotettuun lakiin (lakiehdotus n:o 3) on vastaavasti otettu säännös, jonka mukaan 
valtioneuvoston asetuksella voitaisiin säätää valtionhallinnon viranomaisen velvollisuu-
desta hankkia lakiehdotuksessa tarkoitettu todistus (5 §). Ehdotettuun lakiin valtion vir-
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kamieslain muuttamisesta (lakiehdotus n:o 12, 8 c §) sisältyy valtuus antaa asetuksella 
säännökset niistä viroista, joihin nimitettävistä tulisi hankkia taustaselvitystodistus. 
 
 

 
3 Suhde perustuslakiin ja säätämisjärjestys 
Perustuslain 10 §:n 1 momentissa turvataan jokaisen yksityiselämä ja edellytetään, että 
henkilötietojen suojasta säädetään tarkemmin lailla. Perustuslain lakiviittaus henkilötie-
tojen suojasta edellyttää perusoikeusuudistuksen tarkoituksen mukaisesti lainsäätäjän 
säätävän tästä oikeudesta, mutta se jättää sääntelyn yksityiskohdat lainsäätäjän harkin-
taan (PeVL 25/1998 vp, s. 2/I). Tällainen perusoikeussäännös sitoo lainsäätäjän sisällöl-
listä harkintaa vähemmän kuin sellainen sääntelyvarauksen sisältävä säännös, jossa pe-
rusoikeuden todetaan olevan olemassa sen mukaan kuin lailla säädetään. Lainsäätäjän 
liikkuma-alaa rajoittaa kuitenkin se, että henkilötietojen suoja osittain sisältyy samassa 
momentissa lähtökohtaisesti suojatun yksityiselämän piiriin. 
 
Perustuslakivaliokunnan tulkintakäytännön mukaan henkilötietojen suojan kannalta tär-
keitä sääntelykohteita ovat ainakin rekisteröinnin tavoite, rekisteröitävien henkilötieto-
jen sisältö, niiden sallitut käyttötarkoitukset mukaan luettuna tietojen luovutettavuus, 
rekisterien yhdistäminen, henkilötietojen luovuttaminen teknisen käyttöyhteyden avulla 
sekä tietojen säilytysaika henkilörekistereissä ja rekisteröidyn oikeusturva. Näiden seik-
kojen sääntelyn lain tasolla tulee lisäksi olla kattavaa ja yksityiskohtaista. 
 
Hallituksen esityksessä tarkoitettu henkilöturvallisuusselvitys ja rikostaustaselvitys kor-
vaisivat nykyiset turvallisuusselvitykset. Perustuslakivaliokunta ei ole aikaisemmin pi-
tänyt henkilön luotettavuuden selvittämisessä käytettäviä menettelyjä sellaisenaan val-
tiosääntöoikeuden kannalta ongelmallisina. Hallituksen esityksessä taustaselvityksistä ja 
niiden antamisen edellytyksistä säädettäisiin nykyistä lainsäädäntöä täsmällisemmin, 
mutta samalla myös niiden käyttöalaa laajennettaisiin jossain määrin. 
 
Nykyistä turvallisuusselvityksistä annettua lakia säädettäessä perustuslakivaliokunta ar-
vioi yksityisyyden suojan rajoittamisedellytyksiä lainsäädännön perusteen painavuuden 
kannalta ja piti tältä kannalta merkittävänä, että ehdotetun lain tarkoituksena oli ennen 
muuta julkisten intressien suojaaminen. Valiokunta katsoi myös, että siltä osin kun lailla 
pyritään ehkäisemään myös yksityisiin etuihin liittyviä rikoksia, sääntelyllä on yhtymiä 
perusoikeuksien suojaamistarkoitukseen. Valiokunta piti selvänä, että esityksen tarkoit-
taman henkilötietojen suojan rajoituksen taustalla on sellainen hyväksyttävä peruste 
kuin perusoikeuksien yleisten rajoitusedellytysten mukaan tulee olla. 
 
Nyt ehdotetussa laissa taustojen selvittämisen tarkoituksena on suojata samoja julkisia 
etuja kuin voimassa olevassa laissa. Laissa annettaisiin nykyistä jossain määrin laajem-
mat mahdollisuudet myös yksityisille yrityksille hakea työnhakijasta taustaselvitys, 
mutta näistä useimmat tapaukset koskevat tilanteita, joissa henkilön luotettavuudella on 
yleistä merkitystä esimerkiksi yleisen turvallisuuden kannalta, kuten säännökset sellais-
ten henkilöiden taustan selvittämisestä, jotka voivat saada haltuunsa suuria määriä rä-
jähdysvaarallisia aineita. Liike- ja ammattisalaisuuden suojaamistarkoituksessa annetta-
viksi ehdotetuissa säännöksissä lisäedellytyksenä ovat merkittävät taloudelliset arvot. 
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Henkilötietojen suojan rajoitusten on perustuslakivaliokunnan tulkintakäytännön mu-
kaan oltava myös suhteellisuusvaatimuksen mukaisia. Sääntelyn suhteellisuuden kan-
nalta on tärkeää, että lakiehdotuksessa yksilöidään tyhjentävästi ne rekisterit, joiden tie-
toja saadaan käyttää taustaselvityksen laadinnassa tai rikosrekisteriotetta annettaessa. 
Poliisin rikosilmoitushakemiston tietojen käyttöön liittyisi viranomaisen velvollisuus 
tarkistaa asian käsittelyvaihe ja arvioida rikosilmoituksen luotettavuutta. 
 
Suhteellisuusvaatimuksen täyttymistä arvioitaessa merkitystä on selvityksen kohteen 
asemalla. Ehdotuksen mukaan taustaselvityksen tekeminen edellyttäisi asianomaisen 
suostumusta. Rikostaustaotteen hankkisi rekisteröity itse. Siten perustuslakivaliokunnan 
arkaluonteisten henkilötietojen käsittelyä koskeva tulkintakäytäntö (PeVL 25/1988 vp, 
s. 3) on otettu lakiehdotusta laadittaessa huomioon. 
 
Taustaselvityksen kohteen tiedonsaantioikeudet vastaisivat pitkälti voimassa olevassa 
laissa säädettyjä. Niitä ehdotetaan kuitenkin jossain määrin laajennettavaksi siten, että 
työnantajan olisi pääsäännön mukaan annettava taustaselvityksestä tieto työntekijälle.  
Tämä ei kuitenkaan koskisi tietoja, joihin työntekijälle ei ole tarkastusoikeutta.  
 
Perustuslain 18 §:n mukaan jokaisella on oikeus lain mukaan hankkia toimeentulonsa 
valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla. Ehdotettu laki yritysten tietoturvalli-
suuden arviointilaitoksista (lakiehdotus n:o 3) antaa arviointitoimintaa harjoittavalle yri-
tykselle mahdollisuuden hakea Viestintäviraston hyväksyntää.  Laissa ei kuitenkaan 
säädettäisi arviointitoimintaa luvan- tai ilmoituksenvaraiseksi elinkeinoksi.  
 
 Viranomaisen hyväksynnän peruuttaminen saattaa tästä huolimatta käytännössä johtaa 
tilanteeseen, jossa arviointilaitoksen toiminnan jatkamisen edellytykset voivat merkittä-
västi heiketä hyväksynnän peruuttamisen vuoksi. Siksi todistuksen peruuttamiseen voi 
liittyä perustuslain 18 §:ssä säädetty elinkeinovapaus. Perustuslakivaliokunta on elin-
keinotoiminnan sääntelyn yhteydessä vakiintuneesti pitänyt luvan peruuttamista yksilön 
oikeusasemaan puuttuvana viranomaistoimena vaikutuksiltaan jyrkempänä kuin haetun 
luvan epäämistä. Sen vuoksi valiokunta on katsonut sääntelyn oikeasuhtaisuuden kan-
nalta välttämättömäksi sitoa luvan peruuttamismahdollisuus vakaviin tai olennaisiin rik-
komuksiin tai laiminlyönteihin sekä siihen, että luvanhaltijalle mahdollisesti annetut 
huomautukset tai varoitukset eivät ole johtaneet toiminnassa esiintyneiden puutteiden 
korjaamiseen (PeVL 8/2006 vp, s. 3/II ja siinä viitatut lausunnot). 
 
Ehdotetut arviointilaitoksen hyväksynnän peruuttamista koskevat edellytykset on sisäl-
lytetty lakiehdotukseen (lakiehdotus n:o 3, 8 §) ja ne on laadittu ottamalla huomioon pe-
rustuslakivaliokunnan edellä kuvattu lausuntokäytäntö. Hyväksynnän peruuttamista 
koskevaan Viestintäviraston ratkaisuun voi hakea valittamalla muutosta.  
 
Oikeusturvajärjestelyt vastaavat ehdotetuissa säännöksissä pääosin voimassa olevaa la-
kia. Muutosta ei saisi hakea kielteiseen päätökseen taustaselvityksen tekemisestä (la-
kiehdotus n:o 1, 49 § 1 mom.). Tätä ei ole pidettävä valtiosääntöoikeudelliselta kannalta 
ongelmana, koska päätös taustaselvityksen tekemisestä ei ole perustuslain 21 §:ssä tar-
koitettua oikeutta koskeva päätös (PeVL 21/2001).  
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Muutoksenhakuoikeus laajenisi kuitenkin nykyisestään. Ehdotuksen mukaan myös toi-
mivaltainen viranomainen voisi hakea muutosta hallinto-oikeuden päätökseen (lakieh-
dotus n:o 1, 49 § 4 mom.). 
 
Viranomaisella on valitusoikeus hallintolainkäyttölain 6 §:n mukaan, jos laissa niin sää-
detään tai jos valitusoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi 
tarpeen. Perustuslakivaliokunta on pitänyt viranomaisen muutoksenhakuoikeutta hallin-
tolainkäyttöjärjestelmässä poikkeuksellisena ja katsonut etenkin viranomaisen yleisen 
muutoksenhakuoikeuden voivan muodostua ongelmalliseksi perustuslain 21 §:n 1 mo-
mentissa vaaditun asianmukaisen menettelyn kannalta, koska tällöin viranomainen saa-
tetaan nähdä asianosaisen mahdolliseksi vastapuoleksi (esim. PeVL 45/2006 vp, PeVL 
4/2002 vp). Valiokunta on toisaalta pitänyt viranomaisen muutoksenhakuoikeutta perus-
tuslain näkökulmasta ongelmattomana, jos se on lailla rajoitettu esimerkiksi oikeuskäy-
tännön yhtenäisyyden ylläpitoon liittyviin perusteisiin (esim. PeVL 4/2005 vp, PeVL 
4/2004 vp). 
 
Perustuslakivaliokunnan käytännön mukaisesti ehdotetussa säännöksessä viranomaisen 
muutoksenhakuoikeus olisi lailla rajoitettu vain tilanteisiin, jossa se olisi tarpeen lain 
soveltamisen yhtenäisyyden ylläpitämiseksi. 
 
Toimivaltaisille viranomaisille annettaisiin esitykseen sisältyvissä lakiehdotuksissa oi-
keus päästä yrityksen toimitiloihin (lakiehdotus n:o 1, 29 § 3 mom., lakiehdotus n:o 2, 9 
§ ja lakiehdotus n:o 3, 6 §).  Säännösehdotuksissa tarkoitettua tarkastusta ei ole tarkoitus 
eikä tarpeen ulottaa kotirauhan piiriin kuuluviin tiloihin. Selvyyden vuoksi ja kotirauhaa 
koskevien perustuslain säännösten huomioon ottamiseksi on ehdotetuissa säännöksissä 
nimenomaisesti rajattu  tällaiset tilat tarkastusoikeuden ulkopuolelle (PeVL 2/2002 vp, 
PeVL 18/2006 vp). Kotirauhan suojaama piiri määritellään eri tavoin perustuslaissa ver-
rattuna esimerkiksi rikoslakiin (RL 24:11), minkä vuoksi rajaussäännökset on muotoiltu 
perustuslakivaliokunnan kannanottojen mukaisesti koskemaan pysyväisluonteiseen 
asumiseen käytettyjä tiloja. 
 
Ehdotettuun lakiin taustaselvityksistä ja rikostaustaotteista sisältyy ehdotus asetuk-
senantovaltuuksiksi (lakiehdotus n:o 1, 9 §), joka oikeuttaisi valtioneuvoston antamaan 
asetuksella säännökset viranomaisen velvollisuudesta hankkia henkilöturvallisuusselvi-
tys tai yritysturvallisuusselvitys. Ehdotettuun lakiin valtion virkamieslain muuttamisesta 
(lakiehdotus n:o 12, 8 c §) sisältyy valtuus antaa asetuksella säännökset niistä viroista, 
joihin nimitettävistä tulisi hankkia taustaselvitystodistus. 
 
Ehdotetuissa säännöksissä on määritelty, minkälaisissa tilanteissa velvollisuus taus-
taselvityksen tai taustaselvitystodistuksen hankkimiseen voitaisiin säätää. Edellytykset 
ehdotetaan muotoiltavaksi siten, että niiden vallitessa taustaselvityksen tai taustaselvi-
tystodistuksen hankkiminen olisi ehdotetun lain mukaan mahdollista. Asetuksessa an-
nettavat säännökset asettaisivat siten velvoitteen viranomaisille eivätkä ne sellaisenaan 
vaikuttaisi luonnollisten henkilöiden ja yritysten oikeusasemaan. Myös viranomaisten 
tietojärjestelmien ja tietoliikennejärjestelyjen tietoturvallisuuden arvioinnista annetta-
vaksi ehdotettuun lakiin (lakiehdotus n:o 3, 5 §) on otettu säännös, jonka mukaan val-
tioneuvoston asetuksella voitaisiin säätää valtionhallinnon viranomaisen velvollisuudes-
ta hankkia lakiehdotuksessa tarkoitettu todistus. 
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Edellä esitetyn perusteella lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjär-
jestyksessä. Koska ensimmäiseen lakiehdotukseen liittyy useita perusoikeuksien tulkin-
taa koskevia kysymyksiä, hallitus pitää suotavana, että ehdotuksesta hankitaan perustus-
lakivaliokunnan lausunto.  

 
 
 

4 Voimaantulo 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan noin puolen vuoden kuluttua siitä, kun se on sää-
detty ja vahvistettu. 
 
Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotuk-
set:
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Lakiehdotukset 

1. 
 
 
 

Laki 
taustaselvityksistä ja rikostaustaotteista 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
 

1 luku 

Yleiset säännökset 

1 § 

Lain soveltamisala ja sen suhde muuhun 
lainsäädäntöön 

Tässä laissa säädetään viranomaisen toteut-
taman henkilön tai yrityksen taustan selvittä-
misen edellytyksistä, selvityksessä käytettä-
vistä tiedoista, selvityksen kohteen suostu-
muksesta ja tiedonsaantioikeuksista, selvityk-
sen hakijan ja selvityksen kohteen tiedonanto-
velvollisuuksista sekä selvityksen laadinnassa 
ja luotettavuuden seurannassa noudatettavista 
menettelyistä. 

Mitä tässä laissa säädetään: 
1) yrityksestä, sovelletaan myös sellaiseen 

säätiöön tai yhteisöön, joka ei harjoita elin-
keinotoimintaa; 

2) luokitellusta asiakirjasta, sovelletaan 
myös tietoihin, jotka voidaan saada havain-
noimalla tai muulla vastaavalla tavalla, jos täl-
laisia tietoja sisältävät asiakirjat olisi luokitel-
tavissa 3 §:n 11 kohdassa tarkoitettujen sään-
nösten perusteella. 

Työnantajan oikeudesta kerätä ja tallettaa 
tietoja työnhakijasta, rikosrekisteritietojen an-
tamisesta virkaa tai tehtävää hakevasta sekä 
lasten kanssa työskentelevien rikostaustan 
selvittämisestä säädetään erikseen. 

 
 

2 § 

Lain tarkoitus 

Tämän lain tarkoituksena on luoda menette-
lytavat, joiden avulla voidaan kansainvälisten 

tietoturvallisuusvelvoitteiden toteuttamiseksi 
taikka merkittävien lailla suojattujen yleisten 
tai yksityisten etujen turvaamiseksi selvittää 
luonnollisen henkilön luotettavuutta taikka 
yrityksen luotettavuutta, tietoturvallisuuden 
tasoa sekä sitoumusten hoitokykyä sekä sa-
manaikaisesti huolehtia selvityksen kohteen 
yksityisyyden suojasta sekä eduista ja oikeuk-
sista. 
 
 

3 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) henkilöturvallisuusselvityksellä suojelu-

poliisin tai pääesikunnan valtion turvallisuu-
den tai muiden lailla suojattujen merkittävien 
yleisten taikka kansallisesti merkittävien yksi-
tyisten etujen vaarantumisen ehkäisemiseksi 
henkilön taustasta tässä laissa säädetyllä taval-
la laadittavaa selvitystä; 

2) yritysturvallisuusselvityksellä suojelupo-
liisin tai pääesikunnan yrityksen taustasta tä-
män luotettavuuden, tietoturvallisuuden tason 
sekä sitoumustenhoitokyvyn arvioimiseksi 
tässä laissa säädetyllä tavalla laadittavaa selvi-
tystä;  

3) rikostaustaselvityksellä poliisihallinnon 
tätä tehtävää hoitavan yksikön tai pääesikun-
nan muiden kuin 1 kohdassa tarkoitettujen 
lailla suojattujen etujen vaarantumisen ehkäi-
semiseksi henkilön taustasta tässä laissa sää-
detyllä tavalla laadittavaa selvitystä; 

4) taustaselvityksellä henkilöturvallisuus-
selvitystä, yritysturvallisuusselvitystä ja rikos-
taustaselvitystä; 

5) selvityksen kohteella henkilöä tai yritystä, 
josta taustaselvitys tai rikostaustaote laaditaan 
tai on pyydetty laadittavaksi; 
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6) viranomaisella viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta annetun lain (621/1999) 4 §:ssä 
tarkoitettua organisaatiota, toimielintä tai 
henkilöä; 

7) yrityksellä elinkeinotoimintaa harjoitta-
vaa luonnollista henkilöä tai muuta yksikköä, 
joka yritys- ja yhteisötietolain (244/2001) 
3 §:n 1 momentin 1-5 kohdan mukaan on re-
kisteröitävä yritys- ja yhteisötietojärjestel-
mään; 

8) yrityksen vastuuhenkilöllä henkilöä, joka 
merkitään viranomaisen julkiseen rekisteriin 
yhtiömiehenä, vastuullisena yhtiömiehenä, 
toimitusjohtajana, yrityksen hallituksen jäse-
nenä tai varajäsenenä tai henkilönä, jolla on 
prokura- ja nimenkirjoitusoikeus; 

9) työnantajalla viranomaista tai yritystä, 
joka on valitsemassa henkilöä palvelussuhtee-
seen tai johon henkilö on palvelussuhteessa; 

10) läheisellä henkilöä, joka on henkilötur-
vallisuusselvityksen kohteen vanhempi, avio- 
tai avopuoliso taikka lapsi; 

11) luokitellulla asiakirjalla viranomaisten 
toiminnan julkisuudesta annetun lain 5 §:n 
1 momentissa tarkoitettua asiakirjaa, johon on 
mainitun lain ja sen nojalla annettujen sään-
nösten tai kansainvälisistä tietoturvallisuus-
velvoitteista annetun lain (588/2004) nojalla 
tehty suojaustasoa koskeva luokittelumerkintä 
sen osoittamiseksi, minkälaisia tietoturvalli-
suusvaatimuksia asiakirjaa käsiteltäessä nou-
datetaan. 
 
 

2 luku 

Toimivaltaiset viranomaiset ja asian 
käsittelyä koskevat erityissäännökset 

4 § 

Toimivaltaiset viranomaiset 

Turvallisuusselvityksen tekemisestä päättää 
suojelupoliisi. Turvallisuusselvityksen teke-
misestä päättää kuitenkin pääesikunta, jos sel-
vityksen kohde toimii tai on tarkoitus toimia 
puolustushallinnon alalla tai hoitaa puolustus-
hallinnon antamaa tehtävää taikka jos turvalli-
suusselvitys liittyy puolustushallinnon hankin-
toihin. 

Rikostaustaselvityksen laatiminen kuuluu 
poliisihallituksen määräämälle tätä tehtävää 
hoitavalle poliisilaitokselle. Pääesikunta voi 
sen toimivaltaan 1 momentin mukaan kuulu-

vissa asioissa laatia henkilöturvallisuusselvi-
tyksen sijasta rikostaustaselvityksen. 

Rikostaustaotteen laatiminen kuuluu Oike-
usrekisterikeskukselle. 

Viestintävirasto laatii yritysturvallisuussel-
vityksen tietoturvallisuuden tasoa koskevan 
selvityksen ja arvioinnin.  
 
 

5 § 

Toimivaltaisen viranomaisen harkinta 
 taustaselvitysasian käsittelyssä  

Toimivaltaisen viranomaisen on käsitelles-
sään sille tehtyä hakemusta ja harkitessaan 
14–18 §:ssä säädettyjen edellytysten täytty-
mistä selvitettävä, voiko selvityksen kohde 
käytännössä aiheuttaa toiminnallaan sellaisia 
seurauksia laissa suojatulle edulle, joiden eh-
käisemistä henkilön taustan selvittämisen on 
määrä palvella ottaen huomioon mitä muita 
keinoja kyseisen edun suojaamiseksi on tehty 
tai on tehtävissä. 

Jollei velvollisuudesta hankkia taustaselvi-
tys tai sen perusteella annettava todistus ole 
säädetty, taustaselvitykset suoritetaan toimi-
valtaisen viranomaisen käytettävissä olevien 
voimavarojen mukaisesti ottaen huomioon 
tarve kansainvälisten tietoturvallisuusvelvoit-
teiden toteuttamiseen, haetun taustaselvityk-
sen merkitys tietoturvallisuuden varmistami-
seen julkishallinnossa sekä selvityksen koh-
teiden yhdenvertainen kohtelu. 
 
 

6 § 

Suojelupoliisin oikeus ottaa ratkaistavakseen 
rikostaustaselvitystä koskeva asia tai siirtää 

sille tehty hakemus 

Sen estämättä, mitä 14 ja 16 §:ssä sääde-
tään, suojelupoliisi voi ottaa käsiteltäväkseen 
poliisihallituksen määräämän rikostaustaselvi-
tyksiä laativalle yksikölle tehdyn rikostaus-
taselvityksen laatimista koskevan hakemuk-
sen, jos se on tarpeen valtion turvallisuuden 
varmistamiseksi. 

Suojelupoliisi voi siirtää sille tehdyn henki-
löturvallisuusselvitystä koskevan hakemuksen 
poliisihallinnon tätä tehtävää hoitavalle yksi-
kölle rikostaustaselvitysasiana käsiteltäväksi, 
jos se on tarkoituksenmukaista eikä asian kä-
sittely suojelupoliisissa ole tarpeen valtion 
turvallisuuden vuoksi. 
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3 luku 

Taustaselvityksen ja rikostaustaotteen 
hakeminen 

7 § 

Avoimuuden toteuttaminen 

Työnantajan tai tarjouspyynnön esittäjän, 
joka aikoo hakea tässä laissa tarkoitetun taus-
taselvityksen laatimista tai pyytää rikostausta-
otteen esittämistä virkaan tai tehtävään valit-
tavasta tai siitä, jonka kanssa on tarkoitus teh-
dä hankintasopimus, on ilmoitettava tästä vi-
ran tai tehtävän täytettävänä oloa koskevassa 
ilmoituksessa tai tarjouspyynnössä taikka 
muulla sopivalla tavalla.  

Mitä 1 momentissa säädetään ilmoitusvel-
vollisuudesta, koskee myös koulutuksen jär-
jestäjää, jos koulutukseen hakeutuvasta laadi-
taan taustaselvitys. 

 
 

 8 § 

Taustaselvityksen hakemiseen oikeutetut 

Henkilöstä laadittavaa taustaselvitystä ha-
kee, jollei laissa toisin säädetä, selvityksen 
kohteen työnantaja, tai se, jonka antamaa toi-
meksiantoa tai siihen kuuluvaa tehtävää selvi-
tyksen kohteen on tarkoitus hoitaa tai jota hän 
hoitaa, taikka, jos selvitys laaditaan koulutuk-
seen osallistuvasta, koulutuksen järjestäjä. 

Yritysturvallisuusselvitystä hakee se viran-
omainen tai yritys, jonka on tarkoitus tehdä 
sopimus selvityksen kohteen kanssa. Yritys-
turvallisuusselvitystä voi hakea viranomaisen 
sijasta valtionhallinnon hankinnoista vastaava 
yksikkö tai valtionhallinnolle yhteisiä tai laa-
jaan käyttöön tarkoitettuja tieto- ja viestintek-
niikkapalveluja tuottava yksikkö. 

Taustaselvitys voidaan tehdä myös muun 
kuin 1 tai 2 momentissa tarkoitetun hakijan 
pyynnöstä, jos taustaselvitystä edellytetään 
kansainvälisen järjestön tai toimielimen sään-
nöissä tai toisen valtion laissa ja jos se on tar-
peen sen vuoksi, että selvityksen kohde voisi: 

1) tulla valituksi hoitamaan tehtäviä kan-
sainvälisessä järjestössä tai toimielimessä 
taikka toisessa valtiossa; 

2) osallistua kansainvälisen järjestön tai 
toimielimen järjestämään tai näiden muutoin 
organisoimaan hankkeeseen taikka toisessa 
valtiossa järjestettävään hankintakilpailuun; 

3) aloittaa yritystoiminnan toisessa valtios-
sa. 

9 § 

Viranomaisen velvollisuus taustaselvityksen 
hakemiseen 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää, 
että henkilöturvallisuusselvitys on hankittava 
ja laadittava henkilöstä, jolla on muutoin kuin 
satunnaisesti pääsy suojaustasoihin I tai II 
luokiteltuihin asiakirjoihin taikka joka muu-
toin hoitaa sellaisia tehtäviä, joissa hän salassa 
pidettäviä tietoja paljastamalla voi vaarantaa 
valtion turvallisuutta, maanpuolustusta, kan-
sainvälisiä suhteita, turvallisuusjärjestelyjä, 
poikkeusoloihin varautumista tai väestönsuo-
jelua. 

Velvollisuudesta varmistaa, että virkaan ni-
mitettävällä henkilöllä on henkilöturvallisuus-
selvityksen perusteella annettu 32 §:ssä tar-
koitettu taustaselvitystodistus, on voimassa, 
mitä valtion virkamieslaissa (750/1994) tai 
sen nojalla säädetään. 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää, 
että yritysturvallisuusselvitys on haettava yri-
tyksestä, jolle julkishallinnon yksikön kanssa 
tehtävän sopimuksen toteuttamiseksi annetaan 
luokiteltuja asiakirjoja tai joka muutoin har-
joittaa sellaista toimintaa, jolla on erityistä 
merkitystä valtion turvallisuuden tai yhteis-
kunnan toimivuuden kannalta välttämättömän 
infrastruktuurin toimivuuden tai kriittisen tuo-
tannon jatkumisen taikka muun näihin rinnas-
tettavan merkittävän yleisen edun kannalta.  
 
 

10 § 

Taustaselvitystä koskeva hakemus ja sen 
liitteet  

Taustaselvitystä on haettava kirjallisesti ja 
hakemukseen tulee liittää selvityksen kohteen 
antama suostumus. Jos yritys tai henkilö itse 
hakee taustaselvitystä, erillisen suostumus-
asiakirjan liittäminen hakemukseen ei ole tar-
peen. 

Henkilöturvallisuusselvitystä ja rikostaus-
taselvitystä koskevassa hakemuksessa tulee 
ilmoittaa: 

1) selvityksen kohteena olevan henkilön 
nimi ja henkilötunnus, tai, jollei sitä ole, syn-
tymäaika ja -paikka, sekä kotikunta, yhteys-
tiedot, kansalaisuus ja ammatti sekä muutok-
set henkilötunnuksessa tai kansalaisuudessa; 

115



2) se virka tai tehtävä, johon selvityksen 
kohde aiotaan nimittää tai jota hän hoitaa; 

3) sellaiset tiedot virasta tai tehtävästä, jotka 
ovat tarpeen taustaselvityksen myöntämistä 
harkittaessa; 

4) aiotaanko ennen tehtävään valitsemista 
laissa erikseen säädetyllä tavalla pyytää selvi-
tyksen kohdetta esittämään huumausainetestiä 
koskeva todistus, hankkia häntä koskevat 
luottotiedot tai suorittaa hänelle lääkärintar-
kastus. 

Henkilöturvallisuusselvitystä haettaessa ha-
kemukseen tulee liittää selvitys selvityksen 
kohteen asuinpaikoista enintään viimeisten 
kymmenen vuoden ajalta sekä nimikirjaote tai 
muu selvitys koulutuksesta ja virka- ja työ-
suhteista vähintään kymmenen viimeisen 
vuoden ajalta. Nimikirjaa vastaavia tietoja ei 
tarvitse esittää toimivaltaisen viranomaisen tai 
sen hallinnonalan palveluksessa jo olevasta 
henkilöstä, jos toimivaltainen viranomainen 
voi hankkia tiedot viran puolesta. Laajaa hen-
kilöturvallisuusselvitystä haettaessa tulee ha-
kemukseen liittää tai erikseen toimittaa 
24 §:ssä tarkoitettu henkilötietolomake. 

Yritysturvallisuusselvityksen laatimista 
koskevasta hakemuksesta tulee ilmetä: 

1) selvityksen kohteena olevasta yrityksestä 
nimi ja muut tunnistetiedot sekä yhteystiedot; 

2) ne alihankkijat, joiden kanssa selvityksen 
kohde aikoo tehdä sopimuksen yritysturvalli-
suusselvityksen perusteena olevan hankkeen 
toteuttamisessa, aliurakoitsijan osuus hank-
keessa sekä alihankkijaa koskevat 1 kohdassa 
tarkoitetut tiedot; 

3) peruste yritysturvallisuusselvityksen laa-
timiselle; 

4) onko yrityksen tai sen alihankkijana toi-
mivan toimitiloista, tietojärjestelmistä ja 
muista turvallisuusjärjestelyistä laadittu yri-
tysten tietoturvallisuusvaatimusten arviointi-
laitoksista annetussa laissa (    /    ) tarkoitetun 
arviointilaitoksen laatima arviointi ja, jos on, 
kopio tällaisesta arvioinnista. 
 
 

11 § 

Muut käsittelyä varten annettavat tiedot 

Sen lisäksi, mitä 10 §:ssä säädetään, taus-
taselvityksen hakijan on toimivaltaisen viran-
omaisen pyynnöstä annettava tietoja, jotka on 
otettava tämän lain mukaan huomioon arvioi-
taessa taustaselvityksen laatimisen edellytyk-
siä.  

12 § 

Rikostaustaotteen hakeminen 

Työnantajalle toimitettavan rikostaustaot-
teen pyytää Oikeusrekisterikeskukselta selvi-
tyksen kohde tai hänen antamansa kirjallisen 
valtuutuksen perusteella työnantaja. 

Rikostaustaotetta pyydettäessä on ilmoitet-
tava: 

1) selvityksen kohteena olevan henkilön 
nimi ja henkilötunnus tai, jollei sitä ole, syn-
tymäaika ja -paikka, sekä kotikunta, yhteys-
tiedot, kansalaisuus ja ammatti; 

2) työnantajan nimi samoin kuin se virka tai 
tehtävä, johon selvityksen kohde aiotaan ni-
mittää tai jota hän hoitaa, sekä sellaiset kuva-
ukset virasta tai tehtävästä, jotka ovat tarpeen 
rikostaustaotteen antamista harkittaessa; 

3) tarvittaessa tieto suojelupoliisin 18 §:ssä 
tarkoitetusta ratkaisusta. 
 
 

4 luku 

Taustaselvityksen laatimisen ja 
rikostaustaotteen antamisen edellytykset 

13 § 

Taustaselvityksen kohteen suostumus 

Taustaselvityksen laatimisen ja taustaselvi-
tykseen liittyvän 45 §:ssä tarkoitetun luotetta-
vuuden seurannan yleisenä edellytyksenä on, 
että selvityksen kohteena oleva henkilö tai 
yritys on antanut siihen etukäteen kirjallisen 
suostumuksen. Suostumusasiakirjasta tulee 
käydä ilmi, että selvityksen kohde on ennen 
suostumuksen antamista saanut tiedon taus-
taselvityksen ja luotettavuuden seurannan tar-
koituksesta ja sen käyttämisestä, taustaselvi-
tykseen ja sen seurantaan liittyvästä tietojen-
käsittelystä sekä oikeudestaan saada tieto sel-
vityksen sisällöstä. 

Suostumus henkilöä koskevan taustaselvi-
tyksen laatimiseen voidaan antaa siten, että se 
kattaa kaikki ne tilanteet, joissa suostumuk-
sessa määritellyn palvelussuhteen tai tehtävän 
aikana on tarpeen laatia selvitys tai antaa sen 
perusteella taustaselvitystodistus. Suostumus 
voidaan antaa myös siten, että se koskee kaik-
kia tietyn hallinnonalan tehtäviä. 
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14 § 

Henkilöturvallisuusselvityksen laatimisen 
edellytykset 

Henkilöturvallisuusselvitys voidaan laatia 
sellaisesta virkaan tai tehtävään valittavasta 
taikka virkaa tai tehtävää hoitavasta henkilös-
tä, joka: 

1) pääsee muutoin kuin satunnaisesti sellai-
siin viranomaisten asiakirjoihin, jotka valtion 
turvallisuutta, maanpuolustusta, kansainväli-
siä suhteita, turvallisuusjärjestelyjä tai poik-
keusoloihin varautumista ja väestönsuojelua 
koskevien tietojen suojaamisen vuoksi voi-
daan tai tulee luokitella suojaustasoihin I–III; 

2) toimii sellaisissa valtionjohtoa välittö-
mästi palvelevissa tehtävissä, joissa voidaan 
edellyttää erityistä luotettavuutta; 

3) toimii tehtävissä, joissa voi vahingoittaa 
yhteiskunnan toimivuuden kannalta välttämät-
tömän infrastruktuurin toimivuutta tai kriitti-
sen tuotannon jatkumista; 

4) tietojärjestelmän pääkäyttäjänä tai muut 
toimivaltuutensa huomioon ottaen voi vahin-
goittaa viranomaisten toiminnan tai yhteis-
kunnan perustoimintojen kannalta keskeisten 
tietojärjestelmien toimivuutta tai niiden tieto-
turvallisuutta; 

5) pääsee työtehtävissään tietoihin, joita pal-
jastamalla tai muulla käsittelyllä taikka muul-
la oikeudettomalla toiminnalla voi aiheuttaa 
vakavaa vahinkoa kansantaloudelle tai rahoi-
tus- ja vakuutusjärjestelmien toimivuudelle tai 
kansallisen edun kannalta merkitykselliselle 
elinkeinotoiminnalle. 

Henkilöturvallisuusselvitys voidaan laatia 
myös kansainvälisen tietoturvallisuusvelvoit-
teen toteuttamiseksi sekä henkilön hakemuk-
sesta kansainvälisen järjestön tai toimielimen 
tehtävää varten 8 §:n 3 momentin mukaisesti 
samoin kuin henkilöstä, jota ollaan valitse-
massa: 

1) puolustushallinnon tehtäviin, opiskelijak-
si Maanpuolustuskorkeakouluun, vapaaehtoi-
sesta maanpuolustuksesta annetun lain 
(556/2007) mukaiseen koulutukseen, Maan-
puolustuskoulutusyhdistyksen tehtäviin taikka 
kansainvälisenä yhteistyönä toteutettaviin 
kriisinhallinta- ja rauhanturvaamistehtäviin; 

2) poliisikoulutukseen tai rajavartiolaitoksen 
tehtäviin; 

3) koulutukseen, jonka tarkoituksena on 
valmentaa henkilöitä ulkoasiainhallinnonalan 
tehtäviin. 
 

15 § 

Laajennetun henkilöturvallisuusselvityksen 
laatimisen edellytykset 

Laajennettu henkilöturvallisuusselvitys voi-
daan laatia vain henkilöstä, joka: 

1) työtehtävissään pääsee suojaustasoihin 
I tai II kuuluviin luokiteltuihin asiakirjoihin; 
tai 

2) muuten hoitaa sellaisia tehtäviä, joissa 
hän salassa pidettäviä tietoja paljastamalla tai 
muilla tavoin voi vahingoittaa valtion turvalli-
suutta, maanpuolustusta tai Suomen kansain-
välisiä suhteita; 

3) tarvitsee henkilöturvallisuusselvityksen 
perusteella annettavaa todistusta kansainväli-
sen tietoturvallisuusvelvoitteen vuoksi taikka 
voidakseen tulla valituksi kansainvälisen jär-
jestön tai toimielimen tehtäviin 8 §:n 3 mo-
mentissa tarkoitetussa tapauksessa. 
 
 

16 § 

Rikostaustaselvityksen laatimisen edellytykset 

Rikostaustaselvitys voidaan laatia sellaiseen 
virkaan tai tehtävään valittavasta taikka virkaa 
tai tehtävää hoitavasta henkilöstä, jossa viran 
tai tehtävän hoitaja: 

1) toimii Hätäkeskuslaitoksen hallinnon joh-
to- tai asiantuntijatehtävissä tai hätäkeskuksen 
päivystystehtävissä taikka poliisi- tai pelastus-
toimen hallinnon johto- tai asiantuntija-
tehtävissä tai pelastustoiminnan tehtävissä; 

2) pääsee viranomaisen kanssa tehdyn so-
pimuksen johdosta käsittelemään viranomai-
sen suojaustasoihin I–III luokiteltuja asiakir-
joja; 

3) pääsee lentoasemalla tai satamassa taikka 
muulle maan ulkoisten tai sisäisten liiken-
neyhteyksien jatkuvuuden ja turvallisuuden 
kannalta merkittävällä liikennealueella ylei-
söltä suljettuihin tiloihin taikka tietoliiken-
neyhteyksien tai sähkön- ja energiantuotannon 
yleisen toimivuuden kannalta merkitykselli-
siin kohteisiin; 

4) pääsee ydinlaitokseen tai pääsemällä 
ydinlaitoksen rakentamisalueelle saa tietoja 
ydinlaitoksen turvallisuuteen vaikuttavista te-
kijöistä, pääsee ydinaineen kuljetus- ja varas-
tointitilaan, säteilylähteen käyttöpaikkaan tai 
varastointitilaan, joissa sijaitsevien radioaktii-
visten aineiden määrä ylittää säteilylainsää-
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dännössä tarkoitetun korkea-aktiivisen umpi-
lähteen aktiivisuustason; 

5) työskentelee räjähdysaineiden valmistuk-
seen tai kuljetukseen liittyvissä tehtävissä 
taikka muutoin voi saada haltuunsa merkittä-
viä määriä räjähdysaineita tai muita sellaisia 
aineita, joiden asiattomalla käsittelyllä voi-
daan aiheuttaa vahinkoa laajalla alueella tai 
suurelle määrää ihmisiä; 

6) voi saada haltuunsa merkittäviä määriä 
aineita, joita voidaan käyttää biologisena, ke-
miallisena taikka toksiiniaseena; 

7) työskentelee sellaisessa yhdyskuntatekni-
seen huoltoon taikka elintarvike- tai lääke-
huoltoon kuuluvassa tai näitä palvelevassa 
tehtävässä, jossa voi aiheuttaa vakavaa vaaraa 
yleisön terveydentilalle tai turvallisuudelle; 

8) pääsee rahanlaskentakeskukseen tai työs-
kentelee rahanvalmistuksessa, huolehtii työn-
antajan tai tämän asiakkaan lukuun arvokulje-
tuksista taikka muissa niihin verrattavissa olo-
suhteissa käsittelee itsenäisesti ja ilman järjes-
tettävissä olevaa jatkuvaa valvontaa laadul-
taan ja määrältään merkittävää omaisuutta, 
kuten rahaa, arvopapereita tai arvoesineitä 
taikka jolla asemansa vuoksi on sellaiset oi-
keudet siirtää työnantajan tai tämän asiakkaan 
varoja tai muuttaa niihin liittyviä tietoja, joi-
den käyttämisestä annettujen valtuuksien tai 
ohjeiden vastaisesti voi aiheutua huomattavaa 
vahinkoa työnantajalle tai tämän asiakkaalle. 

Rikostaustaselvitys voidaan laatia myös: 
1) henkilöstä, joka on hakenut panostajan 

pätevyyskirjaa tai yksityisistä turvallisuuspal-
veluista annetussa laissa (282/2002) tarkoite-
tun vastaavan hoitajan, voimankäyttökoulutta-
jan ja vartijan koulutukseen;  

2) sellaisia tehtäviä hoitavista tai tehtäviin 
valittavista, jotka suojelupoliisi on siirtänyt 
6 §:n mukaisesti rikostaustaselvitysasioina kä-
siteltäviksi tai jotka se on 18 §:n mukaisesti 
hyväksynyt rikostaustaselvityksen piiriin; 

3) henkilöstä, joka on hakenut Pelastusopis-
tosta annetussa laissa (607/2006) tarkoitettuun 
pelastustoimen tai hätäkeskustoiminnan am-
matillisiin tutkintoihin johtavaan koulutuk-
seen, ammattikorkeakoulututkintoon johta-
vaan pelastustoimen päällystön koulutukseen, 
siviilihenkilöstön kriisinhallintakoulutukseen 
taikka Rikosseuraamusalan koulutuskeskuk-
sen koulutukseen. 

 
 

17 § 

Rikostaustaotetta koskevat erityissäännökset 

Työnantaja voi vaatia, että henkilö esittää it-
seään koskevan rikostaustaotteen, jos 

1) henkilön on määrä työskennellä yksityi-
sen kotitalouden palkkaamana yksin tai ilman 
valvontaa yksityiskodissa sairaan tai vammau-
tuneen henkilön hoitotehtävissä; 

2) suojelupoliisi on hyväksynyt 18 §:ssä 
säädetyllä tavalla hänen hoidettavakseen kuu-
luvan tehtävän selvitysmenettelyn piiriin. 
 
 

18 § 

Yrityksen työntekijöiden hyväksyminen 
taustojen selvittämismenettelyyn 

Suojelupoliisi päättää yrityksen hakemuk-
sesta, mitkä ovat ne yrityksen tai sen lukuun 
aliurakoitsijana toimivan tehtävät, joihin valit-
tavista tai tehtäviä hoitavista voidaan laatia 
henkilöturvallisuusselvitys, rikostaustaselvitys 
tai vaatia esitettäväksi rikostaustaote. 

Taustaselvityksen tai rikostaustaotteen han-
kinnan piiriin kuuluvat sellaiset tehtävät, jois-
sa tehtävään valittava tai sitä hoitava: 

1) saa sellaiset käyttöoikeudet työnantajan 
tietojärjestelmään, joiden käyttäminen oi-
keudettomasti voi aiheuttaa työnantajalle tai 
tämän asiakkaalle merkittävää taloudellista 
vahinkoa; 

2) saa käyttöönsä sellaisia tietoja työantajan 
tai tämän yhteistyökumppanin liike- ja am-
mattisalaisuudesta, teknologisesta kehittämis-
työstä tai sen hyödyntämisestä, joiden oi-
keudeton luovuttaminen, käyttö tai muu käsit-
tely aiheuttaa työnantajalle, tämän asiakkaalle 
tai yhteistyökumppanille merkittävää talou-
dellista vahinkoa. 

Hyväksymisen edellytyksenä on, että: 
1) yrityksellä on erityistä merkitystä maan 

elinkeinotoiminnan kannalta tai että yrityk-
seen voi sen toimialan tai toiminnan vuoksi 
kohdistua yritysvakoilua;  

2) yritys on rajoittanut teknisin ja muin toi-
menpitein pääsyä liike- ja ammattisalaisuuk-
siin ja teknologista kehittämistyötä koskeviin 
tietoihin sekä huolehtinut toimitilojen ja tieto-
järjestelmien suojaamisesta ja ryhtynyt mui-
hin asianmukaisiin tietoturvallisuustoimenpi-
teisiin ja voi osoittaa sen yritysturvallisuus-
selvityksen perusteella annetulla todistuksella, 
yritysten tietoturvallisuusvaatimusten arvioin-
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tilaitoksista annetussa laissa tarkoitetun arvi-
ointilaitoksen antamalla todistuksella tai 
muulla suojelupoliisin hyväksymällä tavalla.  

Suojelupoliisin on toimitettava 1 momentis-
sa tarkoitetusta päätöksestään tarvittavassa 
laajuudessa tieto pääesikunnalle, rikostaus-
taselvityksiä laativalle poliisihallinnon yksi-
kölle ja Oikeusrekisterikeskukselle. 

 
 

19 § 

Yritysturvallisuusselvityksen laatimisen 
edellytykset 

Yritysturvallisuusselvitys voidaan laatia, jos 
selvitys on tarpeen yrityksen arvioimiseksi, 
kun: 

1) yritysturvallisuusselvitys on laadittava tai 
voidaan laatia laissa tai lain nojalla annetun 
säännöksen mukaan; 

2) viranomainen on tekemässä yrityksen 
kanssa sopimusta, jonka yhteydessä yrityksel-
le luovutetaan viranomaisen luokiteltuja asia-
kirjoja; 

3) toimintaa valvova viranomainen pyytää 
yritysselvitystä sellaisesta yrityksestä, joka 
harjoittaa 16 §:n 1 momentissa tarkoitettua 
toimintaa tai on osallistumassa aliurakoitsija-
na hankkeeseen, jossa sillä tai sen työnteki-
jöillä on pääsy mainitussa lainkohdassa tar-
koitettuihin tietoihin taikka tiloihin tai alueel-
le. 

Yritysturvallisuusselvitys voidaan ulottaa 
koskemaan myös selvityksen kohteen ali-
hankkijana toimivaa yritystä niiltä osin kuin 
edellä 1 momentissa säädetyt edellytykset 
täyttyvät myös alihankkijaa koskevina ja toi-
mivaltainen viranomainen katsoo sen tarpeel-
liseksi. 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää, 
että yritysturvallisuusselvitys voidaan laatia 
myös yrityksen sellaisten liike- ja ammat-
tisalaisuuksien tai teknologista kehittämistyö-
tä koskevien tietojen suojaamiseksi, joiden 
oikeudeton käyttö, käsittely ja luovuttaminen 
aiheuttaisivat yritykselle merkittävää taloudel-
lista vahinkoa tai joiden suojaamisella on 
merkitystä yleisen edun suojaamiseksi. 
 
 
 
 
 
 

5 luku 

Taustaselvityksen ja rikostaustaotteen 
laadinnassa käytettävät tiedot  

20 § 

Henkilöstä laadittava taustaselvitys 

Henkilöturvallisuusselvitys ja rikostaus-
taselvitys tehdään tarkistamalla henkilöä kos-
kevat rekisteritiedot tässä luvussa säädetyllä 
tavalla sekä tarvittaessa selvityksen kohdetta 
haastattelemalla selvityksessä käytettävien tie-
tojen merkityksen arvioimiseksi. Toimivaltai-
sella viranomaisella on lisäksi oikeus salassa-
pitosäännösten estämättä saada toiselta viran-
omaiselta ja taustaselvityksen laadinnassa 
käyttää sellaisia tietoja, joiden avulla voidaan 
varmistaa, että rekistereistä saadut tiedot eivät 
ole vanhentuneita tai muutoin harhaan johta-
via. 

Laajennettua henkilöturvallisuusselvitystä 
laadittaessa voidaan selvittää myös selvityk-
sen kohteen läheisiä sekä hänen taloudellista 
asemaansa siten kuin 23 ja 24 §:ssä säädetään. 

 
 

21 § 

Henkilöturvallisuusselvityksessä käytettävät 
henkilörekisterit  

Henkilöturvallisuusselvitys voi perustua 
vain sellaisiin rekisteritietoihin, jotka sisälty-
vät: 

1) henkilötietojen käsittelystä poliisitoimes-
sa annetussa laissa (761/2003) tarkoitettuun 
poliisiasiain tietojärjestelmään, hallintoasiain 
tietojärjestelmään ja suojelupoliisin toiminnal-
liseen tietojärjestelmään; 

2) rikosrekisteriin, sakkorekisteriin ja liike-
toimintakieltorekisteriin; 

3) oikeushallinnon valtakunnallisen tietojär-
jestelmän diaari- ja asianhallintajärjestelmän 
valtakunnalliseen käsittelyjärjestelmään syy-
teharkinnassa olevista tai olleista rikosasioista 
taikka ratkaisu- ja ilmoitusjärjestelmän ratkai-
suihin rikosasioissa; 

4) pääesikunnan pitämiin rikostietorekiste-
riin sekä turvallisuustietorekisteriin; 

5) rajavartiolaitoksen esikunnan pitämään 
rajavalvontarekisteriin; 

6) tullihallituksen pitämään tutkinta- ja vir-
ka-apujärjestelmään; 

7) väestötietojärjestelmään; 
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8) ammatin- tai elinkeinonharjoittajia sekä 
heidän toimikelpoisuuttaan koskeviin rekiste-
reihin; 

9) laissa säädettyä toimintaa valvovan vi-
ranomaisen ylläpitämään rekisteriin talletet-
tuihin yrityksen vastuuhenkilön toimikelpoi-
suutta koskeviin tietoihin; 

10) ulkomaalaisrekisteriin ja viisumirekiste-
riin; 

11) ulosottorekisteriin ja luottotietorekiste-
riin; 

12) edellä 1–3 kohdassa tarkoitettuja rekis-
tereitä vastaaviin toisen valtion pitämiin rekis-
tereihin. 
 
 

22 § 

Tiedot ulkomaan viranomaisten pitämistä 
rekistereistä 

Henkilöturvallisuusselvityksen kohteen, jo-
ka on asunut yhtäjaksoisesti ulkomailla 
enemmän kuin viisi vuotta viimeisten kym-
menen vuoden aikana ennen selvityksen laa-
timista, on mahdollisuuksien mukaan esitettä-
vä ulkomaan viranomaisen todistus sellaisista 
21 §:n 1–3 kohdassa tarkoitetuista rekisteri-
tiedoista, jotka hän suojelupolii-
sin 3 momentissa tarkoitetulla tavalla antaman 
tiedon mukaan voi asianomaisen maan lain-
säädännön mukaan tätä tarkoitusta varten saa-
da. 

Mitä 1 momentissa säädetään selvityksen 
kohteen velvollisuuksista, ei koske: 

1) selvityksen hankkimista sellaisista mais-
ta, joista toimivaltainen viranomainen voi 
kansainvälisen sopimuksen mukaisesti hank-
kia tiedot viran puolesta; 

2) henkilöä, joka on 1 momentissa tarkoitet-
tuna ajankohtana toiminut ulkomailla palve-
lussuhteessa suomalaiseen yritykseen tai vi-
ranomaiseen taikka kansainväliseen järjestöön 
tai toimielimeen. 

Suojelupoliisin on toiminnassaan kertynei-
den tietojen perusteella annettava yleisen tie-
toverkon avulla tai muilla sopivilla tavoilla 
tieto niistä muiden valtioiden toimivaltaisista 
viranomaisista, jotka asianomaisen valtion 
lainsäädännön mukaan vastaavat taustojen 
selvittämisestä sekä tiedot näiden yhteystie-
doista.  

Selvityksen kohteelle 1 momentissa säädet-
tyjen tietojen hankkimisesta aiheutuvien kus-
tannusten korvaamiseen sovelletaan, mitä 
47 §:n 2 momentissa säädetään. 

23 § 

Laajennetun henkilöturvallisuusselvityksen 
tietolähteet ja selvityksen ulottaminen 

läheisiin 

Laajennettua turvallisuusselvitystä laaditta-
essa voidaan sen lisäksi, mitä 21 §:ssä sääde-
tään, selvittää tiedot selvityksen kohteena ole-
van henkilön: 

1) elinkeinotoiminnasta tai osallistumisesta 
siihen; 

2) varallisuudesta ja veloista sekä muista ta-
loudellisista sidonnaisuuksista; 

3) perhe- ja sukulaisuussuhteista. 
Jos henkilöturvallisuusselvityksen tarkoi-

tuksen saavuttaminen sitä välttämättä edellyt-
tää, voidaan selvitys yksittäistapauksessa ulot-
taa koskemaan myös selvityksen kohteen lä-
heisiä. Selvityksen tekemisen edellytyksistä 
on voimassa, mitä tässä laissa säädetään selvi-
tyksen kohteen suostumuksesta. 
 
 

24 § 

Henkilötietolomake ja siinä ilmoitettujen 
tietojen tarkistaminen 

Selvityksen kohde antaa laajennetun henki-
löturvallisuusselvityksen pohjaksi henkilötie-
toilmoituksen, josta ilmenee tiedot: 

1) viimeisen kymmenen vuoden aikana har-
joitetusta elinkeinotoiminnasta tai osallistumi-
sesta siihen; 

2) tiedot perhe- ja sukulaisuussuhteista; 
3) tarvittaessa luettelo 23 §:n 1 momentin 

2 kohdassa tarkoitetuista seikoista. 
Sen lisäksi, mitä 21 §:ssä säädetään, toimi-

valtainen viranomainen voi tarkistaa annetut 
tiedot ja hankkia tätä tarkoitusta varten tietoja: 

1) verohallinnon julkisista verotustiedoista; 
2) yleistä käyttöä varten perustetuista elin-

keinotoiminnan harjoittamista tai omaisuutta 
kuvaavia julkisia tietoja sisältävistä rekiste-
reistä; 

3) selvityksen kohteen antamalla luvalla 
luotto- ja rahoituslaitoksista. 

Toimivaltaisen viranomaisen on varattava 
selvityksen kohteelle tilaisuus lausua antami-
ensa tietojen tarkastamisessa ilmi tulleista sei-
koista. 
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25 § 

Rikostaustaselvityksen tietolähteet 

Rikostaustaselvityksen laadinnassa käyte-
tään 21 §:n 1–10 kohdassa säädettyjä rekiste-
ritietoja, lukuun ottamatta suojelupoliisin toi-
minnallista tietojärjestelmää. 
 
 

26 § 

Tietojen käyttörajoitukset taustaselvitystä 
laadittaessa 

Taustaselvitystä tehtäessä ei saa käyttää: 
1) poliisiasiain tietojärjestelmään talletettuja 

tietoja ilmiannoista taikka sellaisia siihen tal-
letettuja tietoja, joiden mukaan henkilön voi-
daan epäillä syyllistyvän rikokseen tai tietoja 
tapahtumista, joiden voidaan epäillä olosuh-
teiden tai henkilöiden käyttäytymisen perus-
teella liittyvän rikolliseen toimintaan; 

2) tietoja kymmentä vuotta aikaisemmin ta-
pahtuneista rikollisista teoista, elleivät tiedot 
ole talletetut rikosrekisteriin tai kysymys ole 
laajennetusta henkilöturvallisuusselvityksestä, 
jonka perusteella on annettava todistus kan-
sainvälisen tietoturvallisuusvelvoitteen toteut-
tamiseksi; 

3) tietoja viittätoista vuotta nuorempana 
tehdystä teosta, jollei tiedon käyttäminen ole 
välttämätöntä asevelvollisen sijoittamiseksi 
puolustusvoimien tehtäviin tai muiden turval-
lisuuden suojaamiseksi puolustusvoimissa.  

Rikosilmoitusta koskevaa tietoa saa käyttää 
vain, jollei rikosilmoitusta ole syytä epäillä 
perusteettomaksi. Tällaista tietoa käytettäessä 
on tarkistettava, missä vaiheessa asian käsitte-
ly selvitystä laadittaessa on. 

Poliisin henkilötietojen käsittelystä poliisi-
toimessa annetussa laissa tarkoitettuun polii-
siasiain tietojärjestelmään, hallintoasiain tieto-
järjestelmään ja suojelupoliisin toiminnalli-
seen tietojärjestelmään sisältyviä terveydenti-
laa koskevia tietoja saa ottaa huomioon selvi-
tystä laadittaessa vain, jos se on välttämätöntä 
toisten turvallisuuden varmistamiseksi ja tie-
dot perustuvat lääkärintodistukseen tai muihin 
terveydenhuollon ammattihenkilön tekemiin 
merkintöihin, eikä niiden virheettömyydestä 
muutoinkaan ole epäselvyyttä. Mitä edellä 
säädetään, ei estä toimivaltaista viranomaista 
kiinnittämästä työnantajan huomiota tarpee-
seen toteuttaa 10 §:n 2 momentin 4 kohdassa 
tarkoitettuja toimenpiteitä. 

27 § 

Puolustushallintoa ja suojelupoliisia koskevat 
erityissäännökset 

Pääesikunta voi sen estämättä, mitä 21–
24 §:ssä säädetään, puolustushallinnon tehtä-
viin valittaessa tai sen tehtäviä hoitavista hen-
kilöturvallisuusselvitystä laadittaessa käyttää 
myös tietoja, jotka ovat saatavissa asevelvolli-
suusrekisteristä, pääesikunnan ylläpitämästä 
rikostietorekisteristä ja turvallisuustietorekis-
teristä sekä kriisinhallintarekisteristä. 

Asevelvollisuusrekisteristä saatavia tervey-
dentilaa ja palveluskelpoisuutta koskevia tie-
toja saa ottaa huomioon selvitystä laadittaessa 
vain, jos se on välttämätöntä toisten turvalli-
suuden varmistamiseksi.  

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, koskee 
myös suojelupoliisia sen laatiessa henkilötur-
vallisuusselvitystä henkilöstä, jota ollaan va-
litsemassa suojelupoliisin tehtäviin. 
 
 

28 § 

Rikostaustaotteen tietosisältö 

Oikeusrekisterikeskus tuottaa sen ylläpitä-
mistä rekistereistä ja tietojärjestelmästä rikos-
taustaotteen, johon sisällytetään ne tiedot, jot-
ka selvityksen kohteesta on talletettu: 

1) rikosrekisteriin ja sakkorekisteriin; 
2) oikeushallinnon valtakunnallisen tietojär-

jestelmän ratkaisu- ja päätösilmoitusjärjestel-
mään syyttäjän ja tuomioistuimen ratkaisuista 
rikosasioissa. 
 
 

29 § 

Yritysturvallisuusselvityksessä käytettävät 
tietolähteet, suoritettavat tarkastukset ja 

yrityksen sitoumus 

Yrityksen, josta yritysturvallisuusselvitys 
laaditaan, on annettava selvitystä laativalle vi-
ranomaiselle ne tiedot, jotka ovat tarpeen tur-
vallisuusselvityksen tekemiseksi sekä annet-
tava tätä varten selvityksen laatijoille ja tar-
kastajille pääsy toimitiloihinsa. 

Yritysselvitystä laadittaessa voidaan käyt-
tää: 

1) tietoja yrityksestä, sen omistajista ja näi-
den kansalaisuudesta, jos tällainen tieto on 
saatavissa; yrityksen toiminnasta, henkilöstös-
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tä, luottokelpoisuudesta tai varallisuudesta 
yleistä käyttöä varten perustettuihin rekiste-
reihin talletettuja taikka muista julkisista läh-
teistä saatavia tietoja tai yrityksen itse selvi-
tyksen laadintaa varten antamia tietoja; 

2) tietoja yritykselle tuomituista rangaistuk-
sista ja uhkasakoista sekä yritykseen kohdis-
tuneista rikoksista; 

3) yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmäs-
tä annetussa laissa (240/2007) tarkoitettuja 
yrityksen perustietoja; 

4) ulosottorekisterin tietoja, veroviranomai-
sen tietojärjestelmistä saatavia julkisia tietoja 
sekä tietoja verosaatavasta taikka vakuutuslai-
tokselta saatuja tietoja sellaisen lakisääteiseen 
vakuutukseen perustuvan saatavan laimin-
lyönnistä, joka on verojen ja maksujen täytän-
töönpanosta annetun lain (706/2007) mukaan 
suoraan ulosottokelpoinen; 

5) ulkomaalaisrekisteristä saatavia tietoja 
yrityksen ulkomaalaisten työntekijöiden lu-
kumäärästä; 

6) yrityksen suostumuksella tietoja raha- ja 
luottolaitoksista; 

7) yrityksen vastuuhenkilöitä koskevia edel-
lä 21 §:ssä tarkoitettuja tietoja. 

Toimivaltainen viranomainen voi tarkastaa 
tarvittavassa laajuudessa yrityksen toimitilo-
jen, tietojärjestelmien ja tietoliikennejärjeste-
lyjen suojaamiseksi toteutetut sekä muut tur-
vallisuusjärjestelyt. Tarkastusta ei saa suorit-
taa pysyväisluonteiseen asumiseen käytetyissä 
tiloissa. Tietojärjestelmien ja tietoliikennejär-
jestelyjen turvallisuustoimien arvioinnissa 
suojelupoliisi ja pääesikunta voivat käyttää 
asiantuntijana Viestintävirastoa. 

Yritysturvallisuusselvitys voidaan tehdä 
myös osittaisena, jos se on tarpeen kansainvä-
lisen tietoturvallisuusvelvoitteen toteuttami-
seksi tai se on muutoin turvallisuusselvityksen 
tarkoituksen toteuttamiseksi perusteltua. Jos 
selvitys ja arviointi koskevat yksinomaan tie-
tojärjestelmien tai tietoliikennejärjestelyjen 
turvallisuutta, selvityksen ja arvioinnin laatii 
sekä sen pohjalta annettavan todistuksen antaa 
Viestintävirasto. 

Toimivaltainen viranomainen voi yritystur-
vallisuusselvitystä ja sen perusteella annetta-
vaa arviota laatiessaan edellyttää, että elinkei-
nonharjoittaja sitoutuu huolehtimaan tietotur-
vallisuustason säilyttämisestä sekä ilmoitta-
maan muutoksista, joilla on siihen vaikutuk-
sia. 
 
 
 

6 luku 

Taustan selvittämistä koskevan menettelyn 
päättäminen ja siitä saatujen tietojen 

käsittely 

30 § 

Taustaselvityksen päättyminen 

Taustaselvityksen päättymisestä ja sen sisäl-
löstä ilmoitetaan hakijalle kirjallisesti tai an-
tamalla selvityksen perusteella 32 §:ssä tar-
koitettu taustaselvitystodistus. 

Jos selvityksen perusteella ei ole velvolli-
suutta antaa taustaselvitystodistusta ja jos 
henkilöä koskevaa taustaselvitystä tehtäessä ei 
ole tullut esiin sellaista, jonka selvitystä laati-
nut viranomainen katsoo olevan selvityksen 
kohteen luotettavuuden kannalta merkityksel-
listä, viranomainen voi ilmoittaa tämän selvi-
tyksen hakijalle 1 momentin estämättä suulli-
sesti.  
 
 

 31 § 

Taustaselvityksen vaikutukset ja sen sisältö 

Taustaselvitys ei sido sitä, jonka käyttöä 
varten selvitys on laadittu. 

Taustaselvitykseen saadaan ottaa salassa pi-
dettäviksi säädettyjä tietoja vain sellaisessa 
muodossa ja siinä laajuudessa, joka asian-
omaisessa tapauksessa on tarpeen selvityksen 
tarkoituksen saavuttamiseksi. Jos taustaselvi-
tykseen otetaan tieto keskeneräisestä rikosasi-
asta, on samalla ilmoitettava, missä vaiheessa 
asian käsittely taustaselvitystä annettaessa on. 

Henkilöä koskevaan taustaselvitykseen ei 
saa sisällyttää viranomaisen arviota selvityk-
sen kohteena olevan henkilön luotettavuudes-
ta tai sopivuudesta virkaan tai tehtävään.  

Toimivaltainen viranomainen voi henkilö-
turvallisuusselvityksen antamisen yhteydessä 
kiinnittää työnantajan huomiota tarpeeseen to-
teuttaa 10 §:n 2 momentin 4 kohdassa tarkoi-
tettuja toimenpiteitä. 
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32 § 

Taustaselvitystodistus ja sen sisältö 

Yritysturvallisuusselvityksen perusteella 
hakijalle ja selvityksen kohteelle annetaan 
taustaselvitystodistus, jos yritys täyttää selvi-
tyksen perusteena olevat vaatimukset. Todis-
tukseen merkitään tieto sen antajasta ja voi-
massaoloajasta, jos se on määritelty, samoin 
kuin tiedot siitä, mitkä seikat ovat olleet selvi-
tyksen piirissä sekä niitä koskevat tulokset. 

Henkilöä koskevan taustaselvityksen perus-
teella annetaan taustaselvitystodistus, jos sel-
vitysmenettelyssä ei ole tullut esiin syitä, mik-
si henkilöä ei voitaisi valita selvityksen perus-
teena olevaan tehtävään ja jos taustaselvitys-
todistuksen antaminen on tarpeen: 

1) laissa tai lain nojalla annetun säännöksen 
mukaan tai 8 §:n 3 momentissa tarkoitetun 
tehtävän vuoksi; 

2) tarpeettomien taustaselvitysten laadinnan 
estämiseksi ja selvityksen kohde työskentelee 
panostajan tehtävissä, huolto-, asennus-, var-
tiointi- ja muissa sellaisissa tehtävissä, missä 
hänen on työtehtäviensä luonteen vuoksi 
säännönmukaisesti toimittava sellaisissa toi-
mitiloissa tai alueella, joissa työskentelevistä 
säännönmukaisesti laaditaan taustaselvitys. 

Henkilöä koskevaan taustaselvitystodistuk-
seen merkitään tieto sen antajasta ja voimas-
saolosta. Tarvittaessa todistukseen merkitään 
tieto siitä, ettei selvitysmenettelyssä ole tullut 
esiin syitä, joiden vuoksi henkilöä tai yritystä 
ei voitaisi valita hakemuksen perusteena ole-
vaan tehtävään samoin kuin tieto siitä, minkä-
laisiin suojaustasoihin luokiteltuihin asiakir-
joihin henkilölle voidaan antaa pääsy. 
 
 

33 § 

Henkilöä koskevan taustaselvityksen sekä 
rikostaustaotteen perusteella saatujen tietojen 

käsittely 

Taustaselvityksen hakijan tulee pitää huolta 
siitä, että henkilöä koskevan taustaselvityksen 
samoin kuin rikostaustaotteen sisältämiä tieto-
ja voivat käsitellä vain ne henkilöt, jotka niitä 
tehtävissään välttämättä tarvitsevat ja että nii-
den ja henkilöä koskevan taustaselvitystodis-
tuksen sisältämiä tietoja ei käytetä muuhun 
tarkoitukseen kuin hakemuksessa on ilmoitet-
tu. Sama koskee sitä, joka on saanut taustasel-
vityksen selvityksen kohteelta. Mitä edellä 

säädetään, ei estä käsittelemästä tietoja työan-
tajan haastatellessa työnhakijaa, jollei 38 §:n 
3 momentista muuta johdu.  

Rikostaustaotteen nähtäväksi esittäneen 
henkilön henkilötietoihin saadaan tehdä aino-
astaan merkinnät rikostaustaotteen esittämi-
sestä ja otteen tunnistetiedoista. Otteesta ei 
saa ottaa jäljennöstä ja se on palautettava ot-
teen esittäneelle henkilölle viipymättä. 

Hakijan on hävitettävä taustaselvityksestä 
hänelle annettu kirjallinen ilmoitus heti, kun 
se ei enää ole tarpeen selvitystä haettaessa il-
moitetun käyttötarkoituksen kannalta, kuiten-
kin viimeistään kuuden kuukauden kuluttua 
siitä, kun tieto selvityksestä on saatu. 

Taustaselvityksen ja rikostaustaotteen sekä 
niihin sisältyvien tietojen salassapitoon, taus-
taselvitystä hankittaessa saatuja tietoja ja ri-
kostaustaotetta koskevaan vaitiolovelvollisuu-
teen ja hyväksikäyttökieltoon sovelletaan vi-
ranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun 
lain 22–24 §:ää silloinkin, kun asiakirjat ja 
tiedot on saanut muu kuin mainitun lain 
4 §:ssä tarkoitettu viranomainen. 
 
 

7 luku 

Taustaselvityksen ja taustaselvitys-
todistuksen voimassaoloa koskevat 

säännökset 

34 § 

Taustaselvityksen ja taustaselvitystodistuksen 
voimassaoloaika 

Taustaselvitys ja siihen perustuva todistus 
ovat voimassa toistaiseksi, enintään kuitenkin 
viisi vuotta, jollei taustaselvitystä ole laadittu 
määräaikaista tehtävää tai tiettyyn hankkee-
seen kuuluvaa tehtävää varten taikka jollei 
toimivaltainen viranomainen ole toisin päättä-
nyt.  

 
 

35 § 

Taustaselvityksen uusiminen ja uuden 
taustaselvitystodistuksen antaminen 

Toistaiseksi annettu taustaselvitys voidaan 
selvityksen laatineen viranomaisen aloitteesta 
taikka taustaselvityksen hakijan tai selvityk-
sen kohteen hakemuksesta uusia, jos se on 
tarpeen kansainvälisen tietoturvallisuusvel-
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voitteen toteuttamiseksi tai selvityksen koh-
teen tehtävissä tai sellaisissa olosuhteissa ta-
pahtuneen muutoksen vuoksi, jotka tämän lain 
mukaan otetaan huomioon selvitystä laaditta-
essa. 

Henkilöä koskeva taustaselvitystodistus 
voidaan antaa uutta selvitystä suorittamatta 
taustaselvitysrekisterin perusteella, jos aikai-
semmasta taustaselvityksestä on kulunut vä-
hemmän kuin viisi vuotta ja luotettavuuden 
seurannassa on toteutettu 45 §:ssä säädetyt 
toimenpiteet, joissa ei ole ilmennyt syitä luo-
tettavuuden uudelleen arvioinnille. 

 
 

36 § 

Taustaselvitystodistuksen peruuttaminen 

Toimivaltainen viranomainen voi omasta 
aloitteestaan taikka taustaselvityksen hakijan 
tai selvityksen kohteen hakemuksesta peruut-
taa tämän lain nojalla annetun taustaselvitys-
todistuksen, jos: 

1) selvityksen kohteena ollut henkilö ei enää 
työskentele niissä tehtävissä, joita varten to-
distus on annettu taikka jos hänen epäillään 45 
§:n mukaan saatujen tietojen mukaisesti syyl-
listyneen tekoon, joka olisi ollut esteenä todis-
tuksen antamiselle, taikka jos hänelle ei muu-
toin muuttuneiden olosuhteiden vuoksi voitai-
si enää antaa taustaselvitystodistusta; tai 

2) selvityksen kohteena ollut yrityksen toi-
minta ei enää täytä niitä vaatimuksia, jotka 
ovat olleet edellytyksenä todistuksen antami-
selle eikä yritys ole asetetussa määräajassa 
korjannut puutetta. 

Toimivaltaisen viranomaisen on ennen 
1 momentissa tarkoitetun ratkaisun tekemistä 
kuultava selvityksen kohdetta sekä taustasel-
vityksen hakijaa. 

Toimivaltainen viranomainen voi taustasel-
vitystodistuksen peruuttamista koskevassa 
päätöksessään määrätä, että päätöstä on nou-
datettava muutoksenhausta huolimatta, jollei 
muutoksenhakuviranomainen toisin määrää. 
 
 

37 § 

Ilmoittaminen kansalliselle 
turvallisuusviranomaiselle  

Jos taustaselvitys on tehty kansainvälisen 
tietoturvallisuusvelvoitteen toteuttamiseksi, 
sen uusimisesta tai peruuttamisesta on ilmoi-

tettava välittömästi kansainvälisistä tietotur-
vallisuusvelvoitteista annetussa laissa tarkoi-
tetulle kansalliselle turvallisuusviranomaisel-
le. 

 
 

8 luku 

Taustaselvityksen kohteen oikeudet 

38 § 

Tietojensaantioikeus 

Jokaisella on oikeus saada toimivaltaiselta 
viranomaiselta tieto siitä, onko hänestä tehty 
taustaselvitys. Selvityksen kohteella on oikeus 
pyynnöstään saada toimivaltaiselta viranomai-
selta taustaselvityksen sisältämät tiedot.  

Jos hakijalle on ilmoitettu taustaselvityksen 
lopputuloksesta 30 §:n 2 momentissa tarkoite-
tussa tapauksessa suullisesti, taustaselvityksen 
hakijan on annettava lopputuloksesta tieto 
selvityksen kohteelle. Tieto on annettava vas-
taavalla tavalla myös taustaselvitystodistuk-
sesta taikka kirjallisesti annetusta selvityksen 
lopputuloksesta.  

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettua tie-
donsaantioikeutta ei ole, jos tieto on peräisin 
sellaisesta henkilörekisteristä, johon rekiste-
röidyllä ei ole tarkastusoikeutta.  
 
 

39 § 

Selvityksen kohteen huomautusoikeus 

Toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä 
selvityksen kohteen haastattelun tai henkilö-
lomakkeen tietojen tarkistamismenettelyn yh-
teydessä esittämästä huomautuksesta merkintä 
kohteesta laadittuun taustaselvitykseen, jollei 
tietoa huomautuksen johdosta heti oikaista tai 
jollei huomautusta ole pidettävä ilmeisen pe-
rusteettomana. Jos toimivaltainen viranomai-
nen kieltäytyy tekemästä huomautuksesta 
merkintää taustaselvitykseen, sen tulee ilmoit-
taa syyt tähän selvityksen kohteelle annetta-
vassa kirjallisessa päätöksessä. 

Rekisteriin sisältyvän tiedon korjaamisesta 
säädetään erikseen. 
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40 § 

Säännösten soveltaminen läheisiin 

Mitä selvityksen kohteena olevan henkilön 
tiedonsaantioikeudesta säädetään, sovelletaan 
myös selvityksen kohteena olevan henkilön 
läheiseen, kun tästä on tehty 23 §:n 2 momen-
tin nojalla taustaselvitys. Selvityksen kohtee-
na olevan henkilön läheisen huomautusoikeu-
desta itseään koskeviin tietoihin sovelletaan, 
mitä 39 §:ssä säädetään. 
 
 

9 luku 

Erinäiset säännökset 

41 § 

Tietosuojavaltuutetun valvontaoikeus 

Tietosuojavaltuutetulla on oikeus tutustua 
tämän lain nojalla laadittuun taustaselvityk-
seen sen lainmukaisuuden tarkastamiseksi. 

Tietosuojavaltuutetun oikeudesta valvoa ja 
saada tietoja tässä laissa tarkoitettujen taus-
taselvitysten ja rikostaustaotteiden antamiseen 
liittyvien henkilötietojen käsittelyn valvonnas-
ta säädetään henkilötietolain 39 ja 40 §:ssä. 
 
 

42 § 

Viranomaisten yhteistyö 

Suojelupoliisin ja Poliisihallituksen on toi-
mittava yhteistyössä pääesikunnan ja Viestin-
täviraston kanssa taustaselvitysmenettelyn 
yhdenmukaisten käytäntöjen luomiseksi ja 
noudattamiseksi. 
 
 

43 § 

Viranomaisten tietojensaantioikeus 

Sen estämättä, mitä tietojen salassapitovel-
vollisuudesta laissa säädetään: 

1) viranomaisten on luovutettava toimival-
taisille viranomaisille tiedot, joita ne voivat 
käyttää taustaselvityksiä laatiessaan; 

2) toimivaltaiset viranomaiset voivat luovut-
taa toisilleen yksittäisen taustaselvityksen te-
kemiseksi tämän lain mukaan käytettävissä 
olevia tietoja. 

Toimivaltaisella viranomaisella on oikeus 
saada tietoja luottotietorekisterin pitäjältä 
henkilöturvallisuusselvityksen ja yritysturval-
lisuusselvityksen laadintaa varten sekä toteu-
tettaessa seurantaa laajennettua turvallisuus-
selvitystä koskevissa asioissa.  

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetut tiedot 
voidaan luovuttaa myös teknisen käyttöyhtey-
den avulla. 

 
 

44 § 

Taustaselvitysrekisteri 

Taustaselvitysrekisteriä pidetään tarpeetto-
mien taustaselvitysmenettelyjen välttämiseksi 
sekä tietojen välittämiseksi toimivaltaisten vi-
ranomaisten välillä. Suojelupoliisi toimii taus-
taselvitysrekisterin päävastuullisena rekiste-
rinpitäjänä. Kukin taustaselvityksiä laativa vi-
ranomainen vastaa rekisteriin tallettamiensa 
tietojen oikeellisuudesta. 

Toimivaltaisen viranomaisen on viivytyk-
settä talletettava tieto sille tehdystä taustasel-
vitystä koskevasta hakemuksesta, selvityksen 
kohteen nimestä ja muista yksilöintitiedoista, 
selvityksen laajuudesta sekä tiedot selvitys-
menettelyn lopputuloksesta tai taustaselvitys-
todistuksesta ja niiden voimassaolosta sekä 
taustaselvitystodistuksen peruuttamisesta. 
Edellä säädetystä riippumatta suojelupoliisi 
voi jättää merkitsemättä rekisteriin tiedot 
omasta henkilökunnastaan ja pääesikunta sel-
laisista puolustusvoimien palveluksessa ole-
vista, joista tiedon antaminen ulkopuolisille 
voisi olla vastoin maanpuolustuksen etua. 

Rekisteriin talletetut tiedot poistetaan vii-
meistään kolmen vuoden kuluessa vastaavan 
uuden taustaselvityksen laatimisesta tai taus-
taselvitykselle tai taustaselvitystodistukselle 
asetetun määräajan päättymisestä taikka siitä, 
kun se tehtävä, jota varten taustaselvitys on 
laadittu, on suoritettu loppuun tai taustaselvi-
tystodistus on peruutettu. Tietojen poistami-
sessa sovelletaan muutoin, mitä henkilötieto-
laissa (523/1999) säädetään. 

Taustaselvitysrekisteriin voidaan tallettaa 
tiedot Viestintäviraston viranomaisen tietojär-
jestelmää tai tietoliikennejärjestelyjä koske-
vasta todistuksesta siten kuin viranomaisten 
tietojärjestelmien ja tietoliikennejärjestelyjen 
tietoturvallisuuden arvioinnista annetussa lais-
sa (    /201 ) säädetään.  
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45 § 

Luotettavuuden seuranta henkilörekisterien 
avulla  

Suojelupoliisi voi yhdistää taustaselvitysre-
kisterin tietoihin poliisiasiain tietojärjestelmän 
osarekisterien sekä oikeushallinnon valtakun-
nalliseen tietojärjestelmään sisältyviä syyttä-
jän diaari- ja asianhallintajärjestelmän tietoja 
sekä rikosasioiden vireilläolo- ja ratkaisutieto-
ja sen selvittämiseksi, onko selvityksen kohde 
edelleenkin sopiva hoitamaan niitä tehtäviä, 
joita varten taustaselvitys on laadittu. Sellai-
sen henkilön tietoihin, josta on laadittu laa-
jennettu henkilöturvallisuusselvitys, voidaan 
yhdistää tietoja niistä henkilörekistereistä, 
joista 24 §:n 2 momentin mukaan voidaan 
hankkia tietoja henkilötietolomakkeella annet-
tujen tietojen tarkistamiseksi.  

Jos 1 momentissa tarkoitetun selvityksen 
perusteella ilmenee, että henkilön tai yrityk-
sen epäillään tai katsotaan tuomioistuimen 
päätöksellä syyllistyneen rikolliseen tekoon, 
suojelupoliisin on salassapitosäännösten es-
tämättä tiedotettava asiasta taustaselvityksen 
laatineelle viranomaiselle. 

Jos edellä tässä pykälässä säädetyn menette-
lyn perusteella saadun selvityksen perusteella 
henkilön tai yrityksen epäillään tai katsotaan 
tuomioistuimen päätöksellä syyllistyneen te-
koon, joka olisi vaikuttanut taustaselvitysto-
distuksen antamiseen tai taustaselvityksen si-
sältöön, toimivaltaisen viranomaisen on salas-
sapitosäännösten estämättä selvityksen koh-
detta kuultuaan tiedotettava asiasta selvityk-
sen kohteen työnantajalle tai yritysturvalli-
suusselvitystä hakeneelle. 

Jos taustaselvitystodistus on tehty kansain-
välisten tietoturvallisuusvelvoitteiden toteut-
tamiseksi, asiasta on viipymättä ilmoitettava 
kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista 
annetussa laissa tarkoitetulle kansalliselle tur-
vallisuusviranomaiselle. 

Suojelupoliisin on hävitettävä yhdistämisen 
seurauksena syntyneet tiedot heti, kun 
2 momentissa tarkoitetut toimenpiteet on saa-
tettu loppuun, viimeistään kuitenkin vuoden 
kuluessa rekisterien yhdistämisestä. 

 
 

46 § 

Tietojen luovuttaminen taustaselvitys- 
rekisteristä 

Suojelupoliisi antaa taustaselvitysrekisteris-
tä teknisen käyttöyhteyden avulla tietoja pää-
esikunnalle ja poliisihallituksen määräämälle 
rikostaustaselvityksiä laativalle yksikölle tässä 
laissa tarkoitettujen tehtävien hoitamiseksi se-
kä kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoit-
teista annetussa laissa tarkoitetulle kansallisel-
le turvallisuusviranomaiselle kansainvälisten 
tietoturvallisuusvelvoitteiden toteuttamiseksi. 

Suojelupoliisi voi antaa ministeriön ni-
meämälle virkamiehelle tämän lain mukaisen 
taustaselvityksen hankkimisen tarpeen arvi-
ointia varten taustaselvitysrekisteristä tietoja: 

1) yrityksistä, joista yritysturvallisuusselvi-
tys on laadittu, ja selvityksen perusteella an-
netusta todistuksesta; 

2) sellaisista henkilöistä, joista on laadittu 
taustaselvitys, jonka mukaan ei ole ilmennyt 
henkilön luotettavuuden kannalta kielteisiä 
tietoja tai jonka perusteella on annettu todis-
tus, joka on edelleen voimassa; 

3) viranomaisen tietojärjestelmälle tai tieto-
liikennejärjestelyille annetusta todistuksesta;  

4) edellä 1–3 kohdassa tarkoitetuissa tapa-
uksissa taustaselvityksen laatijasta ja laati-
misajankohdasta sekä todistuksen voimassa-
oloajasta. 

Pääesikunta voi suojelupoliisin luvalla luo-
vuttaa edellä 2 momentissa tarkoitettuja tieto-
ja niille puolustusvoimien yksiköiden ni-
meämille virkamiehille, jotka tarvitsevat tieto-
ja taustaselvityksen hankkimisen tarpeen ar-
vioimiseen. 

Edellä 1–3 momentissa tarkoitetut tiedot 
voidaan suojelupoliisin luvalla antaa myös 
teknisen käyttöyhteyden avulla. 

 
 

47 § 

Taustaselvityksen ja rikostaustaotteen 
maksullisuus 

Toimivaltaisten viranomaisten tämän lain 
nojalla tekemistä taustaselvityksistä ja rikos-
taustaotteesta sekä Viestintäviraston asiantun-
tijatehtävien suorittamisesta yritysturvalli-
suusselvitystä laadittaessa peritään hakijalta 
maksu noudattaen, mitä valtion maksuperuste-
laissa (150/1992) säädetään. Yritysturvalli-
suusselvityksen laatimiseen liittyvistä kustan-
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nuksista vastaa kuitenkin selvityksen kohde, 
jos selvitys on laadittu viranomaisen hake-
muksesta.  

Työnantaja vastaa sille toimitetun rikostaus-
taotteen hankkimisesta aiheutuvista kustan-
nuksista. 
 
 

48 § 

Rangaistussäännökset 

Rangaistus 33 §:n 4 momentissa tarkoitetun 
vaitiolovelvollisuuden rikkomisesta tuomitaan 
rikoslain (39/1889) 38 luvun 1 tai 2 §:n mu-
kaan, jollei teko ole rangaistava rikoslain 40 
luvun 5 §:n mukaan tai siitä muualla laissa 
säädetä ankarampaa rangaistusta. 

Rangaistus henkilörekisteririkoksesta sääde-
tään rikoslain 38 luvun 9 §:ssä ja henkilöre-
kisteririkkomuksesta henkilötietolain 48 §:n 2 
momentissa. 

 
 

49 § 

Muutoksenhaku 

Toimivaltaisen viranomaisen antamaan kiel-
teiseen päätökseen taustaselvityksen tekemistä 
koskevassa asiassa ei saa hakea valittamalla 
muutosta.  

Suojelupoliisin 18 §:n nojalla tekemään pää-
tökseen sekä toimivaltaisen viranomaisen pää-
tökseen, jolla tämä on kieltäytynyt antamasta 
17 §:ssä tarkoitettuja tarkoituksia varten rikos-
taustaotteen, tai 38 §:n 1 momentissa tarkoi-
tettuja tietoja taikka tekemästä 39 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitettua merkintää tai toimival-
taisen viranomaisen taustatodistuksen peruut-
tamista 36 §:n nojalla tekemään päätökseen, 
saa hakea muutosta valittamalla hallinto-
oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa 
(586/1996) säädetään. Muutosta suojelupolii-
sin 18 §:ssä tarkoitetussa asiassa tekemään 
päätökseen, jolla asiaa ei ole otettu käsiteltä-
väksi 5 §:n 2 momentin nojalla, ei kuitenkaan 
saa hakea valittamalla.  

Oikeusrekisterikeskuksen päätöksestä, jolla 
se on kieltäytynyt antamasta rikostaustaotetta, 
saa valittaa myös otetta pyytäneen henkilön 
työnantaja. Taustaselvityksen peruuttamista 
koskevaan päätökseen muutosta saa hakea 
myös taustaselvityksen hakija.  

Hallinto-oikeuden päätökseen, jolla on ku-
mottu toimivaltaisen viranomaisen päätös tai 
muutettu sitä, saa lain soveltamisen yhtenäi-
syyden ylläpitämiseksi hakea muutosta myös 
kysymyksessä oleva viranomainen. 
 
 

10 luku 

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset 

50 § 

Voimaantulosäännös 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 201 
. Tällä lailla kumotaan turvallisuusselvityksis-
tä 8 päivänä maaliskuuta 2002 annettu laki 
(177/2002 siihen myöhemmin tehtyine muu-
toksineen). 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 
 
 

51 § 

Siirtymäsäännös 

Ennen tämän lain voimaantuloa vireille saa-
tettuun asiaan sovelletaan aikaisempaa lakia. 

Sen estämättä, mitä 45 §:ssä säädetään, suo-
jelupoliisi voi yhdistää mainitussa lainkohdas-
sa tarkoitetulla tavalla tiedot vain niiden hen-
kilöiden tietoihin, joille on annettu taustasel-
vitystodistus. Luotettavuuden seuranta on kui-
tenkin järjestettävä lainkohdassa tarkoitetulla 
tavalla seitsemän vuoden kuluessa tämän lain 
voimaantulosta.  

Lain 44 §:ssä tarkoitettu taustaselvitysrekis-
teri on saatettava lainmukaiseen kuntoon kah-
den vuoden kuluessa lain voimaantulosta.

 
————— 
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2. 
 
 
 

Laki 
yritysten tietoturvallisuusvaatimusten arviointilaitoksista 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
 

1 luku  

Yleiset säännökset 

1 § 

Lain tarkoitus 

Tämän lain tarkoituksena on luoda menet-
tely, jonka avulla yritys voi varmistua ja 
osoittaa luotettavasti ulkopuolisille, että sen 
toiminnassa on toteutettu tietoturvallisuu-
delle asetut vaatimukset. 
 
 

2 § 

Lain soveltamisala 

Tätä lakia sovelletaan arviointilaitoksiin 
niiden suorittaessa tietoturvallisuustason 
arviointia sellaisessa yksikössä, joka yritys- 
ja yhteisötietolain (244/2001) 3 §:n 
1 momentin 1–5 kohdan mukaan on rekiste-
röitävä yritys- ja yhteisötietojärjestelmään 
(yritys). 

Mitä tässä laissa säädetään yrityksestä, 
sovelletaan myös säätiöön, kunnalliseen ja 
valtion viranomaiseen tai siihen, joka lain 
tai asetuksen nojalla suorittaa laissa säädet-
tyä tehtävää. Viestintäviraston tehtävistä vi-
ranomaisten tietojärjestelmien ja tietolii-
kennejärjestelyjen tietoturvallisuuden arvi-
oinnissa säädetään erikseen.  

 
 

2 luku 

Arviointilaitos ja vaatimuksen- 
mukaisuuden arviointi 

3 § 

Arviointilaitoksen tehtävä 

Arviointilaitoksen tehtävänä on suorittaa 
yrityksen toimitilojen tarkastus sekä selvit-
tää, onko yrityksen toiminnassa asianmu-
kaisella tavalla toteutettu ne muut tietotur-
vallisuutta koskevat vaatimukset, jotka on 
otettu selvityksen perustaksi. Arviointilaitos 
antaa selvitysten perusteella todistuksen, jos 
yrityksen toiminta on tietoturvallisuusvaa-
timusten mukainen. Todistuksesta tulee il-
metä, minkä toimielimen antamat tietotur-
vallisuusvaatimukset ovat olleet arvioinnin 
perustana. 
 
 

4 § 

Vaatimuksenmukaisuuden arviointi 

Yrityksen tietoturvallisuusvaatimuksina 
voidaan arvioinnissa käyttää: 

1) lailla, asetuksella tai valtiovarainminis-
teriön ohjeilla annettuja viranomaisten toi-
mintaa koskevia tietoturvallisuusvaatimuk-
sia; 

2) kansainvälisistä tietoturvallisuusvel-
voitteista annetussa laissa (588/2004) tar-
koitetun kansallisen turvallisuusviranomai-
sen antamia kansainvälisten tietoturvalli-
suusvelvoitteiden toteuttamista koskevia 
ohjeita; 
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3) Euroopan unionin tai muun kansainvä-

lisen toimielimen antamia tietoturvallisuutta 
koskevia säännöksiä tai ohjeita; tai 

4) vahvistettuun standardiin sisältyviä tie-
toturvallisuutta koskevia vaatimuksia. 
 
 

3 luku 

Hyväksymistä ja valvontaa koskevat 
säännökset 

5 § 

Arviointilaitokselle asetettavat vaatimukset 

Arviointilaitoksen, joka suorittaa tässä 
laissa tarkoitetulla tavalla tietoturvallisuu-
den vaatimuksenmukaisuuden arviointia, 
tulee täyttää seuraavat vaatimukset: 

1) laitos täyttää ne vaatimukset, jotka ovat 
edellytyksenä taustaselvityksistä ja rikos-
taustaotteista annetun lain (    /201) mukai-
sen taustaselvitystodistuksen antamiselle;  

2) laitos on toiminnallisesti ja taloudelli-
sesti riippumaton arvioinnin kohteena ole-
vista yrityksistä; 

3) laitoksen henkilökunnalla on hyvä tek-
ninen ja ammatillinen koulutus sekä riittä-
vän laaja-alainen kokemus toimintaan pe-
rehdyttävissä tehtävissä; 

4) laitoksella on toiminnan edellyttämät 
laitteet, välineet ja järjestelmät; 

5) laitoksella on luotettavaksi arvioitu ja 
valvottu menetelmä, jonka avulla yhteisön 
toimitilojen ja tietojenkäsittelyn turvallisuus 
varmistetaan, sekä asianmukaiset ohjeet 
toimintaa ja sen seurantaa varten. 

Arviointilaitoksen on osoitettava ulko-
puolisella arvioinnilla täyttävänsä 1 mo-
mentin 2–5 kohdassa säädetyt edellytykset. 

 
 

6 § 

Arviointilaitoksen hyväksyminen 

Viestintävirasto hyväksyy vaatimukset 
täyttävän yhteisön tai laitoksen tässä laissa 
tarkoitetuksi arviointilaitokseksi. Viestintä-
virasto voi käyttää asiaa käsitellessään asi-
antuntijoita. 

Hyväksyminen voidaan antaa määräajak-
si, jos siihen on erityinen syy, ja siihen voi-
daan liittää laitoksen pätevyysaluetta, val-
vontaa sekä sellaisia toimintaa koskevia ra-
joituksia ja ehtoja, jotka ovat tarpeen tehtä-
vien hoidon asianmukaiseksi varmistami-
seksi. 

Hyväksymistä hakeneen laitoksen on an-
nettava Viestintävirastolle kaikki ne tiedot, 
jotka ovat tarpeen arviointilaitoksen hyväk-
symistä koskevan asian käsittelemiseksi. 
 
 

7 § 

Arviointilaitoksen velvollisuus ilmoittaa 
muutoksista  

Arviointilaitoksen on ilmoitettava Vies-
tintävirastolle sellaisesta toimintaansa kos-
kevasta muutoksesta, jolla on vaikutusta 
asetettujen vaatimusten täyttymiseen. 
 
 

8 § 

Arviointilaitoksen hyväksymisen 
peruuttaminen 

Jos arviointilaitos toimii olennaisesti tai 
jatkuvasti säännösten vastaisesti taikka jos 
se ei enää täytä hyväksymiselle asetettuja 
vaatimuksia, toimivaltaisen viranomaisen 
on kehotettava arviointilaitosta korjaamaan 
puute määräajassa. Jos puutetta ei korjata 
määräajassa, Viestintävirasto voi peruuttaa 
hyväksymisen.  

Viestintävirasto voi päätöksessään määrä-
tä, että päätöstä on noudatettava muutok-
senhausta huolimatta, jollei muutoksenha-
kuviranomainen toisin määrää. 

 
 

9 § 

Viranomaisen tiedonsaanti- ja 
tarkastusoikeus  

Viestintävirastolla on sen lisäksi, mitä 
edellä säädetään, oikeus saada arviointilai-
tokselta ne tiedot, jotka ovat tarpeen sen 
valvomiseksi, että laitos täyttää sen toimin-
taa koskevat vaatimukset sekä oikeus päästä 
tarkastamaan laitoksen tilat sekä sen käy-
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tössä olevat menetelmät. Tarkastusta ei saa 
suorittaa pysyväisluonteiseen asumiseen 
käytetyissä tiloissa. 

Mitä 1 momentissa säädetään oikeudesta 
päästä tarkastamaan laitokset tilat ja sen 
käytössä olevat järjestelmät sovelletaan 
myös Viestintäviraston käyttämään asian-
tuntijaan.  
 
 

4 luku 

Erinäiset säännökset 

10 § 

Maksut 

Arviointilaitoksen hyväksymistä koske-
van asian käsittelystä peritään maksu siten 
kuin valtion maksuperustelain (150/1992) 
nojalla säädetään.  
 
 

11 § 

Muutoksenhaku 

Viestintäviraston tämän lain nojalla teke-
mään päätökseen saa hakea valittamalla 

muutosta siten kuin hallintolainkäyttölaissa 
(586/1996) säädetään. 
 
 

12 § 

 Hyvää hallintoa koskevien säännösten 
soveltaminen 

Hyväksytyn arviointilaitoksen on tässä 
laissa tarkoitettuja julkisia hallintotehtäviä 
hoitaessaan noudatettava hallintolakia 
(434/2003) ja viranomaisten toiminnan jul-
kisuudesta annettua lakia (621/1999). Arvi-
ointilaitoksen ja sen palveluksessa olevan 
on kuitenkin pidettävä salassa sen arvioita-
vana olevat tai olleet yrityssalaisuuksia 
koskevat sekä yrityksen turvallisuuteen 
vaikuttavat tiedot silloinkin, kun kysymys 
ei ole julkisen hallintotehtävän hoitamises-
ta. 
 
 

13 § 

Voimaantulosäännös 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä        
kuuta 201  . 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
toimenpiteisiin sen täytäntöön panemiseksi. 

 
————— 
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3.  
 
 
 

Laki 
viranomaisten tietojärjestelmien ja tietoliikennejärjestelyjen tietoturvallisuuden arvioinnista  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
 

1 §  

Lain soveltamisala 

Tässä laissa säädetään viranomaisten tie-
tojärjestelmien ja tietoliikennejärjestelyjen 
tietoturvallisuuden arvioinnista. 

Viestintäviraston tehtävistä kansainvälis-
ten tietoturvallisuusvelvoitteiden toteutta-
misessa sekä yritysturvallisuusselvityksiä 
laadittaessa säädetään erikseen. 
 
 

2 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) tietojärjestelmällä tietojenkäsittelylait-

teista, tiedonsiirtolaitteista ja ohjelmistoista 
koostuvaa tietojenkäsittelyyn tarkoitettua 
järjestelmää; 

2) kansainvälisellä tietoturvallisuusvel-
voitteella sellaista salassa pidettävän asia-
kirjan käsittelyä koskevaa ja kansainväli-
seen sopimukseen tai säädökseen perustu-
vaa velvoitetta, jota Suomen on noudatetta-
va; 

3) viranomaisella viranomaisten toimin-
nan julkisuudesta annetun lain 4 §:n 
1 momentissa tarkoitettuja toimielimiä. 

 
 

3 § 

Viestintäviraston tehtävät 

Viestintäviraston tehtävänä on viran-
omaisten tietojärjestelmien ja tietoliikenne-
järjestelyjen tietoturvallisuuden edistämi-
seksi ja varmistamiseksi: 

1) suorittaa viranomaisen pyynnöstä tä-
män määräysvallassa olevien tietojärjestel-
mien tai tietoliikennejärjestelyjen tietotur-
vallisuuden vaatimuksenmukaisuuden arvi-
ointia; 

2) antaa tietojärjestelmälle tai tietoliiken-
nejärjestelyille sen hyväksymistä osoittavan 
todistus 8 §:ssä säädetyllä tavalla;  

3) suorittaa valtiovarainministeriön pyyn-
nöstä valtionhallinnon viranomaisen mää-
räysvallassa olevien tietojärjestelmien tai 
tietoliikennejärjestelyjen tietoturvallisuu-
desta selvityksiä. 

Edellä 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoi-
tetun pyynnön voi tehdä myös se, joka to-
teuttaa viranomaisen lukuun tietojenkäsitte-
ly- tai tietoliikennepalveluja taikka hoitaa 
niiden järjestämiseen liittyviä palvelutehtä-
viä. 

Jollei 5 §:n nojalla säädetystä velvolli-
suudesta hankkia todistus muuta johdu, 
Viestintävirasto suorittaa tässä laissa tarkoi-
tetut tehtävät käytettävissä olevien voima-
varojen mukaisesti ottaen huomioon kan-
sainvälisten tietoturvallisuusvelvoitteiden 
toteuttamisen sekä pyydettyjen toimenpitei-
den merkitys viranomaisten tietojärjestel-
mien ja tietoliikennejärjestelyjen tietotur-
vallisuuden yleiseen parantamiseen. 
 
 

4 § 

Valtiovarainministeriön toimivalta 
arvioinnin hakemiseen 

Valtiovarainministeriö voi pyytää valti-
onhallinnon tietoturvallisuudesta annettujen 
säännösten noudattamisen selvittämiseksi 
sekä niiden kehittämiseksi Viestintävirastoa 
arvioimaan valtionhallinnon viranomaisten 
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tietojärjestelmiä tai tietoliikennejärjestel-
miä. Pyyntö voidaan yksilöidä koskemaan 
tietynlaisia tietojärjestelmiä tai tietoliiken-
nejärjestelyjä. 

Viestintävirasto voi salassapitosäännösten 
estämättä sisällyttää valtiovarainministeri-
ölle antamaansa arvioon sellaisia tietoja, 
jotka ovat välttämättömiä arvioinnin tarkoi-
tuksen toteuttamiseksi. 
 
 

5 § 

 Viranomaisen velvollisuus hankkia todistus 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan sää-
tää, että 8 §:ssä tarkoitettu todistus on han-
kittava ja laadittava sellaisen valtionhallin-
non viranomaisen määräysvallassa olevasta 
tietojärjestelmän tai tietoliikennejärjestely-
jen tietoturvallisuudesta, jossa käsitellään 
turvallisuusluokkaan I tai II kuuluviksi luo-
kiteltuja asiakirjoja tai joka muutoin koskee 
yhteiskunnan toimivuuden kannalta kriitti-
siä tietojärjestelmiä tai niihin liittyvää tieto-
liikennettä.  
 
 

6 § 

Viestintäviraston tiedonsaantioikeus ja 
oikeus päästä tiloihin ja tietojärjestelmiin  

Viestintävirastolla on oikeus sen estämät-
tä, mitä tietojen salassapidosta säädetään, 
saada käyttöönsä sen arvioitavana olevaa 
tietojärjestelmää ja tietoliikennejärjestelyjä 
koskevat tiedot sekä oikeus siinä laajuudes-
sa kuin se on tarpeen arvioinnin suorittami-
seksi, päästä tietojärjestelmään sekä tiloi-
hin, joissa siihen kuuluvia tietoja käsitel-
lään.  Oikeus päästä tietojärjestelmään ja ti-
loihin koskee myös Viestintäviraston arvi-
ointitoiminnassa käyttämää asiantuntijaa.  

Edellä 1 momentissa tarkoitettua tarkas-
tusta ei saa suorittaa pysyväisluonteiseen 
asumiseen käytetyissä tiloissa. 
 
 

7 § 

Tietojärjestelmien ja tietoliikenne- 
järjestelyjen arvioinnin perusteet 

Viranomaisten tietojärjestelmien ja tieto-
liikennejärjestelyjen tietoturvallisuusvaati-
muksina voidaan arvioinnissa käyttää: 

1) lailla, asetuksella tai valtiovarainminis-
teriön ohjeilla annettuja viranomaisten toi-
mintaa koskevia tietoturvallisuusvaatimuk-
sia; 

2) kansainvälisistä tietoturvallisuusvel-
voitteista annetussa laissa (588/2004) tar-
koitetun kansallisen turvallisuusviranomai-
sen antamia yritysten tietoturvallisuusvaa-
timuksia; 

3) Euroopan unionin tai muun kansainvä-
lisen toimielimen antamia tietoturvallisuutta 
koskevia säännöksiä ja ohjeita; taikka 

4) vahvistettuun standardiin sisältyviä tie-
toturvallisuutta koskevia vaatimuksia. 

Viestintävirasto selvittää, täyttääkö tieto-
järjestelmä tai tietoliikennejärjestelmä ne 
tietoturvallisuutta koskevat vaatimukset, 
jotka on otettu selvityksen perustaksi. Arvi-
ointi voidaan tehdä myös osittaisena.  
 
 

8 § 

Todistuksen antaminen 

Viestintävirasto antaa todistuksen vaati-
mukset täyttävästä tietojärjestelmästä tai 
tietoliikennejärjestelystä. Todistukseen voi-
daan tarvittaessa merkitä, minkä toimieli-
men antamat tietoturvallisuusvaatimukset 
ovat olleet arvioinnin perustana ja mikä on 
arvioinnin laajuus. 

Todistus voidaan antaa määräajaksi, jos 
siihen on erityinen syy.  
 
 

9 § 

Todistusta koskevien tietojen tallettaminen 
taustaselvitysrekisteriin 

Viestintävirasto voi tallettaa antamastaan 
todistuksesta 8 §:ssä mainitut tiedot taus-
taselvityksistä ja rikostaustaotteista anne-
tussa laissa (    /201) tarkoitettuun taus-
taselvitysrekisteriin.  
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10 § 

Tietoturvallisuustason ylläpito ja seuranta 

Viestintävirasto voi tietojärjestelmän ja 
tietoliikennejärjestelyjen arvioinnin tehty-
ään edellyttää, että se, jolle todistus anne-
taan, sitoutuu huolehtimaan tietoturvalli-
suustason säilyttämisestä, ilmoittamaan 
Viestintävirastolle sellaisista muutoksista, 
joilla on siihen vaikutuksia sekä sallimaan 
Viestintävirastolle pääsyn tietojärjestelmiin 
ja tietoliikennejärjestelyihin sen varmista-
miseksi, että ne täyttävät todistuksen mu-
kaiset vaatimukset. 
 
 

11 § 

Todistuksen peruuttaminen 

Viestintävirasto voi peruuttaa tämän lain 
nojalla annetun todistuksen, jos arvioinnin 
kohteena ollut tietojärjestelmä tai tietolii-
kennejärjestely ei enää täytä niitä vaatimuk-
sia, jotka ovat olleet edellytyksenä todistuk-
sen antamiselle.  

Viestintäviraston on ennen 1 momentissa 
tarkoitetun ratkaisun tekemistä kuultava to-
distuksen saajaa sekä varattava tälle tilai-
suus korjata puute.  

Viestintävirasto voi 1 momentissa tarkoi-
tetussa päätöksessään määrätä, että päätöstä  

on noudatettava muutoksenhausta huolimat-
ta, jollei muutoksenhakuviranomainen toi-
sin määrää. 
 
 

12 § 

Muutoksenhaku 

Viestintäviraston tämän lain nojalla teke-
mään päätökseen saa hakea valittamalla 
muutosta siten kuin hallintolainkäyttölaissa 
(586/1996) säädetään.   
 
 

13 § 

Maksut 

Asian vireille saattajalta peritään Viestin-
täviraston arvioinnista, todistuksen antami-
sesta ja selvityksestä maksu siten kuin val-
tion maksuperustelain (150/1992) nojalla 
säädetään. 
 
 

14 §  

Voimaantulosäännös 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä      
kuuta 201 . 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
toimenpiteisiin sen täytäntöön panemiseksi. 

 
————— 
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4. 
 
 
 

Laki 
henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain muuttamisesta 

Ehdotettuun esitykseen vaikuttavat muutoshankkeet eduskunnassa. 
 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain (761/2003) 5 §:n 4 mo-

mentti, 19 §:n 1 momentin 2 kohta ja 25 § sekä  
kumotaan 3 §:n 3 momentin 4 kohta ja 21 §, sellaisena kuin se on laissa 402/2010 sekä 23 §:n 

1 momentin 4 kohta seuraavasti: 
 

5 § 

Suojelupoliisin toiminnallinen 
tietojärjestelmä 

— — — — — — — — — — — — — —  
Taustaselvitysrekisteristä säädetään erik-

seen. 
 
 

19 § 

Tietojen luovuttaminen muille viranomaisille  

Poliisi saa luovuttaa muista poliisin henkilö-
rekistereistä kuin 30 §:ssä tarkoitetusta Euro-
pol-tietojärjestelmästä ja 31 §:ssä tarkoitetusta 
kansallisesta Schengen-tietojärjestelmästä sa-
lassapitosäännösten estämättä teknisen käyt-
töyhteyden avulla tai konekielisessä muodos-
sa tietoja, jotka ovat tarpeen: 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) puolustusvoimien pääesikunnalle poliisin 
tehtävien suorittamisesta puolustusvoimissa 
annetussa laissa (1251/1995) tarkoitettuja tur-
vallisuus- ja valvontatehtäviä sekä rikostut-
kintaa varten sekä taustaselvityksistä ja rikos-

taustaotteista annetussa laissa (   /201 ) tarkoi-
tettujen taustaselvitysten tekemistä varten; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

25 § 

Tietojen poistaminen suojelupoliisin 
toiminnallisesta tietojärjestelmästä 

Henkilöä koskevat tiedot poistetaan suoje-
lupoliisin toiminnallisesta tietojärjestelmästä 
25 vuoden kuluttua viimeisen tiedon merkit-
semisestä. 

 
——— 

 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä      kuuta 

201 . 
Tämän lain voimaan tullessa paikallispolii-

sin turvallisuusselvitystiedot ja suojelupoliisin 
toiminnalliseen tietojärjestelmään talletetut 
tiedot turvallisuusselvityksistä siirretään taus-
taselvityksistä ja rikostaustaotteista annetussa 
laissa (    / 201 ) tarkoitettuun turvallisuussel-
vitysrekisteriin. Siirto on tehtävä kolmen vuo-
den kuluessa tämän lain voimaantulosta. 

 
————— 
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5. 
 
 
 

Laki 
viestintähallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan viestintähallinnosta annetun lain (625/2001) 2 §:n 1 kohta, sellaisena kuin se on 

laissa 886/2010, seuraavasti: 
 

2 §  

Viestintäviraston tehtävät 

Viestintäviraston tehtävänä on: 
1) huolehtia viestintämarkkinalaissa 

(393/2003), radiotaajuuksista ja telelaitteis-
ta annetussa laissa (1015/2001), postipalve-
lulaissa (313/2001), televisio- ja radiotoi-
minnasta annetussa laissa (744/1998), valti-
on televisio- ja radiorahastosta annetussa 
laissa (745/1998), sähköisen viestinnän tie-
tosuojalaissa (516/2004), eräiden suojauk-
sen purkujärjestelmien kieltämisestä anne-
tussa laissa (1117/2001), vahvasta sähköi-
sestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekir-
joituksista annetussa laissa (617/2009), 
kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteis-

ta annetussa laissa (588/2004), taustaselvi-
tyksistä ja rikostaustaotteista annetussa lais-
sa (    /201 ), yritysten tietoturvallisuusvaa-
timusten arviointilaitoksista annetussa lais-
sa (   /201 ), viranomaisten tietojärjestelmi-
en ja tietoliikennejärjestelyjen tietoturvalli-
suuden arvioinnista annetussa laissa 
(    /201) sekä verkkotunnuslaissa 
(228/2003) sille säädetyistä tehtävistä;  
— — — — — — — — — — — — — —  

 
——— 

 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä        

kuuta 201 .  
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 

lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimen-
piteisiin. 

 
————— 
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6. 
 
 
 

Laki 
kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista annetun lain muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista annetun lain (588/2004) 4 §:n 

3 momentti, 11 § ja sen otsikko sekä 12 § ja sen otsikko, sellaisina kuin ne ovat laissa 885/2010, 
sekä 

kumotaan lain 1 §:n 3 momentti ja 13 §, sellaisena kuin se on laissa 885/2010, seuraavasti: 
 
 

4 § 

Turvallisuusviranomaiset ja niiden tehtävät 

— — — — — — — — — — — — — —  
Määrätyt turvallisuusviranomaiset huolehti-

vat niille tässä laissa säädetyistä ja muista niil-
le kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteis-
ta johtuvista tehtävistä. Puolustusministeriö, 
pääesikunta ja suojelupoliisi toimivat kansal-
lisen turvallisuusviranomaisen asiantuntijoina 
henkilöstö-, yritys- ja toimitilaturvallisuutta 
koskevissa asioissa sekä Viestintävirasto vi-
ranomaisten tietojärjestelmien ja tietoliikenne-
järjestelyjen tietoturvallisuutta koskevissa asi-
oissa. 

 
 

11 § 

Henkilöturvallisuusselvitykset  

Kansainvälisessä tietoturvallisuusvelvoit-
teessa edellytetty henkilöturvallisuusselvitys 

tehdään siten kuin taustaselvityksistä ja rikos-
taustaotteista annetussa laissa (   /201 ) sääde-
tään. Kansallinen turvallisuusviranomainen 
antaa taustaselvityksen perusteella mainitussa 
laissa tarkoitetun taustaselvitystodistuksen. 

 
 

12 § 

Yritysturvallisuusselvitykset  

Kansainvälisessä tietoturvallisuusvelvoit-
teessa edellytetty yritysturvallisuusselvitys 
tehdään siten kuin taustaselvityksistä ja rikos-
taustaotteista annetussa laissa säädetään. Kan-
sallinen turvallisuusviranomainen antaa taus-
taselvityksen perusteella mainitussa laissa tar-
koitetun taustaselvitystodistuksen. 

 
——— 

 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä     kuuta 

201  . 

 
————— 
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7. 
 
 
 

Laki 
yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä annetun lain (240/2007) 5 § sekä 6 §:n 1 

momentin 4 kohta ja 10 §:n 2 momentti, sellaisena kuin ne ovat laissa 1039/2010, seuraavasti: 
 

5 §  

Asiakastietojärjestelmän käyttötarkoitus  

Yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmän 
tarkoituksena on parantaa yrityspalvelujen 
suuntaamista ja yritysten arviointia niille 
myönnettäviä yrityspalveluja harkittaessa sekä 
tehostaa myönnettyjen yritystukien valvontaa. 
Asiakastietojärjestelmän kautta saatavia yri-
tyksen perustietoja saa käyttää myös yritys-
turvallisuusselvitysten laadinnassa siten kuin 
siitä erikseen säädetään. 
 
 

6 §  

Asiakastietojärjestelmän kautta saatavissa 
olevat tiedot 

Yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmän 
kautta voidaan käsitellä tietoja, joista ilmene-
vät: 
— — — — — — — — — — — — — —  

4) yrityksestä ja sen vastuuhenkilöistä luot-
totietorekisteriin, konkurssi- ja yrityssanee-
rausrekisteriin, ulosottorekisteriin sekä oike-
ushallinnon valtakunnallisen tietojärjestelmän 

ratkaisu- ja päätösilmoitusjärjestelmään sekä 
diaari- ja asianhallintajärjestelmän valtakun-
nalliseen käsittelyjärjestelmään talletetut ri-
kollista tekoa koskevat tiedot. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

10 §  

Asiakastietojärjestelmän tietojen 
luovuttaminen  

— — — — — — — — — — — — — —  
Edellä 6 §:n 1 momentissa tarkoitettuja tie-

toja saa tämän pykälän 1 momentissa sääde-
tyn lisäksi luovuttaa ulkoasiainministeriölle, 
opetus- ja kulttuuriministeriölle, Finnpro 
ry:lle sekä toimivaltaisille viranomaisille taus-
taselvityksistä ja rikostaustaotteista annetun 
lain (     /201 ) mukaisia tehtäviä varten . 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
——— 

 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä     kuuta 

201  . 
 

——— 
 

————— 
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8. 
 
 
 

Laki 
rikosrekisterilain 4 a § ja 6 §:n muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan rikosrekisterilain (770/1993) 4 a §:n 1 momentin 1 a kohta, sellaisena kuin se on 
laissa 180/2002, sekä 6 §, sellaisena kuin se on osittain muutettuna laissa 1093/1999, 505/2002 
ja laissa 654/2004, seuraavasti: 
 

4 a § 
Sen lisäksi, mitä 4 §:ssä säädetään, rikosre-

kisteristä luovutetaan henkilöä koskevat tiedot 
Suomen viranomaiselle asiassa, joka koskee: 
— — — — — — — — — — — — — —  

1 a) taustaselvityksistä ja rikostaustaotteista 
annetussa laissa (   /201) tarkoitetun taustasel-
vityksen tekemistä;  
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

6 § 
Yksityinen henkilö saa itseään koskevan ot-

teen rikosrekisteristä viisumia, työlupaa, oles-
kelulupaa tai muuta niihin verrattavaa syytä 
varten.  

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, 
yksityinen henkilö saa itseään koskevan ot-
teen rikosrekisteristä voidakseen ryhtyä sellai-
seen tehtävään, johon pysyväisluontoisesti ja 
olennaisesti kuuluu työskentelyä alaikäisten 
parissa ja jossa ote on lasten kanssa työskente-
levien rikostaustan selvittämisestä annetun 
lain (504/2002) mukaan toimitettava työnan-
tajalle tai viranomaiselle. Otteeseen merkitään 
tiedot päätöksestä, jolla henkilö on tuomittu 
rikoslain 17 luvun 18, 18 a tai 19 §:ssä tarkoi-
tetusta sukupuolisiveellisyyttä loukkaavasta 
teosta, 20 luvussa tarkoitetusta seksuaaliri-
koksesta, 21 luvun 1 §:n nojalla taposta, 2 §:n 
nojalla murhasta, 3 §:n nojalla surmasta tai 6 
§:n nojalla törkeästä pahoinpitelystä, 31 luvun 
2 §:n nojalla törkeästä ryöstöstä taikka 50 lu-

vussa tarkoitetuista huumausainerikoksista. 
Otteeseen merkitään myös tiedot päätöksestä, 
jolla henkilö on aikaisemmin voimassa olleen 
lain nojalla tuomittu vastaavasta rikoksesta.  

Oikeusrekisterikeskus ottaa rikosrekisteristä 
saatavat tiedot taustaselvityksistä ja rikostaus-
taotteista annetussa laissa (     /201 ) tarkoitet-
tuun rikostaustaotteeseen.  

Edellä 1–3 momentissa tarkoitettua tietoa 
pyydettäessä on ilmoitettava tarkoitus, johon 
sitä tarvitaan. Ote, jota tarkoitetaan 2 momen-
tissa, toimitetaan vain henkilölle, jota ote kos-
kee.  

Henkilön oikeudesta tarkastaa häntä koske-
vat rekisteritiedot on voimassa, mitä henkilö-
tietojen suojasta säädetään. Rikosrekisteriin 
merkityllä henkilöllä on lisäksi oikeus pyyn-
nöstä saada tieto siitä, kenelle ja mihin tarkoi-
tukseen hänestä on annettu tietoja automaatti-
sen tietojenkäsittelyn avulla pidettävästä re-
kisteristä viimeisen vuoden aikana. Sillä, jolla 
on oikeus kirjoittaa oikeushenkilön nimi, on 
rekisterin pitämismenetelmästä riippumatta 
vastaava tarkastus- ja tiedonsaantioikeus oi-
keushenkilön puolesta sekä oikeus saada oi-
keushenkilöä koskeva ote rekisteristä.  

 
——— 

 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä        kuu-

ta 201 . 
 

——— 
 

————— 
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9. 
 
 
 

Laki 
sakon täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään sakon täytäntöönpanosta annettuun lakiin (672/2002) uusi 50 a § seuraavasti:  

 
50 a § 

Sakkorekisterin tietojen käyttö 
rikostaustaotetta annettaessa 

Sen estämättä, mitä 50 §:ssä säädetään, 
Oikeusrekisterikeskus saa käyttää sakkore-
kisterin tietoja antaessaan taustaselvityksis-

tä ja rikostaustaotteista annetussa laissa 
(    /201 ) tarkoitetun rikostaustaotteen. 

 
——— 

 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä     

kuuta 201 . 
 

——— 
 

————— 
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10. 
 
 
 

Laki 
oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä annetun lain (372/2010) 8 §:ään 

uusi 4 momentti seuraavasti: 
 

8 § 

Tietojärjestelmän käyttötarkoitus  

— — — — — — — — — — — — — —  
Oikeusrekisterikeskus käyttää oikeushallin-

non valtakunnallista tietojärjestelmästä saata-
via tietoja rikostaustaotteen antamisessa taus-

taselvityksistä ja rikostaustaotteista annetussa 
laissa (    /201 ) säädetyllä tavalla.  

 
——— 

 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä        kuu-

ta 201 . 
 

——— 
 

————— 
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11. 
 
 
 

Laki 
liiketoimintakiellosta annetun lain 21 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan liiketoimintakiellosta annetun lain (1059/1985) 21 §:n otsikko sekä sen 4 momentti 

ja 5 momentti, sellaisena kuin se on laissa 182/2002, seuraavasti: 
 

21 § 

Liiketoimintakieltorekisteri ja sen 
arkistorekisteri 

— — — — — — — — — — — — — —  
Liiketoimintakieltoa koskevat tiedot poiste-

taan rekisteristä kolmen kuukauden kuluttua 
kiellon päättymisestä ja siirretään arkistore-
kisteriin. Tiedot on poistettava arkistorekiste-
ristä, kun on kulunut seitsemän vuotta liike-
toimintakiellon päättymisestä.  

Tiedot päättyneistä liiketoimintakielloista 
on pidettävä salassa. Tietoja voidaan kuiten-
kin luovuttaa arkistorekisteristä poliisille lii-
ketoimintakiellon rikkomista koskevan rikok-
sen esitutkintaa ja liiketoimintakiellon mää-
räämisen edellytysten selvittämistä varten, 
yleiselle syyttäjälle syyteharkintaa ja syytteen 

ajamista varten sekä henkilöiden ja taustasel-
vityksistä ja rikostaustaotteista annetussa lais-
sa (   /201 ) tarkoitetun taustaselvityksen laa-
timista varten toimivaltaisille viranomaisille. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä        kuu-

ta 201 . 
Liiketoimintakieltorekisterin 21 §:ssä tar-

koitettu arkistorekisteri on saatettava kuntoon 
vuoden kuluessa tämän lain voimaantulosta. 
Tietoja, jotka on luovutettu liiketoimintakiel-
torekisteristä ennen lain voimaantuloa edel-
leen luovutettaviksi ja jotka tämän lain mu-
kaan tulee siirtää liiketoimintakieltorekisterin 
arkistorekisteriin, tulee poistaa myös niistä 
rekistereistä, joihin ne on talletettu edelleen 
luovuttamista varten. 

 
——— 

 
————— 
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12. 
 
 
 

Laki 
valtion virkamieslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään valtion virkamieslakiin (750/1994) uusi 8 c §, seuraavasti:  

 
8 c § 

Virkaan nimittämisen edellytyksenä on, jos 
niin valtioneuvoston asetuksella säädetään, et-
tä virkaan nimitettävä on saanut taustaselvi-
tyksistä ja rikostaustaotteista annetussa laissa 
(    /201 ) tarkoitetun taustaselvitystodistuk-
sen. 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää 
1 momentissa tarkoitetusta velvollisuudesta, 
jos virkaan nimitettävä pääsee muutoin kuin 
satunnaisesti suojaustasoihin I tai II kuuluviin 
luokiteltuihin asiakirjoihin tai jos hänen on 

muutoin tarkoitus toimia tehtävässä, jossa sen 
luonteen vuoksi edellytetään erityistä luotet-
tavuutta. 

 
——— 

 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä        kuu-

ta 201 . 
 

——— 
 

 
————— 
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13. 
 
 
 

Laki 
panostajalain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään panostajalakiin (219/2000) uusi 2 a §, seuraavasti:  

 
2 a § 

Panostajan pätevyyskirjan antavan viran-
omaisen on ennen pätevyyskirjan antamista 
hankittava pätevyyskirjaa hakeneesta taus-
taselvityksistä ja rikostaustaotteista annetussa 
laissa (     /201 ) tarkoitettu rikostaustaselvi-
tys, jollei hakija esitä viranomaiselle mainitun 
lain mukaan annettua taustaselvitystodistusta.  

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä        kuu-
ta 201 . 

——— 

 
————— 
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14. 
 
 
 

Laki 
yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 59 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain (282/2002) 59 § seuraavasti: 

 
59 § 

Lausunnot 

Vastaavan hoitajan, voimankäyttökoulutta-
jan ja vartijan koulutuksen järjestäjän on pyy-
dettävä koulutukseen hakeutuneesta rikostaus-
taselvitys siten kuin taustaselvityksistä ja ri-

kostaustaotteista annetussa laissa (   /201 ) 
säädetään.  

 
——— 

 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä        kuu-

ta 201 . 
——— 

 
 

————— 
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15. 
 
 
 

Laki 
Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta annetun lain (1316/2006) 9 §:n 3 mo-

mentti seuraavasti: 
 

9 § 

Opiskelijaksi ottaminen ammatilliseen tutkin-
toon johtavaan koulutukseen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Opiskelijaksi pyrkivän tulee antaa koulutus-

keskukselle opiskelijaksi ottamisen arvioin-
nissa tarvittavat terveydentilaansa koskevat 
tiedot. Taustaselvityksen hakemisesta ja rikos-
taustaotteen esittämisestä säädetään taustasel-

vityksistä ja rikostaustaotteista annetussa lais-
sa (  /201  ). 

 
——— 

 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä        kuu-

ta 201  . 
 

——— 
 

 
 

————— 
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16. 

Laki 
Pelastusopistosta annetun lain 18 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Pelastusopistosta annetun lain (607/2006) 18 §:n 5 momenttia seuraavasti: 

 
18 § 

Kelpoisuus opintoihin 

— — — — — — — — — — — — — —  
Pelastusopisto päättää 1 momentin 3 koh-

dassa ja 4 momentin 2 kohdassa tarkoitetuista 
koulutukseen ottamisen edellytyksenä olevista 
terveydentilaan ja alalle soveltuvuuteen liitty-
vistä vaatimuksista. Ammatilliseen peruskou-
lutukseen opiskelijaksi pyrkivän tulee antaa 
opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttä-
mät terveydentilaansa koskevat tiedot Pelas-

tusopiston määräämällä tavalla. Taustaselvi-
tyksen hakemisesta ja rikostaustaotteen esit-
tämisestä säädetään taustaselvityksistä ja ri-
kostaustaotteista annetussa laissa (    /201 ). 

 
——— 

 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä        kuu-

ta 201 . 
 

——— 
 

 
————— 
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17. 
 
 
 

Laki 
ilmailulain 105 §:n muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ilmailulain (1194/2009) 105 §:n 1 momentin johdantokappale seuraavasti: 

 
105 § 

Kulkuoikeus ja Liikenteen turvallisuusviraston 
oikeus saada tietoja viranomaisilta 

Liikenteen turvallisuusviraston on myönnet-
tävä lentoasemalla turvavalvotulla alueella 
työskentelevälle tai siellä säännöllisesti käy-
välle henkilölle kulkuoikeus, jos hakijalle 
tehdyn taustaselvityksistä ja rikostaustaotteis-
ta annetun lain (  /201 ) mukaisen taustaselvi-

tyksen tai toisessa valtiossa tehdyn taustantar-
kastuksen mukaan: 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
——— 

 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä        kuu-

ta 201 . 
 

——— 
 

 
————— 
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18. 
 
 
 

Laki 
ulosottokaaren 70 §:n muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ulosottokaaren (705/2007) 70 §:n 1 momentin 4 kohta seuraavasti: 

 
70 § 

Esitutkinta- ja eräät muut viranomaiset ja 
tuomioistuimet 

Ulosottoviranomainen saa yksittäistapauk-
sessa antaa pyydettäessä ulosottoviranomaisen 
asiakirjasta vastaajan tunniste- ja yhteystietoja 
sekä vastaajan taloudellista asemaa ja toimin-
taa koskevia tietoja: 
— — — — — — — — — — — — — —  

4) suojelupoliisille ja pääesikunnalle taus-
taselvityksistä ja rikostaustaotteista annetussa 

laissa (  /201 ) säädetyn taustaselvityksen te-
kemistä varten; 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
——— 

 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä        kuu-

ta 201 . 
 

——— 
 

 
————— 
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19. 
 
 
 

Laki 
henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain 28 §:n muuttamisesta  

Ehdotettuun esitykseen vaikuttavat muutoshankkeet eduskunnassa. 
 
 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain (579/2005) 28 §:n 

1 momentin 9 kohta seuraavasti: 
 

28 § 

Tietojen luovuttaminen muille 
viranomaisille 

Rajavartiolaitos saa luovuttaa rajavartiolai-
toksen henkilörekistereistä salassapitosään-
nösten estämättä teknisen käyttöyhteyden 
avulla tai konekielisessä muodossa tietoja, 
jotka ovat tarpeen: 
— — — — — — — — — — — — — —  

9) Pääesikunnalle poliisin tehtävien suorit-
tamisesta puolustusvoimissa annetussa laissa 

tarkoitettuja turvallisuus- ja valvontatehtäviä 
ja rikostutkintaa varten sekä taustaselvityksis-
tä ja rikostaustaotteista annetussa laissa 
(   /201 ) tarkoitettujen taustaselvitysten teke-
mistä varten toimivaltaisille viranomaisille.   
— — — — — — — — — — — — — —  

 
——— 

 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä        kuu-

ta 201 . 
 

——— 
 

————— 
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20. 
 
 
 

Laki 
ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 2 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ulkomaalaisrekisteristä annetun lain (1270/1997) 2 §:n 2 momentti, sellaisena kuin 

se on laissa 305/2004, seuraavasti: 
 

2 §  

Rekisterin pito ja käyttötarkoitus  

— — — — — — — — — — — — — —  
Ulkomaalaisrekisteriä pidetään ja käytetään 

ulkomaalaisten maahantuloa ja maastalähtöä 
sekä oleskelua ja työntekoa koskevien asioi-
den käsittelyä, päätöksentekoa ja valvontaa 
varten, valtion turvallisuuden suojaamiseksi ja 
taustaselvityksistä ja rikostaustaotteista anne-

tussa laissa (    /201 ) tarkoitetun taustaselvi-
tyksen tekemiseksi.  
— — — — — — — — — — — — — —  

 
——— 

 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä        kuu-

ta 201 . 
 

——— 

 
————— 
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21. 
 
 
 

Laki 
poliisilain 43 §:n muuttamisesta 

Ehdotettuun esitykseen vaikuttavat muutoshankkeet eduskunnassa. 
 
 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan poliisilain (493/1995) 43 §:n 6 momentti, sellaisena kuin se on laissa 525/2005, 

seuraavasti: 
 

43 § 

Vaitiolovelvollisuus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Poliisin henkilörekisteriin talletettujen tieto-

jen luovuttamisesta toiselle poliisiyksikölle ja 
muille viranomaisille teknisen käyttöyhteyden 
avulla tai konekielisessä muodossa ja ulko-
maille säädetään henkilötietojen käsittelystä 
poliisitoimessa annetussa laissa sekä henkilö-

rekisterien käyttämisestä taustaselvityksiä 
laadittaessa taustaselvityksistä ja rikostausta-
otteista annetussa laissa (    /201  ).  

 
——— 

 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä        kuu-

ta 201 . 
 

——— 

 
————— 

 

151



 

22. 
 
 
 

Laki 
eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta anne-

tun lain 4 §:n muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien turvatoimista ja turvatoimien valvon-

nasta 11 päivänä kesäkuuta 2004 annetun lain (485/2004) 4 §:n 1a ja 1b kohta, sellaisina kuin ne 
ovat laissa 69/2007, seuraavasti: 
 

4 § 

Liikenteen turvallisuusviraston erityistehtävät 

Liikenteen turvallisuusvirasto toimii turva-
toimiasetuksen 2 artiklan 6 kohdassa tarkoitet-
tuna merenkulun turvatoimien yhteysyksikkö-
nä ja satamien turvatoimien yhteysyksikkönä, 
minkä lisäksi sen tehtävänä on:   
— — — — — — — — — — — — — —  

1 a) hyväksyä turva-arvioinnin perusteella ja 
satamanpitäjän esityksestä sataman turvatoi-
mialueen rajat ja se, keille sataman henkilös-
töstä tehdään taustaselvityksistä ja rikostaus-
taotteista annetussa laissa (   /201 ) tarkoitettu 

taustaselvitys, sekä huolehtia satamien turva-
suunnitelmien tarkistamisesta tämän lain mu-
kaisesti;  

1 b) hyväksyä sataman turvapäällikkö ja 
muu keskeinen turvahenkilöstö sataman te-
kemän esityksen ja taustaselvityksen perus-
teella;  
— — — — — — — — — — — — — —  

 
——— 

 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä        kuu-

ta 201 . 
 

——— 
 

————— 
 

Helsingissä    päivänä          kuuta 201  

Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 

Oikeusministeri  
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Liite 
Rinnakkaistekstit 

4. 
 
 

Laki 
henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain (761/2003) 5 §:n 4 mo-

mentti, 19 §:n 1 momentin 2 kohta ja 25 § sekä  
kumotaan 3 §:n 3 momentin 4 kohta, 21 § ja 23 §:n 1 momentin 4 kohta seuraavasti: 

 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 
 
 

3 § 

Hallintoasiain tietojärjestelmä 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tietojärjestelmään saadaan lisäksi tallettaa 

poliisilain 1 §:n 3 momentissa säädettyjen 
tehtävien suorittamiseksi hankittuja muita 
tarpeellisia tietoja seuraavasti: 
— — — — — — — — — — — — — —  

4) turvallisuusselvityksistä annetun lain 
(177/2002) 4 luvussa säädetyssä tarkoituk-
sessa tieto siitä, että henkilöstä on tehty mai-
nitussa laissa tarkoitettu suppea turvallisuus-
selvitys sekä selvityksen antamisaika ja muut 
selvityksen yksilöimiseksi tarpeelliset tiedot 
(paikallispoliisin turvallisuusselvitystiedot); 

 
 

5 §  

Suojelupoliisin toiminnallinen 
tietojärjestelmä  

— — — — — — — — — — — — — —  
Suojelupoliisin toiminnalliseen tietojärjes-

telmään talletetaan myös tiedot turvallisuus-
selvityksistä annetussa laissa tarkoitetusta 
suojelupoliisin tekemästä perusmuotoisesta 
turvallisuusselvityksestä ja laajasta turvalli-
suusselvityksestä, selvityksen kohteena ole-
van henkilön tunnistetiedot sekä selvityksen 
antamisaika. 

 

2 luku 

3 § 

Hallintoasiain tietojärjestelmä  

— — — — — — — — — — — — — —  
Tietojärjestelmään saadaan lisäksi tallettaa 

poliisilain 1 §:n 3 momentissa säädettyjen 
tehtävien suorittamiseksi hankittuja muita 
tarpeellisia tietoja seuraavasti: 
— — — — — — — — — — — — — —  

Kumotaan.  
 
 
 
 
 
 
 
 

5 §  

Suojelupoliisi toiminnallinen 
tietojärjestelmä 

— — — — — — — — — — — — — —  
Taustaselvitysrekisteristä säädetään erik-

seen. 
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19 § 

Tietojen luovuttaminen muille viranomaisille 

Poliisi saa luovuttaa muista poliisin henki-
lörekistereistä kuin 30 §:ssä tarkoitetusta Eu-
ropol-tietojärjestelmästä ja 31 §:ssä tarkoite-
tusta kansallisesta Schengen-
tietojärjestelmästä salassapitosäännösten es-
tämättä teknisen käyttöyhteyden avulla tai 
konekielisessä muodossa tietoja, jotka ovat 
tarpeen: 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) puolustusvoimien pääesikunnalle poliisin 
tehtävien suorittamisesta puolustusvoimissa 
annetussa laissa (1251/1995) tarkoitettuja 
turvallisuus- ja valvontatehtäviä sekä rikos-
tutkintaa varten ja turvallisuusselvityksistä 
annetussa laissa (177/2002) tarkoitettujen 
turvallisuusselvitysten tekemistä varten; 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

21 § 

Turvallisuusselvitykset 

Suojelupoliisilla on turvallisuusselvityksistä 
annetussa laissa tarkoitettua perusmuotoista 
turvallisuusselvitystä ja laajaa turvallisuus-
selvitystä tehdessään oikeus käyttää poliisi-
asiain tietojärjestelmään, hallintoasiain tieto-
järjestelmään ja suojelupoliisin toiminnalli-
seen tietojärjestelmään sisältyviä tietoja sekä 
oikeus saada sakkorekisteristä siihen talletet-
tuja tietoja sakkorangaistuksista ja niiden 
täytäntöönpanosta sekä oikeushallinnon val-
takunnallisen tietojärjestelmän diaari- ja 
asianhallintatietojen valtakunnalliseen käsit-
telyjärjestelmään sisältyviä tietoja syyttäjävi-
ranomaisessa tai tuomioistuimessa vireillä 
olevista tai olleista rikosasioista ja ratkaisu- 
ja päätösilmoitusjärjestelmään sisältyviä tie-
toja rikosasioissa annetuista ratkaisuista. 
Suojelupoliisin oikeudesta saada muita tieto-
ja, joita se voi käyttää perusmuotoista turval-
lisuusselvitystä tai laajaa turvallisuusselvitys-
tä tehdessään, säädetään erikseen. 

Suppeaa turvallisuusselvitystä tehdessään 
poliisilla on oikeus käyttää poliisiasiain tieto-
järjestelmään sisältyviä tietoja sekä oikeus 
saada sakkorekisteristä siihen talletettuja tie-
toja sakkorangaistuksista ja niiden täytän-
töönpanosta sekä oikeushallinnon valtakun-

19 § 

Tietojen luovuttaminen muille viranomaisille 

Poliisi saa luovuttaa muista poliisin henki-
lörekistereistä kuin 30 §:ssä tarkoitetusta Eu-
ropol-tietojärjestelmästä ja 31 §:ssä tarkoite-
tusta kansallisesta Schengen-
tietojärjestelmästä salassapitosäännösten es-
tämättä teknisen käyttöyhteyden avulla tai 
konekielisessä muodossa tietoja, jotka ovat 
tarpeen: 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) puolustusvoimien pääesikunnalle polii-
sin tehtävien suorittamisesta puolustusvoi-
missa annetussa laissa (1251/1995) tarkoitet-
tuja turvallisuus- ja valvontatehtäviä sekä ri-
kostutkintaa varten ja taustaselvityksistä ja 
rikostaustaotteista annetussa laissa (   /201 ) 
tarkoitettujen taustaselvitysten tekemistä var-
ten; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

21 § 

Turvallisuusselvitykset 

Kumotaan.  
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nallisen tietojärjestelmän diaari- ja asianhal-
lintatietojen valtakunnalliseen käsittelyjärjes-
telmään sisältyviä tietoja syyttäjäviranomai-
sessa tai tuomioistuimessa vireillä olevista tai 
olleista rikosasioista ja ratkaisu- ja päätösil-
moitusjärjestelmään sisältyviä tietoja rikos-
asioissa annetuista ratkaisuista samoin kuin 
niitä muita tietoja, joita poliisilla on oikeus 
saada muilta viranomaisilta tätä tehtävää 
varten siten kuin siitä muualla laissa sääde-
tään. 

 
 

23 § 

Tietojen poistaminen hallintoasiain 
tietojärjestelmästä 

Hallintoasiain tietojärjestelmästä tiedot 
poistetaan seuraavasti: 
— — — — — — — — — — — — — —  

4) paikallispoliisin turvallisuusselvitystie-
dot vuoden kuluttua uuden suppean turvalli-
suusselvityksen antamisesta, viimeistään kui-
tenkin kymmenen vuoden kuluttua selvityksen 
antamisesta; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

25 § 

Tietojen poistaminen suojelupoliisin 
toiminnallisesta tietojärjestelmästä  

 
Henkilöä koskevat tiedot poistetaan suoje-

lupoliisin toiminnallisesta tietojärjestelmästä 
25 vuoden kuluttua viimeisen tiedon merkit-
semisestä. Tietojärjestelmässä olevat tiedot 
perusmuotoisesta turvallisuusselvityksestä ja 
laajasta turvallisuusselvityksestä poistetaan 
vuoden kuluessa vastaavan uuden selvityksen 
antamisesta, viimeistään kuitenkin kymmenen 
vuoden kuluttua selvityksen antamisesta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 § 

Tietojen poistaminen hallintoasiain 
tietojärjestelmästä  

Hallintoasiain tietojärjestelmästä tiedot 
poistetaan seuraavasti: 
— — — — — — — — — — — — — —  
Kumotaan.  
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

25 § 

Tietojen poistaminen suojelupoliisin 
toiminnallisesta tietojärjestelmästä   

 
Henkilöä koskevat tiedot poistetaan suoje-

lupoliisin toiminnallisesta tietojärjestelmästä 
25 vuoden kuluttua viimeisen tiedon merkit-
semisestä. 
 
 
 
 
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä  

kuuta 201 . 
——— 
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5. 
 
 

Laki 
viestintähallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan viestintähallinnosta annetun lain (625/2001) 2 §:n 1 kohta, sellaisena kuin se on 

laissa 886/2010, seuraavasti:  
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 
 

2 §  

Viestintäviraston tehtävät 

Viestintäviraston tehtävänä on: 
1) huolehtia viestintämarkkinalaissa 

(393/2003), radiotaajuuksista ja telelaitteista 
annetussa laissa (1015/2001), postipalvelu-
laissa (313/2001), televisio- ja radiotoimin-
nasta annetussa laissa (744/1998), valtion te-
levisio- ja radiorahastosta annetussa laissa 
(745/1998), sähköisen viestinnän tietosuoja-
laissa (516/2004), eräiden suojauksen purku-
järjestelmien kieltämisestä annetussa laissa 
(1117/2001), vahvasta sähköisestä tunnista-
misesta ja sähköisistä allekirjoituksista anne-
tussa laissa (617/2009), kansainvälisistä tieto-
turvallisuusvelvoitteista annetussa laissa 
(588/2004) sekä verkkotunnuslaissa 
(228/2003) sille säädetyistä tehtävistä;  
 
 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 

 
2 §  

Viestintäviraston tehtävät 

Viestintäviraston tehtävänä on: 
1) huolehtia viestintämarkkinalaissa 

(393/2003), radiotaajuuksista ja telelaitteista 
annetussa laissa (1015/2001), postipalvelu-
laissa (313/2001), televisio- ja radiotoimin-
nasta annetussa laissa (744/1998), valtion te-
levisio- ja radiorahastosta annetussa laissa 
(745/1998), sähköisen viestinnän tietosuoja-
laissa (516/2004), eräiden suojauksen purku-
järjestelmien kieltämisestä annetussa laissa 
(1117/2001), vahvasta sähköisestä tunnista-
misesta ja sähköisistä allekirjoituksista anne-
tussa laissa (617/2009), kansainvälisistä tie-
toturvallisuusvelvoitteista annetussa laissa 
(588/2004), taustaselvityksistä ja rikostaus-
taotteista annetussa laissa (    /201), yritysten 
tietoturvallisuusvaatimusten arviointilaitok-
sista annetussa laissa ( /201),
viranomaisten tietojärjestelmien ja tietolii-
kennejärjestelyjen tietoturvallisuuden arvi-
oinnista annetussa laissa (    /201) sekä verk-
kotunnuslaissa (228/2003) sille säädetyistä 
tehtävistä;  
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä      kuu-

ta 201 . 
——— 
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6. 
 
 

Laki 
kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista annetun lain (588/2004) 4 §:n 

3 momentti, 11 § ja sen otsikko sekä 12 § ja sen otsikko, sellaisina kuin ne ovat laissa 885/2010 
sekä 

kumotaan 1 §:n 3 momentti ja 13 §, sellaisena kuin se on laissa 885/2010, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

 
1 § 

Lain soveltamisala  

— — — — — — — — — — — — — — 
Lain 12—14 §:ää sekä 16 §:n 2 momenttia 
sovelletaan myös elinkeinonharjoittajaan, jo-
ka pyytää yhteisöturvallisuusselvityksen ja 
arvion tekemistä voidakseen osallistua toisen 
valtion viranomaisen tai siellä kotipaikkaan-
sa pitävän yrityksen järjestämään tarjouskil-
pailuun. 
 

 
4 § 

Turvallisuusviranomaiset ja niiden tehtävät  

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

tivat niille tässä laissa säädetyistä ja muista 
niille kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoit-
teista johtuvista tehtävistä. Puolustusministe-
riö, pääesikunta ja suojelupoliisi toimivat 
kansallisen turvallisuusviranomaisen asian-
tuntijoina henkilöstö-, yhteisö- ja toimitila-
turvallisuutta koskevissa asioissa sekä Vies-
tintävirasto tietojärjestelmien ja tietoliiken-
teen tietoturvallisuutta koskevissa asioissa. 
 
 
 
 

 
 
 

 
1 § 

Lain soveltamisala  

— — — — — — — — — — — — — —  
Kumotaan. 
 
 

 
 

 
 
 
 

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 viranomaisten tietojärjestelmien 
ja tietoliikennejärjestelyjen tietoturvallisuutta 
koskevissa asioissa. 
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11 § 

Henkilöturvallisuusselvitykset ja arviot 

Kansainvälisessä tietoturvallisuusvelvoit-
teessa edellytetyn henkilön luotettavuuden 
arvioinnin perusteena oleva turvallisuusselvi-
tys tehdään siten kuin turvallisuusselvityksis-
tä annetussa laissa (177/2002) ja sen nojalla 
säädetään. Sen estämättä, mitä mainitun lain 
19 §:ssä säädetään, turvallisuusselvitys voi-
daan tehdä myös suppeana turvallisuusselvi-
tyksenä, jos se on tarpeen kansainvälisen tie-
toturvallisuusvelvoitteen toteuttamiseksi. 

Turvallisuusselvityksen tekee pääesikunta 
silloin, kun turvallisuusselvityksen laatiminen 
on tarpeen puolustushallintoa tai puolustus-
hankintoja koskevan kansainvälisen velvoit-
teen toteuttamiseksi. Suojelupoliisi huolehtii 
muiden henkilöön liittyvien turvallisuusselvi-
tysten tekemisestä. 

Arvion henkilön luotettavuudesta turvalli-
suusselvityksen perusteella tekee kansallinen 
turvallisuusviranomainen tai, jos niin turval-
lisuusviranomaisten välillä on sovittu, tehtä-
vään määrätty turvallisuusviranomainen. 
 
 

12 §  

Yhteisöturvallisuusselvitykset ja arviot 

Suojelupoliisi huolehtii kansainvälisen tie-
toturvallisuusvelvoitteen perusteella tehtäväs-
tä 1 §:n 2 momentissa tarkoitetun elinkeinon-
harjoittajan luotettavuuden selvittämisestä 
(yhteisöturvallisuusselvitys) sekä sen perus-
teella tehdystä arviosta. Pääesikunta huolehtii 
tehtävästä kuitenkin silloin, kun kysymys on 
puolustukseen liittyvästä hankinnasta. Selvi-
tystä ja arviota laadittaessa on otettava huo-
mioon, miten: 

1) suojataan turvallisuusluokitellut tiedot 
oikeudettomalta ilmitulolta, muuttamiselta ja 
hävittämiseltä; 

2) estetään asiaton pääsy tiloihin, joissa tur-
vallisuusluokiteltuja tietoja käsitellään tai 
joissa harjoitetaan turvallisuusluokitellussa 
sopimuksessa tarkoitettua toimintaa; 

3) henkilöstön ohjauksesta ja koulutuksesta 
huolehditaan. 

Suojelupoliisi ja pääesikunta voivat toimi-
alaansa kuuluvassa asiassa laatia yhteisötur-
vallisuusselvityksen ja arvion, jos elinkeinon-

11 § 

Henkilöturvallisuusselvitykset  

Kansainvälisessä tietoturvallisuusvelvoit-
teessa edellytetty henkilöturvallisuusselvitys 
tehdään siten kuin taustaselvityksistä ja ri-
kostaustaotteista annetussa laissa (   /201 ) 
säädetään. Kansallinen turvallisuusviran-
omainen antaa taustaselvityksen perusteella 
mainitussa laissa tarkoitetun taustaselvitys-
todistuksen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 §  

Yritysturvallisuusselvitykset  

Kansainvälisessä tietoturvallisuusvelvoit-
teessa edellytetty yritysturvallisuusselvitys 
tehdään siten kuin taustaselvityksistä ja ri-
kostaustaotteista annetussa laissa säädetään. 
Kansallinen turvallisuusviranomainen antaa 
taustaselvityksen perusteella mainitussa lais-
sa tarkoitetun taustaselvitystodistuksen. 
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harjoittaja on pyytänyt sitä voidakseen osal-
listua toisen valtion viranomaisen tai siinä 
kotipaikkaansa pitävän yrityksen järjestä-
mään tarjouskilpailuun. 

Viestintävirasto laatii tarvittaessa osana 
yhteisöturvallisuusselvitystä selvityksen ja ar-
vion siitä, täyttävätkö elinkeinonharjoittajan 
tietojärjestelmät ja tietoliikenteen järjestelyt 
kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista 
johtuvat vaatimukset. 

Yhteisöturvallisuusselvitys voidaan tehdä 
myös osittaisena, jos se on tarpeen kansain-
välisen tietoturvallisuusvelvoitteen toteutta-
miseksi. Jos selvitys ja arviointi koskevat yk-
sinomaan tietojärjestelmien tai tietoliikenne-
järjestelyjen turvallisuutta, selvityksen ja ar-
vioinnin laatii sekä sen pohjalta annettavan 
14 §:ssä tarkoitetun todistuksen antaa Vies-
tintävirasto. 

 
 

13 § 

Sitoumus turvallisuustoimenpiteiden 
suorittamisesta 

Määrätyt turvallisuusviranomaiset voivat 
toimialaansa kuuluvaa yhteisöturvallisuus-
selvitystä ja sen perusteella annettavaa arvio-
ta laatiessaan edellyttää, että elinkeinonhar-
joittaja sitoutuu huolehtimaan 12 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitetuista ja muista kansainvä-
listen tietoturvallisuusvelvoitteiden toteutta-
miseksi tarpeellisista toimenpiteistä. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 § 

Sitoumus turvallisuustoimenpiteiden 
suorittamisesta 

Kumotaan. 
 
 
 
 
 
 
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä  

kuuta 201 . 
——— 
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7. 
 
 

Laki 
yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä annetun lain (240/2007) 5 § ja 6 §:n 

1 momentin 4 kohta ja 10 §:n 2 momentti, sellaisena kuin ne ovat laissa 1039/2010, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

5 §  

Asiakastietojärjestelmän käyttötarkoitus  

Yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmän 
tarkoituksena on parantaa yrityspalvelujen 
suuntaamista ja yritysten arviointia niille 
myönnettäviä yrityspalveluja harkittaessa se-
kä tehostaa myönnettyjen yritystukien val-
vontaa.  
 
 
 
 
 

6 §  

Asiakastietojärjestelmän kautta saatavissa 
olevat tiedot 

— — — — — — — — — — — — — —  
Yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmän 

kautta voidaan käsitellä tietoja, joista ilmene-
vät: 

 
— — — — — — — — — — — — — — 
4) yrityksestä ja sen vastuuhenkilöistä luot-

totietorekisteriin, konkurssi- ja yrityssanee-
rausrekisteriin sekä ulosottorekisteriin tallete-
tut tiedot. 

 
 
 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 

5 §  

Asiakastietojärjestelmän käyttötarkoitus  

Yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmän 
tarkoituksena on parantaa yrityspalvelujen 
suuntaamista ja yritysten arviointia niille 
myönnettäviä yrityspalveluja harkittaessa se-
kä tehostaa myönnettyjen yritystukien val-
vontaa. Asiakastietojärjestelmän kautta saa-
tavia yrityksen perustietoja saa käyttää myös 
yritysturvallisuusselvitysten laadinnassa si-
ten kuin siitä erikseen säädetään. 
 
 

6 §  

Asiakastietojärjestelmän kautta saatavissa 
olevat tiedot 

— — — — — — — — — — — — — —  
Yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmän 

kautta voidaan käsitellä tietoja, joista ilme-
nevät: 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

4) yrityksestä ja sen vastuuhenkilöistä luot-
totietorekisteriin, konkurssi- ja yrityssanee-
rausrekisteriin, ulosottorekisteriin sekä oike-
ushallinnon valtakunnallisen tietojärjestel-
män ratkaisu- ja päätösilmoitusjärjestelmään 
sekä diaari- ja asianhallintajärjestelmän val-
takunnalliseen käsittelyjärjestelmään tallete-
tut rikollista tekoa koskevat tiedot. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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10 §  

Asiakastietojärjestelmän tietojen 
luovuttaminen 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

Edellä 6 §:n 1 momentissa tarkoitettuja tie-
toja saa tämän pykälän 1 momentissa sääde-
tyn lisäksi luovuttaa ulkoasiainministeriölle, 
opetus- ja kulttuuriministeriölle, Opetushalli-
tukselle ja Finpro ry:lle. 

 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

10 §  

Asiakastietojärjestelmän tietojen 
luovuttamien 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

Edellä 6 §:n 1 momentissa tarkoitettuja tie-
toja saa tämän pykälän 1 momentissa sääde-
tyn lisäksi luovuttaa ulkoasiainministeriölle, 
opetus- ja kulttuuriministeriölle, Finnpro 
ry:lle sekä toimivaltaisille viranomaisille 
taustaselvityksistä ja rikostaustaotteista an-
netun lain (     /201 ) mukaisia tehtäviä var-
ten . 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä  

kuuta 201 . 
——— 
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8. 
 
 

Laki 
rikosrekisterilain 4 a ja 6 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan rikosrekisterilain (770/1993) 4 a §:n 1 momentin 1 a kohta, sellaisena kuin se on 

laissa 180/2002, sekä 6 §, sellaisena kuin se on osittain muutettuna laissa 1093/1999, 505/2002 
ja laissa 654/2004, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 
 

4 a § 
 

Sen lisäksi, mitä 4 §:ssä säädetään, rikosre-
kisteristä luovutetaan henkilöä koskevat tie-
dot Suomen viranomaiselle asiassa, joka kos-
kee: 
— — — — — — — — — — — — — —  

1 a) turvallisuusselvityksistä annetussa lais-
sa (177/2002) tarkoitetun perusmuotoisen 
turvallisuusselvityksen sekä laajan ja suppean 
turvallisuusselvityksen tekemistä;  
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

6 § 
 

Yksityinen henkilö saa itseään koskevan ot-
teen rikosrekisteristä viisumia, työlupaa, oles-
kelulupaa tai muuta niihin verrattavaa syytä 
varten.  

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, 
yksityinen henkilö saa itseään koskevan ot-
teen rikosrekisteristä voidakseen ryhtyä sel-
laiseen tehtävään, johon pysyväisluontoisesti 
ja olennaisesti kuuluu työskentelyä alaikäis-
ten parissa ja jossa ote on lasten kanssa työs-
kentelevien rikostaustan selvittämisestä anne-
tun lain (504/2002) mukaan toimitettava 
työnantajalle tai viranomaiselle. Otteeseen 
merkitään tiedot päätöksestä, jolla henkilö on 
tuomittu rikoslain 17 luvun 18, 18 a tai 
19 §:ssä tarkoitetusta sukupuolisiveellisyyttä 
loukkaavasta teosta, 20 luvussa tarkoitetusta 
seksuaalirikoksesta, 21 luvun 1 §:n nojalla ta-
posta, 2 §:n nojalla murhasta, 3 §:n nojalla 
surmasta tai 6 §:n nojalla törkeästä pahoinpi-

 
4 a § 

 
Sen lisäksi, mitä 4 §:ssä säädetään, rikosre-

kisteristä luovutetaan henkilöä koskevat tie-
dot Suomen viranomaiselle asiassa, joka 
koskee: 
— — — — — — — — — — — — — —  

1 a) taustaselvityksistä ja rikostaustaotteis-
ta annetussa laissa (    /201 ) tarkoitetun 
taustaselvityksen tekemistä;  

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

6 § 
 

Yksityinen henkilö saa itseään koskevan 
otteen rikosrekisteristä viisumia, työlupaa, 
oleskelulupaa tai muuta niihin verrattavaa 
syytä varten.  

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, 
yksityinen henkilö saa itseään koskevan ot-
teen rikosrekisteristä voidakseen ryhtyä sel-
laiseen tehtävään, johon pysyväisluontoisesti 
ja olennaisesti kuuluu työskentelyä alaikäis-
ten parissa ja jossa ote on lasten kanssa työs-
kentelevien rikostaustan selvittämisestä anne-
tun lain (504/2002) mukaan toimitettava 
työnantajalle tai viranomaiselle. Otteeseen 
merkitään tiedot päätöksestä, jolla henkilö on 
tuomittu rikoslain 17 luvun 18, 18 a tai 
19 §:ssä tarkoitetusta sukupuolisiveellisyyttä 
loukkaavasta teosta, 20 luvussa tarkoitetusta 
seksuaalirikoksesta, 21 luvun 1 §:n nojalla 
taposta, 2 §:n nojalla murhasta, 3 §:n nojalla 
surmasta tai 6 §:n nojalla törkeästä pahoinpi-
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telystä, 31 luvun 2 §:n nojalla törkeästä ryös-
töstä taikka 50 luvussa tarkoitetuista huuma-
usainerikoksista. Otteeseen merkitään myös 
tiedot päätöksestä, jolla henkilö on aikai-
semmin voimassa olleen lain nojalla tuomittu 
vastaavasta rikoksesta. Ote on maksuton. 

 
 
 
 
Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettua tietoa 

pyydettäessä on ilmoitettava tarkoitus, johon 
sitä tarvitaan. Ote, jota tarkoitetaan 2 momen-
tissa, toimitetaan vain henkilölle, jota ote 
koskee.  

Henkilön oikeudesta tarkastaa häntä koske-
vat rekisteritiedot on voimassa, mitä henkilö-
tietojen suojasta säädetään. Rikosrekisteriin 
merkityllä henkilöllä on lisäksi oikeus pyyn-
nöstä saada tieto siitä, kenelle ja mihin tarkoi-
tukseen hänestä on annettu tietoja automaatti-
sen tietojenkäsittelyn avulla pidettävästä re-
kisteristä viimeisen vuoden aikana. Sillä, jolla 
on oikeus kirjoittaa oikeushenkilön nimi, on 
rekisterin pitämismenetelmästä riippumatta 
vastaava tarkastus- ja tiedonsaantioikeus oi-
keushenkilön puolesta sekä oikeus saada oi-
keushenkilöä koskeva ote rekisteristä.  
 
 

telystä, 31 luvun 2 §:n nojalla törkeästä ryös-
töstä taikka 50 luvussa tarkoitetuista huuma-
usainerikoksista. Otteeseen merkitään myös 
tiedot päätöksestä, jolla henkilö on aikai-
semmin voimassa olleen lain nojalla tuomittu 
vastaavasta rikoksesta.  

Oikeusrekisterikeskus ottaa rikosrekisteris-
tä saatavat tiedot taustaselvityksistä ja rikos-
taustaotteista annetussa laissa (    /201 ) tar-
koitettuun rikostaustaotteeseen. 

Edellä 1–3 momentissa tarkoitettua tietoa 
pyydettäessä on ilmoitettava tarkoitus, johon 
sitä tarvitaan. Ote, jota tarkoitetaan 2 mo-
mentissa, toimitetaan vain henkilölle, jota ote 
koskee.  

Henkilön oikeudesta tarkastaa häntä kos-
kevat rekisteritiedot on voimassa, mitä henki-
lötietojen suojasta säädetään. Rikosrekisteriin 
merkityllä henkilöllä on lisäksi oikeus pyyn-
nöstä saada tieto siitä, kenelle ja mihin tar-
koitukseen hänestä on annettu tietoja auto-
maattisen tietojenkäsittelyn avulla pidettäväs-
tä rekisteristä viimeisen vuoden aikana. Sillä, 
jolla on oikeus kirjoittaa oikeushenkilön ni-
mi, on rekisterin pitämismenetelmästä riip-
pumatta vastaava tarkastus- ja tiedonsaanti-
oikeus oikeushenkilön puolesta sekä oikeus 
saada oikeushenkilöä koskeva ote rekisteris-
tä.  

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä  

kuuta 201 . 
——— 
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9. 
 
 

Laki 
sakon täytäntöönpanosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään sakon täytäntöönpanosta annettuun lakiin (672/2002) uusi 50 a § seuraavasti:  

 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

  
50 a § 

Sakkorekisterin tietojen käyttö 
rikostaustaotetta annettaessa  

Sen estämättä, mitä 50 §:ssä säädetään, 
Oikeusrekisterikeskus saa käyttää sakkore-
kisterin tietoja antaessaan taustaselvityksistä 
ja rikostaustaotteista annetussa laissa
(   /201  ) tarkoitetun rikostaustaotteen.  

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä  

kuuta 201 . 
——— 
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10. 
 
 

Laki 
oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä annetun lain (372/2010) 8 §:ään 

uusi 4 momentti seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 
 

8 § 

Tietojärjestelmän käyttötarkoitus  

— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

 
8 § 

Tietojärjestelmän käyttötarkoitus  

— — — — — — — — — — — — — —  
Oikeusrekisterikeskus käyttää oikeushal-

linnon valtakunnallista tietojärjestelmästä 
saatavia tietoja rikostaustaotteen antamises-
sa taustaselvityksistä ja rikostaustaotteista 
annetussa laissa (    /201  ) säädetyllä taval-
la.  

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä  

kuuta 201 . 
——— 
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11. 
 
 

Laki 
liiketoimintakiellosta annetun lain 21 §:n muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan liiketoimintakiellosta annetun lain (1059/1985) 21 §:n otsikko sekä sen 4 momentti 

ja 5 momentti, sellaisena kuin se on laissa 182/2002, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 
 

21 § 

Rekisteri  

 
— — — — — — — — — — — — — —  

Liiketoimintakieltoa koskevat tiedot poiste-
taan rekisteristä viiden vuoden kuluttua kiel-
lon päättymisestä ja siirretään arkistorekiste-
riin.  

 
 
Tiedot päättyneistä liiketoimintakielloista 

on pidettävä salassa. Tietoja voidaan kuiten-
kin luovuttaa poliisille liiketoimintakiellon 
rikkomista koskevan rikoksen esitutkintaa ja 
liiketoimintakiellon määräämisen edellytys-
ten selvittämistä varten, yleiselle syyttäjälle 
syyteharkintaa ja syytteen ajamista varten se-
kä suojelupoliisille ja pääesikunnalle turvalli-
suusselvityksistä annetussa laissa (177/2002) 
tarkoitetun perusmuotoisen turvallisuusselvi-
tyksen ja laajan turvallisuusselvityksen teke-
mistä varten.  

 

 
21 § 

Liiketoimintakieltorekisteri ja sen 
arkistorekisteri  

— — — — — — — — — — — — — —  
Liiketoimintakieltoa koskevat tiedot poiste-

taan rekisteristä kolmen kuukauden kuluttua 
kiellon päättymisestä ja siirretään arkistore-
kisteriin. Tiedot on poistettava arkistorekiste-
ristä, kun on kulunut seitsemän vuotta liike-
toimintakiellon päättymisestä.  

Tiedot päättyneistä liiketoimintakielloista 
on pidettävä salassa. Tietoja voidaan kuiten-
kin luovuttaa poliisille liiketoimintakiellon 
rikkomista koskevan rikoksen esitutkintaa ja 
liiketoimintakiellon määräämisen edellytys-
ten selvittämistä varten, yleiselle syyttäjälle 
syyteharkintaa ja syytteen ajamista varten se-
kä taustaselvityksistä ja rikostaustaotteista 
annetussa laissa (  /201) tarkoitetun taus-
taselvityksen laatimista varten toimivaltaisil-
le viranomaisille. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä  

kuuta 201 . 
——— 
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12. 
 
 

Laki 
valtion virkamieslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään valtion virkamieslakiin (750/1994) uusi 8 c §, seuraavasti:
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 
 

 
 

8 c § 
 

Virkaan nimittämisen edellytyksenä on, jos 
niin valtioneuvoston asetuksella säädetään, 
että virkaan nimitettävä on saanut taustasel-
vityksistä ja rikostaustaotteista annetussa 
laissa tarkoitetun taustaselvitystodistuksen. 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan sää-
tää 1 momentissa tarkoitetusta velvollisuu-
desta jos virkaan nimitettävä pääsee muutoin 
kuin satunnaisesti suojaustasoihin I tai II 
kuuluviin luokiteltuihin asiakirjoihin tai jos 
hänen on muutoin tarkoitus toimia tehtäväs-
sä, jossa sen luonteen vuoksi edellytetään 
erityistä luotettavuutta. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä  

kuuta 201 . 
——— 
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13. 
 
 

Laki 
panostajalain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään panostajalakiin (219/2000) uusi 2 a §, seuraavasti:  

 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 
 

 
 

2 a § 
 

Panostajan pätevyyskirjan antavan viran-
omaisen on ennen pätevyyskirjan antamista 
hankittava pätevyyskirjaa hakeneesta taus-
taselvityksistä ja rikostaustaotteista annetus-
sa laissa (     /201 ) tarkoitettu rikostaus-
taselvitys, jollei hakija esitä viranomaiselle 
mainitun lain mukaan annettua taustaselvi-
tystodistusta.  

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä  

kuuta 201 . 
——— 
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14. 
 
 

Laki 
yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 59 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain (282/2002) 59 § seuraavasti: 

 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 
 

59 §  

Lausunnot 

Vastaavan hoitajan ja vartijan koulutuksen 
järjestäjällä on oikeus saada siltä poliisilai-
tokselta, jonka toimialueeseen koulutukseen 
hakeutuneen kotikunta kuuluu, lausunto kou-
lutukseen hakeutuneen sopivuudesta vastaa-
vaksi hoitajaksi tai vartijaksi. Koulutuksen 
järjestäjällä on lisäksi oikeus saada lausunto 
koulutukseen opettajaksi hakeutuvan sopi-
vuudesta tehtävään siltä poliisilaitokselta, 
jonka toimialueeseen opettajaksi hakeutuvan 
kotikunta kuuluu. 

 

 
59 §  

Lausunnot 

Vastaavan hoitajan, voimankäyttökoulutta-
jan ja vartijan koulutuksen järjestäjän on 
pyydettävä koulutukseen hakeutuneesta ri-
kostaustaselvitys siten kuin taustaselvityksis-
tä ja rikostaustaotteista annetussa laissa
(   /201 ).  
 
 
 
 
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä       uu-

ta 201 . 
——— 
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15. 
 
 

Laki 
Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta annetun lain (1316/2006) 9 §:n 3 mo-

mentti seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 
 

9 § 

Opiskelijaksi ottaminen ammatilliseen 
tutkintoon johtavaan koulutukseen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Opiskelijaksi pyrkivän tulee antaa koulu-

tuskeskukselle opiskelijaksi ottamisen arvi-
oinnissa tarvittavat terveydentilaansa koske-
vat tiedot. Koulutuskeskus voi pyytää koulu-
tukseen hakijoista turvallisuusselvityksistä 
annetun lain (177/2002) mukaisen turvalli-
suusselvityksen. 

 

 
9 § 

Opiskelijaksi ottaminen ammatilliseen 
tutkintoon johtavaan koulutukseen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Opiskelijaksi pyrkivän tulee antaa koulu-

tuskeskukselle opiskelijaksi ottamisen arvi-
oinnissa tarvittavat terveydentilaansa koske-
vat tiedot. Taustaselvityksen hakemisesta ja 
rikostaustaotteen esittämisestä säädetään 
taustaselvityksistä ja rikostaustaotteista an-
netussa laissa (    /201). 

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä  

kuuta 201 . 
——— 
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16. 
 
 

Laki 
Pelastusopistosta annetun lain 18 §:n muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Pelastusopistosta annetun lain (607/2006) 18 §:n 5 momenttia seuraavasti: 

 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 
 

18 § 

Kelpoisuus opintoihin 

— — — — — — — — — — — — — —  
Pelastusopisto päättää 1 momentin 3 koh-

dassa ja 4 momentin 2 kohdassa tarkoitetuista 
koulutukseen ottamisen edellytyksenä olevis-
ta terveydentilaan ja alalle soveltuvuuteen 
liittyvistä vaatimuksista. Ammatilliseen pe-
ruskoulutukseen opiskelijaksi pyrkivän tulee 
antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edel-
lyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot Pe-
lastusopiston määräämällä tavalla. Pelastus-
opisto voi pyytää koulutukseen hakijoista po-
liisilta turvallisuusselvityksistä annetun lain 
(177/2002) mukaisen turvallisuusselvityksen. 

 
18 § 

Kelpoisuus opintoihin 

— — — — — — — — — — — — — —  
Pelastusopisto päättää 1 momentin 3 koh-

dassa ja 4 momentin 2 kohdassa tarkoitetuis-
ta koulutukseen ottamisen edellytyksenä ole-
vista terveydentilaan ja alalle soveltuvuuteen 
liittyvistä vaatimuksista. Ammatilliseen pe-
ruskoulutukseen opiskelijaksi pyrkivän tulee 
antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edel-
lyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot 
Pelastusopiston määräämällä tavalla. Taus-
taselvityksen hakemisesta ja rikostaustaot-
teen esittämisestä säädetään taustaselvityk-
sistä ja rikostaustaotteista annetussa laissa
(    /201). 

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä  

kuuta 201 . 
——— 
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17. 
 
 

Laki 
ilmailulain 105 §:n muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ilmailulain (1194/2009) 105 §:n 1 momentin johdantokappale seuraavasti: 

 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 
 

105 § 

Kulkuoikeus ja 
Liikenteen turvallisuusviraston oikeus 

saada tietoja viranomaisilta 

Liikenteen turvallisuusviraston on myön-
nettävä lentoasemalla turvavalvotulla alueella 
työskentelevälle tai siellä säännöllisesti käy-
välle henkilölle kulkuoikeus, jos hakijalle 
tehdyn turvallisuusselvityksistä annetun lain 
(177/2002) mukaisen perusmuotoisen tai 
suppean turvallisuusselvityksen tai toisessa 
valtiossa tehdyn taustantarkastuksen mukaan: 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
105 § 

Kulkuoikeus ja 
Liikenteen turvallisuusviraston oikeus 

saada tietoja viranomaisilta 

Liikenteen turvallisuusviraston on myön-
nettävä lentoasemalla turvavalvotulla alueella 
työskentelevälle tai siellä säännöllisesti käy-
välle henkilölle kulkuoikeus, jos hakijalle 
tehdyn taustaselvityksistä ja rikostaustaot-
teista annetun lain (    /201  ) taustaselvityk-
sen tai toisessa valtiossa tehdyn taustantar-
kastuksen mukaan: 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä  

kuuta 201 . 
——— 
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18. 
 
 

Laki 
ulosottokaaren 70 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ulosottokaaren (705/2007) 3 luvun 70 §:n 1 momentin 4 kohta seuraavasti: 

 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 
 

70 § 

Esitutkinta- ja eräät muut viranomaiset ja 
tuomioistuimet 

Ulosottoviranomainen saa yksittäistapauk-
sessa antaa pyydettäessä ulosottoviranomai-
sen asiakirjasta vastaajan tunniste- ja yhteys-
tietoja sekä vastaajan taloudellista asemaa ja 
toimintaa koskevia tietoja: 
— — — — — — — — — — — — — —  

4) suojelupoliisille ja pääesikunnalle turval-
lisuusselvityksistä annetussa laissa 
(177/2002) säädetyn turvallisuusselvityksen 
tekemistä varten; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
70 § 

Esitutkinta- ja eräät muut viranomaiset ja 
tuomioistuimet 

Ulosottoviranomainen saa yksittäistapauk-
sessa antaa pyydettäessä ulosottoviranomai-
sen asiakirjasta vastaajan tunniste- ja yhteys-
tietoja sekä vastaajan taloudellista asemaa ja 
toimintaa koskevia tietoja: 
— — — — — — — — — — — — — —  

4) suojelupoliisille ja pääesikunnalle taus-
taselvityksistä ja rikostaustaotteista annetus-
sa laissa (    /201 ) säädetyn turvallisuusselvi-
tyksen tekemistä varten; 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä  

kuuta 201 . 
——— 
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19. 
 
 

Laki 
henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain 28 §:n muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain (579/2005) 28 §:n 

1 momentin 9 kohta seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

 
28 § 

Tietojen luovuttaminen muille 
viranomaisille 

Rajavartiolaitos saa luovuttaa rajavartiolai-
toksen henkilörekistereistä salassapitosään-
nösten estämättä teknisen käyttöyhteyden 
avulla tai konekielisessä muodossa tietoja, 
jotka ovat tarpeen: 

— — — — — — — — — — — — — —  
9) Pääesikunnalle poliisin tehtävien suorit-

tamisesta puolustusvoimissa annetussa laissa 
tarkoitettuja turvallisuus- ja valvontatehtäviä 
sekä rikostutkintaa varten, turvallisuusselvi-
tyksistä annetussa laissa (177/2002) tarkoitet-
tujen turvallisuusselvitysten tekemistä varten 
ja kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoit-
teista annetussa laissa (588/2004) tarkoitettu-
jen yhteisöturvallisuusselvitysten tekemistä 
varten.   

— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

 
28 § 

Tietojen luovuttaminen muille 
viranomaisille 

Rajavartiolaitos saa luovuttaa rajavartiolai-
toksen henkilörekistereistä salassapitosään-
nösten estämättä teknisen käyttöyhteyden 
avulla tai konekielisessä muodossa tietoja, 
jotka ovat tarpeen: 

— — — — — — — — — — — — — —  
9) Pääesikunnalle poliisin tehtävien suorit-

tamisesta puolustusvoimissa annetussa laissa 
tarkoitettuja turvallisuus- ja valvontatehtäviä 
ja rikostutkintaa varten sekä taustaselvityk-
sistä ja rikostaustaotteista annetussa laissa
(    /201 ) tarkoitettujen turvallisuusselvitys-
ten tekemistä varten toimivaltaisille viran-
omaisille.   

 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä  

kuuta 201  . 
——— 
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20. 
 
 

Laki 
ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 2 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ulkomaalaisrekisteristä annetun lain (1270/1997) 2 §:n 2 momentti, sellaisena kuin 

se on laissa 305/2004, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 
 

59 § 

Rekisterin pito ja tarkoitus 

Ulkomaalaisrekisteriä pidetään ja käytetään 
ulkomaalaisten maahantuloa ja maastalähtöä 
sekä oleskelua ja työntekoa koskevien asioi-
den käsittelyä, päätöksentekoa ja valvontaa 
varten, valtion turvallisuuden suojaamiseksi 
ja turvallisuusselvityksistä annetussa laissa 
(177/2002) tarkoitetun perusmuotoisen tur-
vallisuusselvityksen ja laajan turvallisuussel-
vityksen tekemiseksi.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 

 
59 § 

Rekisterin pito ja tarkoitus 

Ulkomaalaisrekisteriä pidetään ja käytetään 
ulkomaalaisten maahantuloa ja maastalähtöä 
sekä oleskelua ja työntekoa koskevien asioi-
den käsittelyä, päätöksentekoa ja valvontaa 
varten, valtion turvallisuuden suojaamiseksi 
ja taustaselvityksistä ja rikostaustaotteista 
annetussa laissa (    /201 ) tarkoitetun taus-
taselvityksen tekemiseksi.  

 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä       uu-

ta 201 . 
——— 
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21. 
 
 

Laki 
poliisilain 43 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan poliisilain (493/1995) 43 §:n 6 momentti, sellaisena kuin se on laissa 525/2005, 

seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

 
43 § 

Vaitiolovelvollisuus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Poliisin henkilörekisteriin talletettujen tieto-

jen luovuttamisesta toiselle poliisiyksikölle ja 
muille viranomaisille teknisen käyttöyhtey-
den avulla tai konekielisessä muodossa ja ul-
komaille säädetään henkilötietojen käsittelys-
tä poliisitoimessa annetussa laissa sekä henki-
lörekisterien käyttämisestä turvallisuusselvi-
tyksiä annettaessa turvallisuusselvityksistä 
annetussa laissa (177/2002).  

 
 
 

 
43 § 

Vaitiolovelvollisuus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Poliisin henkilörekisteriin talletettujen tie-

tojen luovuttamisesta toiselle poliisiyksikölle 
ja muille viranomaisille teknisen käyttöyh-
teyden avulla tai konekielisessä muodossa ja 
ulkomaille säädetään henkilötietojen käsitte-
lystä poliisitoimessa annetussa laissa sekä 
henkilörekisterien käyttämisestä taustaselvi-
tyksiä laadittaessa taustaselvityksistä ja ri-
kostaustaotteista annetussa laissa
(     /201 ).  

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä  

kuuta 201 .   
——— 
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22.  
 
 

Laki 
eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta 

annetun lain 4 §:n muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien turvatoimista ja turvatoimien valvon-

nasta annetun lain (485/2004) 4 §:n 1 a ja 1 b kohta, sellaisina kuin ne ovat laissa 69/2007, seu-
raavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

 
4 § 

Liikenteen turvallisuusviraston 
erityistehtävät 

 
Liikenteen turvallisuusvirasto toimii turva-

toimiasetuksen 2 artiklan 6 kohdassa tarkoi-
tettuna merenkulun turvatoimien yhteysyk-
sikkönä ja satamien turvatoimien yhteysyk-
sikkönä, minkä lisäksi sen tehtävänä on:   
— — — — — — — — — — — — — —  

1 a) hyväksyä turva-arvioinnin perusteella 
ja satamanpitäjän esityksestä sataman turva-
toimialueen rajat ja se, keille sataman henki-
löstöstä tehdään turvallisuusselvityksistä an-
netussa laissa (177/2002) tarkoitettu turvalli-
suusselvitys, sekä huolehtia satamien turva-
suunnitelmien tarkistamisesta tämän lain mu-
kaisesti;  

1 b) hyväksyä sataman turvapäällikkö ja 
muu keskeinen turvahenkilöstö sataman te-
kemän esityksen ja turvaselvityksen perus-
teella;  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
4 § 

Liikenteen turvallisuusviraston 
erityistehtävät 

Liikenteen turvallisuusvirasto toimii turva-
toimiasetuksen 2 artiklan 6 kohdassa tarkoi-
tettuna merenkulun turvatoimien yhteysyk-
sikkönä ja satamien turvatoimien yhteysyk-
sikkönä, minkä lisäksi sen tehtävänä on:   
— — — — — — — — — — — — — —  

1 a) hyväksyä turva-arvioinnin perusteella 
ja satamanpitäjän esityksestä sataman turva-
toimialueen rajat ja se, keille sataman henki-
löstöstä tehdään taustaselvityksistä ja rikos-
taustaotteista annetussa laissa (    /201 ) tar-
koitettu taustaselvitys, sekä huolehtia satami-
en turvasuunnitelmien tarkistamisesta tämän 
lain mukaisesti;  

1 b) hyväksyä sataman turvapäällikkö ja 
muu keskeinen turvahenkilöstö sataman te-
kemän esityksen ja taustaselvityksen perus-
teella;  
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä 

kuuta 201 . 
——— 
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Lagförslag 

1. 
 
 
 

Lag 
om utredningar om bakgrund och utdrag över brottslig bakgrund 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
 

1 kap. 

Allmänna bestämmelser 

1 § 

Lagens tillämpningsområde och förhållande 
till annan lagstiftning 

I denna lag föreskrivs om förutsättningarna 
för att myndigheter ska kunna göra utred-
ningar om en persons eller ett företags bak-
grund, de uppgifter som ska utnyttjas vid ut-
redningen, samtycke av den som utredningen 
gäller och dennes rätt att få information, 
skyldigheterna att lämna uppgifter för den 
som ansöker om utredning och den som ut-
redningen gäller samt om förfaranden som 
ska iakttas när en utredning görs och tillför-
litligheten kontrolleras. 

Vad som i denna lag föreskrivs om 
1) företag tillämpas också på en sådan stif-

telse eller sammanslutning som inte bedriver 
näringsverksamhet, 

2) klassificerad handling tillämpas också på 
uppgifter som kan fås genom observationer 
eller på något annat motsvarande sätt, om de 
handlingar som innehåller sådana uppgifter 
skulle kunna klassificeras på basis av de be-
stämmelser som avses i 3 § 11 punkten. 

Bestämmelser om arbetsgivarens rätt att 
samla in och registrera uppgifter om arbets-
sökande, utlämnande av straffregisteruppgif-
ter om den som söker en tjänst eller en upp-
gift samt om kontroll av brottslig bakgrund 
hos personer som arbetar med barn utfärdas 
separat.  

 
 

2 § 

Lagens syfte 

Syftet med denna lag är att skapa förfa-
ringssätt vilka, i syfte att uppfylla internatio-
nella förpliktelser som gäller informationssä-
kerhet eller att trygga betydande genom lag 
skyddade allmänna eller enskilda intressen, 
gör det möjligt att utreda en fysisk persons 
tillförlitlighet eller ett företags tillförlitlighet, 
informationssäkerhetsnivå och förmåga att 
sköta åtaganden samt att samtidigt sörja för 
integritetsskyddet för den som utredningen 
gäller och bevaka dennes intressen och rät-
tigheter. 

 
 

3 § 

Definitioner 

I denna lag avses med 
1) säkerhetsutredning som avser personer 

en utredning som görs om en persons bak-
grund av skyddspolisen eller huvudstaben på 
det sätt som anges i denna lag för att förhind-
ra att statens säkerhet eller andra genom lag 
skyddade betydande allmänna eller nationellt 
betydande enskilda intressen äventyras, 

2) säkerhetsutredning som avser företag en 
utredning som görs om ett företags bakgrund 
av skyddspolisen eller huvudstaben på det 
sätt som anges i denna lag i syfte att bedöma 
företagets tillförlitlighet, informationssäker-
hetsnivå och förmåga att sköta åtaganden, 

3) utredning om brottslig bakgrund en ut-
redning som görs om en persons bakgrund av 
en enhet inom polisförvaltningen som sköter 
denna uppgift eller av huvudstaben på det 
sätt som anges i denna lag i syfte att förhind-
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ra att andra genom lag skyddade intressen 
andra sådana som avses i 1 punkten äventy-
ras, 

4) utredning om bakgrund säkerhetsutred-
ning som avser personer, säkerhetsutredning 
som avser företag och utredning om brottslig 
bakgrund, 

5) den som utredningen gäller de personer 
eller de företag för vilka det görs eller har 
begärts en utredning om bakgrund eller ett 
utdrag över brottslig bakgrund, 

6) myndighet en sådan organisation, ett så-
dant organ eller en sådan person som avses i 
4 § i lagen om offentlighet i myndigheternas 
verksamhet (621/1999), 

7) företag en fysisk person som bedriver 
näringsverksamhet eller någon annan enhet 
som enligt 3 § 1 mom. 1—5 punkten i före-
tags- och organisationsdatalagen (244/2001) 
ska registreras i företags- och organisations-
datasystemet, 

8) företags ansvarsperson en person som 
enligt ett offentligt myndighetsregister är bo-
lagsman, ansvarig bolagsman, verkställande 
direktör, styrelseledamot eller ersättare, pro-
kurist eller firmatecknare i ett företag, 

9) arbetsgivare en myndighet eller ett före-
tag som håller på att utse en person till ett an-
ställningsförhållande eller som en person står 
i anställningsförhållande till, 

10) närstående en person som är förälder, 
make eller sambo eller barn till den som en 
säkerhetsutredning som avser personer gäll-
er, 

11) klassificerad handling en i 5 § 1 mom. i 
lagen om offentlighet i myndigheternas verk-
samhet avsedd handling i vilken det med stöd 
av vad som föreskrivs i den lagen och med 
stöd av den eller med stöd av lagen om inter-
nationella förpliktelser som gäller informa-
tionssäkerhet (588/2004) har gjorts en klassi-
ficeringsanteckning om skyddsnivå som an-
ger vilka krav i fråga om informationssäker-
het som ska iakttas vid hanteringen av hand-
lingen. 

 
 

2 kap. 

Behöriga myndigheter och 
specialbestämmelser om behandlingen av 

ärenden 

4 § 

Behöriga myndigheter 

Skyddspolisen fattar beslut om huruvida en 
säkerhetsutredning ska göras. Om den som 
utredningen gäller arbetar eller kommer att 
arbeta inom försvarsförvaltningen eller skö-
ter ett uppdrag på förordnande av försvars-
förvaltningen eller om säkerhetsutredningen 
hänför sig till försvarsförvaltningens upp-
handlingar, fattar dock huvudstaben beslut 
om huruvida en säkerhetsutredning ska gö-
ras.  

Utredningar om brottslig bakgrund görs av 
en polisinrättning som Polisstyrelsen utsett 
till denna uppgift. Huvudstaben kan i ären-
den som enligt 1 mom. hör till dess behörig-
het göra en säkerhetsutredning som avser 
personer i stället för en utredning om brotts-
lig bakgrund. 

Det hör till Rättsregistercentralens uppgif-
ter att sammanställa utdrag över brottslig 
bakgrund. 

Kommunikationsverket gör den utredning 
och bedömning av informationssäkerhetsni-
vån som ingår i säkerhetsutredningar som av-
ser företag.  

 
 

5 § 

Den behöriga myndighetens prövning vid 
behandlingen av ett ärende som gäller 

utredning om bakgrund 

Den behöriga myndigheten ska när den be-
handlar en till myndigheten ställd ansökan 
och när den prövar om de förutsättningar 
som anges i 14–18 § uppfylls utreda om den 
som utredningen gäller genom sin verksam-
het i praktiken kan förorsaka sådana följder 
för ett i lag skyddat intresse som en utredning 
av personens bakgrund kan förhindra med 
beaktande av vilka andra åtgärder som har 
vidtagits eller kan vidtas för att skydda in-
tresset. 
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Om det inte har föreskrivits om skyldighet 

att skaffa utredning om bakgrund eller intyg 
som utfärdas på basis av den, görs utredning-
arna om bakgrund med de resurser som den 
behöriga myndigheten har till sitt förfogande 
med beaktande av behovet att uppfylla inter-
nationella förpliktelser som gäller säkerhet, 
vilken betydelse utredningen om bakgrund 
har för att trygga informationssäkerheten 
inom den offentliga förvaltningen samt en 
jämlik behandling av dem som utredningen 
gäller. 

 
 

6 § 

Rätt för skyddspolisen att avgöra ett ärende 
som gäller utredning om brottslig bakgrund 
eller att överföra en till skyddspolisen ställd 

ansökan 

Trots vad som föreskrivs i 14 och 16 § kan 
skyddspolisen behandla en ansökan om ut-
redning av brottslig bakgrund som har ställts 
till den enhet som Polisstyrelsen utsett att 
göra utredningar om brottslig bakgrund, om 
det är nödvändigt för att trygga statens sä-
kerhet. 

Skyddspolisen kan överföra en till skydds-
polisen ställd ansökan om säkerhetsutredning 
som avser personer till den enhet inom polis-
förvaltningen som sköter denna uppgift för 
att behandlas som ett ärende om utredning 
om brottslig bakgrund, om det är ändamåls-
enligt och ärendet inte behöver behandlas av 
skyddspolisen på grund av statens säkerhet. 

 
 

3 kap. 

Ansökan om utredning om bakgrund och 
utdrag över brottslig bakgrund 

7 § 

Öppenhet 

En arbetsgivare eller en som gör en an-
budsförfrågan och som ämnar ansöka om en 
sådan utredning om bakgrund som avses i 
denna lag eller begär att det visas upp ett ut-
drag över brottslig bakgrund i fråga om den 
som ska utses till en tjänst eller en uppgift el-
ler i fråga om den med vilken ett upphand-

lingsavtal avses bli ingånget, ska meddela 
detta i den annons som gäller tillsättandet av 
tjänsten eller uppgiften eller i anbudsförfrå-
gan eller på något annat lämpligt sätt. 

Vad som i 1 mom. föreskrivs om upplys-
ningsplikt gäller också anordnare av utbild-
ning, om det görs en utredning om bakgrund 
om en person som söker till utbildning. 

 
 

8 § 

Rätt att ansöka om utredning om bakgrund 

Utredning om en persons bakgrund söks, 
om inte något annat föreskrivs i lag, av ar-
betsgivaren till den som utredningen gäller, 
eller av den som ger det uppdrag eller den 
därtill anslutna uppgift som den som utred-
ningen gäller ska sköta eller sköter eller, om 
utredningen görs om en som deltar i utbild-
ning, av utbildningsanordnaren. 

Säkerhetsutredning som avser företag söks 
av den myndighet eller det företag som äm-
nar ingå avtal med den som utredningen gäll-
er. Säkerhetsutredning som avser företag kan 
i stället för av en myndighet sökas av en en-
het som svarar för upphandlingar inom stats-
förvaltningen eller av en enhet som tillhan-
dahåller gemensamma eller för omfattande 
bruk avsedda informations- och kommunika-
tionstekniska tjänster för statsförvaltningen. 

Utredning om bakgrund kan göras också på 
begäran av någon annan sökande än sådana 
som avses i 1 eller 2 mom., om en utredning 
om bakgrund förutsätts i en internationell or-
ganisations eller ett internationellt organs 
stadgar eller i en annan stats lag och om det 
behövs för att den som utredningen gäller ska 
kunna  

1) utses att sköta uppdrag i en internatio-
nell organisation eller i ett internationellt or-
gan eller i en annan stat, 

2) delta i ett projekt som ordnas eller an-
nars organiseras av en internationell organi-
sation eller ett internationellt organ eller i ett 
upphandlingsförfarande som ordnas i en an-
nan stat, 

3) inleda företagsverksamhet i en annan 
stat. 

 
 
 
 

180



 
9 § 

Myndigheters skyldighet att ansöka om 
utredning om bakgrund  

Genom förordning av statsrådet får det fö-
reskrivas att en säkerhetsutredning som avser 
personer ska skaffas och göras om en person 
som annat än tillfälligt har tillgång till klassi-
ficerade handlingar som hör till skyddsnivå I 
eller I eller som annars sköter sådana uppgif-
ter där han eller hon genom att röja sekre-
tessbelagda uppgifter kan äventyra statens 
säkerhet, försvar, internationella relationer, 
säkerhetsarrangemang, beredskap för undan-
tagsförhållanden eller befolkningsskydd. 

I fråga om skyldigheten att säkerställa att 
den person som utses till en tjänst har ett in-
tyg över utredning om bakgrund enligt 32 § 
som har utfärdats på basis av en säkerhetsut-
redning som avser personer, gäller vad 
som föreskrivs i statstjänstemannalagen 
(750/1994) eller med stöd av den. 

Genom förordning av statsrådet får det fö-
reskrivas att en säkerhetsutredning som avser 
företag ska sökas för ett företag som i syfte 
att fullgöra ett avtal med en enhet inom den 
offentliga förvaltningen mottar klassificerade 
handlingar eller som annars bedriver sådan 
verksamhet som är av särskild betydelse för 
statens säkerhet eller den infrastruktur som är 
nödvändig för ett fungerande samhälle eller 
för den kritiska produktionens kontinuitet el-
ler för något annat med dessa jämförbart be-
tydande allmänt intresse. 

 
 

10 § 

Ansökan om utredning om bakgrund och 
bilagor till ansökan 

En utredning om bakgrund ska sökas skrift-
ligen och ansökan ska åtföljas av ett sam-
tycke av den som utredningen gäller. Om fö-
retaget eller personen själv ansöker om en ut-
redning om bakgrund, behöver en särskild 
samtyckeshandling inte fogas till ansökan. 

En ansökan om säkerhetsutredning som av-
ser personer och om utredning om brottslig 
bakgrund ska innehålla följande uppgifter: 

1) namnet på den person som utredningen 
gäller och dennes personbeteckning, eller, 
om beteckning saknas, personens födelsetid 

och födelseplats, samt hemkommun, kontakt-
information, medborgarskap och yrke samt 
ändringar i personbeteckningen eller med-
borgarskapet, 

2) den tjänst eller uppgift som den som ut-
redningen gäller ska utses till eller som han 
eller hon sköter, 

3) sådan information om tjänsten eller upp-
giften som behövs när beviljande av utred-
ning om bakgrund prövas, 

4) huruvida avsikten är att före utnämning-
en till uppgiften, på det sätt som särskilt före-
skrivs genom lag, be den som utredningen 
gäller visa upp ett intyg över narkotikatest, 
skaffa dennes kredituppgifter eller låta ho-
nom eller henne genomgå läkarundersök-
ning.  

När en säkerhetsutredning som avser per-
soner söks ska ansökan åtföljas av en utred-
ning om boningsorterna för den som utred-
ningen gäller under högst de senaste tio åren 
samt matrikelutdrag eller någon annan utred-
ning om utbildning och tjänste- och arbetsav-
talsförhållanden under minst de senaste tio 
senaste åren. Uppgifter som motsvarar matri-
kelutdrag behöver inte visas upp i fråga om 
en person som redan är anställd hos den be-
höriga myndigheten eller på myndighetens 
förvaltningsområde, om den behöriga myn-
digheten kan skaffa uppgifterna på tjänstens 
vägnar. När en omfattande säkerhetsutred-
ning som avser personer söks ska en blankett 
för personuppgifter enligt 24 § fogas till an-
sökan eller sändas separat. 

En ansökan om säkerhetsutredning som av-
ser företag ska innehålla följande uppgifter: 

1) namn och andra identifieringsuppgifter 
samt kontaktuppgifter för det företag som ut-
redningen gäller, 

2) de underleverantörer med vilka den som 
utredningen gäller ämnar ingå avtal vid ge-
nomförandet av ett projekt som ligger till 
grund för säkerhetsutredningen, underentre-
prenörens andel i projektet samt de uppgifter 
som avses i 1 punkten i fråga om underleve-
rantören, 

3) grund för en säkerhetsutredning som av-
ser företag, 

4) huruvida det över företagets eller under-
leverantörens lokaler, datasystem och andra 
säkerhetsarrangemang har gjorts en bedöm-
ning utförd av ett sådant bedömningsorgan 
som avses i lagen om organ för bedömning 
av överensstämmelse med kraven på infor-
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mationssäkerhet i företag (    /   ) och, i så 
fall, en kopia av bedömningen. 

 
 

11 § 

Andra uppgifter som ska lämnas 

Den som ansöker om en utredning om bak-
grund ska utöver vad som föreskrivs i 10 § 
på begäran av den behöriga myndigheten 
lämna uppgifter som enligt denna lag ska be-
aktas vid bedömningen av förutsättningarna 
för en utredning om bakgrund. 

 
 

12 § 

Ansökan om utdrag över brottslig bakgrund 

Utdrag över brottslig bakgrund som ges in 
till arbetsgivaren ska begäras hos Rättsregis-
tercentralen av den som utredningen gäller 
eller av arbetsgivaren på basis av en skriftlig 
fullmakt utfärdad av den som utredningen 
gäller. 

Följande uppgifter ska lämnas när utdrag 
över brottslig bakgrund begärs: 

1) namnet på den person som utredningen 
gäller och dennes personbeteckning, eller, 
om beteckning saknas, personens födelsetid 
och födelseplats, samt hemkommun, kontakt-
information, medborgarskap och yrke, 

2) arbetsgivarens namn och den tjänst eller 
uppgift till vilken den som utredningen gäller 
ska utses till eller som han eller hon sköter, 
samt sådana beskrivningar av tjänsten eller 
uppgiften som behövs vid prövning av om 
utdrag om brottslig bakgrund ska utfärdas, 

3) vid behov uppgift om ett sådant beslut 
av skyddspolisen som avses i 18 §.  

 

 

4 kap. 

Förutsättningar för genomförande av 
utredning om bakgrund och utfärdande 

av utdrag över brottslig bakgrund 

13 § 

Samtycke av den som utredningen om 
bakgrund gäller 

En allmän förutsättning för att en utredning 
om bakgrund och kontroll av tillförlitligheten 
enligt 45 § i anslutning till en utredning om 
bakgrund ska kunna göras är att den person 
eller det företag som utredningen gäller på 
förhand har gett sitt skriftliga samtycke till 
detta. Av samtyckeshandlingen ska det fram-
gå att den som utredningen gäller innan han 
eller hon gav sitt samtycke har informerats 
om syftet med utredningen om bakgrund och 
kontrollen av tillförlitligheten och hur dessa 
används, om databehandlingen i samband 
med utredningen och uppföljningen av den 
samt om sin rätt att få information om utred-
ningens innehåll. 

Samtycke till en utredning om en persons 
bakgrund kan ges så att det täcker alla de si-
tuationer där det under det anställningsför-
hållande eller den uppgift som angivits i 
samtycket behöver göras en utredning eller 
utfärdas ett intyg över utredning om bak-
grund. Samtycke kan också ges så att det 
gäller alla uppgifter inom ett visst förvalt-
ningsområde. 

 
 

14 § 

Förutsättningar för säkerhetsutredning som 
avser personer 

En säkerhetsutredning som avser personer 
kan göras för en person som ska utses till el-
ler som sköter en tjänst eller uppgift och som 

1) annat än tillfälligt har tillgång till sådana 
myndighetshandlingar som på grund av 
skyddet av uppgifter om statens säkerhet, 
försvar, internationella relationer, säkerhets-
arrangemang eller beredskap för undantags-
förhållanden och befolkningsskydd kan eller 
ska klassificeras som skyddsnivå I–III, 
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2) arbetar i sådana uppgifter som direkt be-

tjänar statsledningen och där särskild tillför-
litlighet kan krävas, 

3) arbetar i uppgifter som kan skada den 
infrastruktur som är nödvändig för ett funge-
rande samhälle eller den kritiska produktio-
nens kontinuitet, 

4) i egenskap av ett datasystems huvudan-
vändare eller med beaktande av sina övriga 
befogenheter kan skada myndigheternas 
verksamhet eller sådana datasystem som är 
centrala med tanke på de grundläggande 
samhällsfunktionerna eller informationssä-
kerheten i datasystemen, 

5) i sina arbetsuppgifter har tillgång till in-
formation som om den röjs eller blir föremål 
för annan hantering eller annan obehörig 
verksamhet kan förorsaka allvarlig skada för 
samhällsekonomin eller fungerande finans- 
och försäkringssystem eller för näringsverk-
samhet av betydelse för det nationella intres-
set. 

En säkerhetsutredning som avser personer 
kan göras också i syfte att uppfylla en inter-
nationell förpliktelse som gäller informa-
tionssäkerhet samt om en persons ansökan 
till ett uppdrag i en internationell organisa-
tion eller ett internationellt organ i enlighet 
med 8 § 3 mom. samt om en person som hål-
ler på att utses eller antas  

1) till uppgifter inom försvarsförvaltning-
en, som studerande vid Försvarshögskolan, 
till utbildning enligt lagen om frivilligt för-
svar (556/2007), till uppgifter inom För-
svarsutbildningsföreningen eller till krishan-
teringsuppdrag och fredsbevarande uppdrag 
som genomförs som internationellt samarbe-
te, 

2) till polisutbildning eller uppgifter inom 
gränsbevakningsväsendet, 

3) till utbildning som syftar till att utbilda 
personer för uppgifter inom utrikesförvalt-
ningen. 

 
 

15 § 

Förutsättningar för utvidgad säkerhets- 
utredning som avser personer 

En utvidgad säkerhetsutredning som avser 
personer kan göras endast för en person som  

1) i sina arbetsuppgifter har tillgång till 
klassificerade handlingar som hör till 
skyddsnivå I och II, eller 

2) annars sköter sådana uppgifter där han 
eller hon genom att röja sekretessbelagda 
uppgifter eller på annat sätt kan skada statens 
säkerhet, försvar eller Finlands internationel-
la relationer, 

3) behöver ett intyg över en säkerhetsut-
redning som avser personer på grund av en 
internationell förpliktelse som gäller infor-
mationssäkerhet eller för att kunna utses till 
uppdrag inom en internationell organisation 
eller ett internationellt organ i ett sådant fall 
som avses i 8 § 3 mom. 

 
 

16 § 

Förutsättningar för utredning om brottslig 
bakgrund 

Utredning om brottslig bakgrund kan göras 
för en person som ska utses till eller sköter 
en sådan tjänst eller uppgift där innehavaren 

1) arbetar inom lednings- eller sakkunnig-
uppgifter inom Nödcentralsverkets förvalt-
ning eller i jouruppgifter vid en nödcentral 
eller i lednings- eller sakkunniguppgifter 
inom polis- eller räddningsväsendets förvalt-
ning eller i uppgifter inom räddningsverk-
samhet, 

2) på grund av ett avtal med en myndighet 
får hantera myndighetens klassificerade 
handlingar som hör till skyddsnivå I–III, 

3) har tillträde till sådana lokaler på flyg-
platser eller i hamnar eller till andra sådana 
trafikområden av betydelse för fortsatta och 
säkra trafikförbindelser inom och utom lan-
det som är stängda för allmänheten eller till 
platser som är av betydelse för allmänt fun-
gerande datakommunikationsförbindelser el-
ler el- och energiproduktion, 

4) har tillträde till en kärnanläggning eller 
genom tillträde till det område där en kärnan-
läggning byggs har tillgång till uppgifter om 
faktorer som inverkar på kärnanläggningens 
säkerhet, har tillträde till platser där kärnäm-
nen transporteras och lagras och till platser 
där strålkällor används eller lagras och där 
mängden radioaktiva ämnen överskrider den 
aktivitetsnivå för slutna strålkällor med hög 
aktivitet som avses i strålskyddslagstiftning-
en, 
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5) arbetar i uppgifter som ansluter sig till 

tillverkning eller transport av sprängämnen 
eller på annat sätt kan komma i besittning av 
en betydande mängd sprängämnen eller 
andra sådana ämnen som genom obehörig 
hantering kan förorsaka skada på ett vittom-
fattande område eller för en stor mängd 
människor, 

6) kan komma i besittning av en betydande 
mängd ämnen som kan användas som biolo-
giska vapen, kemiska vapen eller toxinvapen, 

7) arbetar i sådana uppgifter som hör till el-
ler stöder samhällsteknisk service, livsme-
delsservice eller läkemedelsförsörjning och 
där han eller hon kan förorsaka allvarlig fara 
för allmänhetens hälsotillstånd eller säkerhet,  

8) har tillträde till en central för penning-
räkning eller arbetar inom penningtillverk-
ning, sörjer för arbetsgivarens eller dennes 
klients räkning för värdetransporter eller i 
andra med dem jämförbara förhållanden 
självständigt och utan fortlöpande övervak-
ning hanterar kvalitativt och kvantitativt be-
tydande egendom, såsom pengar, värdepap-
per eller värdeföremål eller på grund av sin 
ställning har sådana rättigheter att överföra 
arbetsgivarens eller dennes klients medel el-
ler ändra uppgifter om dem som om de ut-
övas i strid med bemyndiganden eller anvis-
ningar kan förorsaka betydande skada för ar-
betsgivaren eller dennes klient. 

Utredning om brottslig bakgrund kan göras 
också om en person som 

1) har ansökt om kompetensbrev för ladda-
re eller sökt till utbildning för ansvarig före-
ståndare, utbildare i användningen av makt-
medel och väktare enligt lagen om privata 
säkerhetstjänster (282/2002), 

2) sköter eller ska utses till sådana uppgif-
ter som skyddspolisen i enlighet med 6 § har 
överfört för att behandlas som ärenden som 
gäller utredning om brottslig bakgrund eller 
som skyddspolisen i enlighet med 18 § har 
godkänt för utredning om brottslig bakgrund, 

3) har sökt till sådan utbildning enligt lagen 
om Räddningsinstitutet (607/2006) som leder 
till yrkesexamina inom räddningsväsendet el-
ler nödcentralsverksamheten, till utbildning 
för räddningsväsendets befäl som leder till 
yrkeshögskoleexamen, till krishanteringsut-
bildning för civilpersonal eller till utbildning 
vid Brottspåföljdsområdets utbildningscen-
tral. 

 

17 § 

Specialbestämmelser om utdrag över 
brottslig bakgrund 

Arbetsgivaren kan kräva att en person visar 
upp ett utdrag över brottslig bakgrund om sig 
själv, om 

1) personen är anställd av ett privat hushåll 
och kommer att arbeta ensam eller utan 
övervakning i ett privat hem för att vårda en 
sjuk eller handikappad person, 

2) skyddspolisen på det sätt som föreskrivs 
i 18 § har godkänt den uppgift som personen 
ska sköta för utredningsförfarande. 

 
 

18 § 

Godkännande av företags arbetstagare för 
ett förfarande som gäller utredning om 

bakgrund 

Skyddspolisen beslutar på ansökan av ett 
företag vilka uppgifter vid företaget eller hos 
en underentreprenör som arbetar för företa-
gets räkning som är sådana att det om dem 
som utses till eller sköter uppgifterna kan gö-
ras en säkerhetsutredning som avser perso-
ner, en utredning om brottslig bakgrund eller 
krävas att dessa personer visar upp ett utdrag 
över brottslig bakgrund. 

Utredning om bakgrund eller utdrag över 
brottslig bakgrund ska skaffas för sådana 
uppgifter där den som utses till uppgiften el-
ler sköter den  

1) får sådana rättigheter att använda arbets-
givarens datasystem som om de används på 
obehörigt sätt kan förorsaka arbetsgivaren el-
ler dennes klient betydande ekonomisk ska-
da, 

2) får tillgång till sådan information om ar-
betsgivarens eller dennes samarbetsparts af-
färs- och yrkeshemligheter, teknologiska ut-
vecklingsarbete eller utnyttjandet av det som 
om den överlåts, används eller annars hante-
ras på obehörigt sätt förorsakar arbetsgiva-
ren, dennes klient eller samarbetspart bety-
dande ekonomisk skada. 

En förutsättning för godkännande är att 
1) företaget på grund av branschen i fråga 

eller sin verksamhet kan bli föremål för före-
tagsspionage och företaget av nämnda orsa-

184



 
ker är av särskild betydelse för landets när-
ingsverksamhet, 

2) företaget genom tekniska och andra åt-
gärder har begränsat tillträdet till affärs- och 
yrkeshemligheter och information som gäller 
teknologiskt utvecklingsarbete samt har sett 
till att lokaler och datasystem är skyddade 
och har vidtagit andra behövliga åtgärder 
som avser informationssäkerhet och kan på-
visa detta genom ett intyg utfärdat på basis 
av en säkerhetsutredning som avser företag, 
ett intyg utfärdat av ett sådant bedömnings-
organ som avses i lagen om organ för be-
dömning av överensstämmelse med kraven 
på informationssäkerhet i företag eller på nå-
got annat av skyddspolisen godkänt sätt. 

Skyddspolisen ska i behövlig utsträckning 
informera huvudstaben, den enhet inom po-
lisförvaltningen som gör utredningar om 
brottslig bakgrund och Rättsregistercentralen 
om ett beslut som avses i 1 mom. 

 
 

19 § 

Förutsättningar för säkerhetsutredning som 
avser företag 

En säkerhetsutredning som avser företag 
kan göras, om en sådan behövs för att bedö-
ma företaget, när 

1) en säkerhetsutredning som avser företag 
ska göras eller kan göras enligt en bestäm-
melse i lag eller med stöd av lag, 

2) en myndighet håller på att ingå ett avtal 
med företaget och myndighetens klassifice-
rade handlingar överlåts till företaget i sam-
band med detta, 

3) den myndighet som övervakar verksam-
heten begär en säkerhetsutredning om ett fö-
retag som bedriver sådan verksamhet som 
avses i 16 § 1 mom. eller som i egenskap av 
underentreprenör håller på att medverka i ett 
projekt där företaget eller dess arbetstagare 
har tillgång till de uppgifter och tillträde till 
de lokaler eller områden som avses i nämnda 
bestämmelse. 

En säkerhetsutredning som avser företag 
kan utsträckas också till ett företag som är 
underleverantör till den som utredningen 
gäller till den del förutsättningarna i 1 mom. 
uppfylls också i fråga om underleverantören 
och den behöriga myndigheten anser det 
nödvändigt. 

Genom förordning av statsrådet får det fö-
reskrivas att en säkerhetsutredning som avser 
företag kan göras också för att skydda sådan 
information om affärs- och yrkeshemligheter 
eller teknologiskt utvecklingsarbete vid före-
taget som om den användes, hanterades och 
överläts på ett obehörigt sätt skulle förorsaka 
företaget betydande ekonomisk skada eller 
om skyddet av informationen är viktigt för 
att skydda det allmänna intresset. 

 
 

5 kap. 

Uppgifter som används vid genomförande 
av utredning om bakgrund och utdrag 

över brottslig bakgrund 

20 § 

Utredning om en persons bakgrund 

En säkerhetsutredning som avser personer 
och en utredning om brottslig bakgrund görs 
genom kontroll av registeruppgifter om per-
sonen i fråga på det sätt som föreskrivs i det-
ta kapitel samt vid behov genom intervju 
med den som utredningen gäller i syfte att 
bedöma vikten av de uppgifter som finns till-
gängliga vid utredningen. Den behöriga 
myndigheten har dessutom trots sekretessbe-
stämmelserna rätt att av andra myndigheter 
få och vid genomförandet av utredningen om 
bakgrund använda sådana uppgifter med vars 
hjälp det kan säkerställas att registeruppgif-
terna inte är föråldrade eller annars vilsele-
dande. 

Vid genomförande av en utvidgad säker-
hetsutredning som avser personer är det ock-
så möjligt att kontrollera närstående till den 
som utredningen gäller samt hans eller hen-
nes ekonomiska ställning enligt vad som fö-
reskrivs i 23 och 24 §. 

 
 

21 § 

Personregister som används vid säkerhetsut-
redning som avser personer 

En säkerhetsutredning som avser personer 
kan enbart bygga på registeruppgifter i 

1) informationssystemet för polisärenden, 
informationssystemet för förvaltningsärenden 
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och skyddspolisens funktionella informa-
tionssystem, vilka avses i lagen om behand-
ling av personuppgifter i polisens verksamhet 
(761/2003), 

2) straffregistret, bötesregistret och när-
ingsförbudsregistret, 

3) det i justitieförvaltningens riksomfattan-
de informationssystem ingående rikssystemet 
för behandling av diarie- och ärendehanter-
ingsuppgifter om brottmål som är eller har 
varit föremål för åtalsprövning eller i re-
gistret över avgöranden och meddelanden om 
avgöranden i brottmål, 

4) straffdataregistret och säkerhetsdatare-
gistret, vilka förs av huvudstaben, 

5) gränsbevakningsregistret, som förs av 
staben för gränsbevakningsväsendet, 

6) undersöknings- och handräckningssy-
stemet, som förs av tullstyrelsen, 

7) befolkningsdatasystemet, 
8) register som gäller yrkesutövare eller ut-

övare av näringsverksamhet samt deras hand-
lingsbehörighet, 

9) register som förs av en myndighet som 
övervakar i lag föreskriven verksamhet och 
som innehåller uppgifter om handlingsbehö-
righeten för ett företags ansvarsperson, 

10) utlänningsregistret och visumregistret, 
11) utsökningsregistret och kreditupplys-

ningsregistret, 
12) register som förs av en annan stat och 

som motsvarar de register som avses i 1–3 
punkten. 

 
 

22 § 

Uppgifter om register som förs av utländska 
myndigheter 

Den som är föremål för en säkerhetsutred-
ning som avser personer och som före utred-
ningen har bott utomlands utan avbrott mer 
än fem år under de senaste tio åren, ska i den 
utsträckning det är möjligt visa upp ett intyg 
utfärdat av en utländsk myndighet över såda-
na registeruppgifter som avses i 21 § 1–3 
punkten och som han eller hon enligt infor-
mation som skyddspolisen lämnat på det sätt 
som avses i 3 mom. kan få för detta ändamål 
enligt lagstiftningen i landet i fråga. 

Vad som i 1 mom. föreskrivs om skyldig-
heterna för den som utredningen gäller är 
inte tillämpligt på 

1) inhämtande av utredning från sådana 
länder från vilka den behöriga myndigheten i 
enlighet med en internationell överenskom-
melse kan skaffa uppgifterna på tjänstens 
vägnar, 

2) en person som under den tid som avses i 
1 mom. har varit anställd utomlands hos ett 
finländskt företag eller en finländsk myndig-
het eller hos en internationell organisation el-
ler ett internationellt organ. 

På basis av de uppgifter som skyddspolisen 
samlat in i sin verksamhet ska den genom ett 
allmänt datanät eller på andra lämpliga sätt 
lämna uppgifter om de behöriga myndigheter 
i andra stater som i enlighet med lagstift-
ningen i den staten svarar för utredningar om 
bakgrund samt deras kontaktinformation. 

På ersättning av kostnader som den som ut-
redningen gäller har för att skaffa uppgifter 
enligt 1 mom. tillämpas vad som föreskrivs i 
47 § 2 mom. 

 
 

23 § 

Informationskällor vid utvidgad säkerhetsut-
redning som avser personer och när utred-

ning utsträcks till att gälla närstående 

När en utvidgad säkerhetsutredning görs är 
det utöver vad som föreskrivs i 21 § möjligt 
att för den person som utredningen gäller ut-
reda dennes 

1) näringsverksamhet eller deltagande i så-
dan, 

2) förmögenhet och skulder samt andra 
ekonomiska bindningar, 

3) familje- och släktskapsförhållanden. 
Om det är absolut nödvändigt för att syftet 

med en säkerhetsutredning som avser perso-
ner ska uppnås, kan utredningen i enskilda 
fall utsträckas till att gälla också närstående 
till den som utredningen gäller. I fråga om 
förutsättningarna för utredning gäller vad 
som i denna lag föreskrivs om samtycke av 
den som utredningen gäller. 
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24 § 

Blankett för personuppgifter och kontroll av 
uppgifterna 

Den som utredningen gäller ska som under-
lag för en utvidgad säkerhetsutredning som 
avser personer ge en anmälan om personupp-
gifter, av vilken följande information fram-
går: 

1) näringsverksamhet som personen har 
bedrivit eller deltagit i under de senaste tio 
åren, 

2) familje- och släktskapsförhållanden, 
3) vid behov en förteckning över de förhål-

landen som avses i 23 § 1 mom. 2 punkten. 
Utöver vad som föreskrivs i 21 § kan den 

behöriga myndigheten kontrollera de givna 
uppgifterna och för detta ändamål skaffa in-
formation 

1) som ingår i skatteförvaltningens offent-
liga beskattningsuppgifter, 

2) ur register som har inrättats för allmänt 
bruk och som innehåller offentliga uppgifter 
som beskriver bedrivande av näringsverk-
samhet eller egendom, 

3) från kreditinstitut och finansiella institut, 
om den som utredningen gäller har gett sitt 
tillstånd till det. 

Den behöriga myndigheten ska ge den som 
utredningen gäller möjlighet att yttra sig om 
de omständigheter som kommit fram vid 
kontroll av de uppgifter som han eller hon 
har lämnat. 

 
 

25 § 

Informationskällor vid utredning om brottslig 
bakgrund 

När en utredning om brottslig bakgrund 
görs används de registeruppgifter som före-
skrivs i 21 § 1–10 punkten, med undantag för 
skyddspolisens funktionella informationssy-
stem. 

 
 

26 § 

Begränsning av användningen av uppgifter i 
samband med utredning om bakgrund 

När en utredning om bakgrund görs får föl-
jande uppgifter inte användas: 

1) uppgifter om angivelser som har införts i 
informationssystemet för polisärenden eller 
sådana i systemet införda uppgifter enligt 
vilka en person kan misstänkas för att kom-
ma att begå ett brott eller uppgifter om hän-
delser som på basis av omständigheter eller 
personers uppträdande kan misstänkas för att 
ha samband med brottslig verksamhet, 

2) uppgifter om brottsliga gärningar som 
har begåtts tio år tidigare, om inte uppgifter-
na har förts in i straffregistret eller det inte är 
fråga om en utvidgad säkerhetsutredning som 
avser personer, på basis av vilken det ska ut-
färdas ett intyg för att uppfylla en internatio-
nell förpliktelse som gäller informationssä-
kerhet, 

3) uppgifter om gärningar som en person 
begått innan han eller hon fyllt femton år, om 
det inte är nödvändigt att uppgifterna utnytt-
jas för att placera en värnpliktig i uppgifter 
inom försvarsmakten eller i syfte att trygga 
andras säkerhet inom försvarsmakten. 

Uppgifter som gäller brottsanmälan får an-
vändas bara om det inte finns skäl att miss-
tänka att brottsanmälan är ogrundad. När 
uppgifter av detta slag används ska det kon-
trolleras i vilken fas av behandlingen ärendet 
befinner sig när utredningen görs. 

Polisens uppgifter om hälsotillstånd som 
ingår i informationssystemet för polisären-
den, informationssystemet för förvaltnings-
ärenden och skyddspolisens funktionella in-
formationssystem, vilka avses i lagen om be-
handling av personuppgifter i polisens verk-
samhet, får beaktas när en utredning görs en-
dast om det är nödvändigt för att trygga 
andras säkerhet och uppgifterna baserar sig 
på ett läkarintyg eller andra anteckningar av 
en yrkesutbildad person inom hälso- och 
sjukvården och det inte heller annars råder 
oklarhet om att uppgifterna är korrekta. Vad 
som föreskrivs ovan hindrar inte den behöri-
ga myndigheten från att fästa arbetsgivarens 
uppmärksamhet på behovet att vidta de åt-
gärder som avses i 10 § 2 mom. 4 punkten. 
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27 § 

Specialbestämmelser om försvarsförvalt-
ningen och skyddspolisen 

Trots vad som föreskrivs i 21–24 § kan hu-
vudstaben när den väljer personer till uppgif-
ter inom försvarsförvaltningen eller när den 
gör en säkerhetsutredning som avser perso-
ner som sköter sådana arbetsuppgifter också 
använda uppgifter som kan fås ur värnplikts-
registret samt ur straffdataregistret och sä-
kerhetsdataregistret, vilka förs av huvudsta-
ben, samt ur krishanteringsregister. 

När en utredning görs får uppgifter om häl-
sotillstånd och tjänsteduglighet i värnplikts-
registret beaktas endast om det är nödvändigt 
för att trygga andras säkerhet. 

Vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. gäller 
också skyddspolisen när den gör en säker-
hetsutredning om en person som håller på att 
utses till uppgifter inom skyddspolisen. 

 
 

28 § 

Innehållet i utdrag över brottslig bakgrund 

Rättsregistercentralen tillhandahåller ett ut-
drag över brottslig bakgrund på basis av de 
register och det datasystem som centralen 
upprätthåller. I utdraget ingår uppgifter om 
den som utredningen gäller och som införts i 

1) straffregistret och bötesregistret, 
2) registret över avgöranden och medde-

landen om avgöranden i justitieförvaltning-
ens riksomfattande informationssystem i frå-
ga om åklagarnas och domstolarnas avgöran-
den i brottmål. 

 
 

29 § 

Informationskällor vid säkerhetsutredning 
som avser företag, inspektioner och 

förbindelse av företag 

Det företag som säkerhetsutredningen gäll-
er ska lämna den myndighet som gör utred-
ningen de uppgifter som behövs för att sä-
kerhetsutredningen ska kunna göras samt för 
detta ändamål bereda dem som gör utred-
ningen och utför inspektioner tillträde till 
sina lokaler. 

När en säkerhetsutredning som avser före-
tag görs kan följande uppgifter användas: 

1) uppgifter om företaget, dess ägare och 
deras nationalitet, om sådana uppgifter finns 
tillgängliga, uppgifter som finns införda i re-
gister som inrättats för allmänt bruk eller 
som fås ur andra offentliga register eller 
uppgifter som företaget själv lämnar för ut-
redningen och som gäller företagets verk-
samhet, personal, kreditvärdighet eller för-
mögenhet, 

2) uppgifter om straff och vite som har 
dömts ut till företaget samt om brott som rik-
tats mot företaget, 

3) sådana basuppgifter om företaget som 
avses i lagen om kundinformationssystemet 
för företagstjänster (240/2007), 

4) uppgifter i utsökningsregistret, offentli-
ga uppgifter som fås från skattemyndigheter-
nas datasystem samt uppgifter om skatteford-
ringar eller uppgifter från en försäkringsan-
stalt om försummelse av en sådan fordran 
som baserar sig på en lagstadgad försäkring 
och som enligt lagen om verkställighet av 
skatter och avgifter (706/2007) är direkt ut-
sökbar, 

5) uppgifter i utlänningsregistret om antalet 
utländska arbetstagare i företaget, 

6) uppgifter om penninginstitut och kredit-
institut, om företaget gett sitt samtycke till 
det, 

7) uppgifter enligt 21 § om företagets an-
svarspersoner. 

Den behöriga myndigheten kan i behövlig 
omfattning inspektera de säkerhetsarrange-
mang som har vidtagits för att skydda företa-
gets lokaler, datasystem och datakommuni-
kation samt övriga säkerhetsarrangemang. 
Inspektioner får inte utföras i lokaler som ut-
nyttjas för stadigvarande boende. Vid be-
dömningen av säkerhetsåtgärder som gäller 
datasystem och datakommunikation kan 
skyddspolisen och huvudstaben anlita Kom-
munikationsverket som sakkunnig. 

En säkerhetsutredning som avser företag 
kan också genomföras partiellt, om det be-
hövs för att uppfylla en internationell förplik-
telse som gäller informationssäkerhet eller 
om det annars är befogat för att uppnå syftet 
med säkerhetsutredningen. Om utredningen 
och bedömningen endast gäller säkerheten i 
datasystem eller datakommunikation, görs 
utredningen och bedömningen av Kommuni-
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kationsverket, som utfärdar ett intyg på basis 
av detta. 

Den behöriga myndigheten kan när den gör 
en säkerhetsutredning som avser företag och 
en bedömning på basis av den förutsätta att 
näringsidkaren förbinder sig att sörja för en 
bibehållen informationssäkerhetsnivå och att 
anmäla ändringar som inverkar på den. 

 
 

6 kap. 

Avslutande av ett förfarande som gäller 
utredning om bakgrund och behandling 

av uppgifter om detta 

30 § 

Avslutad utredning om bakgrund 

Sökanden underrättas skriftligen om att en 
utredning om bakgrund har avslutats och om 
innehållet i utredningen eller ges på basis av 
utredningen ett sådant intyg över utredning 
om bakgrund som avses i 32 §. 

Om utredningen inte medför skyldighet att 
utfärda ett intyg över utredning om bakgrund 
eller om det i samband med en utredning om 
en persons bakgrund inte har kommit fram 
något sådant som den myndighet som gjort 
utredningen anser vara av betydelse med tan-
ke på tillförlitigheten hos den som utredning-
en gäller, kan myndigheten trots bestämmel-
sen i 1 mom. muntligen informera den som 
ansökt om utredning om detta. 

 
 

31 § 

Verkningarna av en utredning om bakgrund 
och utredningens innehåll 

En utredning om bakgrund binder inte den 
för vars räkning utredningen har gjorts.  

En utredning om bakgrund får innehålla 
sekretessbelagda uppgifter endast i sådan 
form och i sådan omfattning som behövs i 
det aktuella fallet för att syftet med utred-
ningen skall uppnås. Om uppgifter om ett 
brottmål under behandling tas in i en utred-
ning om bakgrund, ska det samtidigt uppges i 
vilken fas av behandlingen ärendet befinner 
sig när utredningen om bakgrund ges.  

En utredning om en persons bakgrund får 
inte innehålla myndighetens bedömning av 
tillförlitligheten eller lämpligheten för en 
tjänst eller ett uppdrag hos den som utred-
ningen gäller.  

Den behöriga myndigheten kan i samband 
med att det ges en säkerhetsutredning som 
avser personer fästa arbetsgivarens uppmärk-
samhet på behovet att vidta sådana åtgärder 
som avses i 10 § 2 mom. 4 punkten.  

 
 

32 § 

Intyg över utredning om bakgrund och ut-
dragets innehåll 

På basis av en säkerhetsutredning som av-
ser företag utfärdas för sökanden och den 
som utredningen gäller ett intyg över utred-
ning om bakgrund, om företaget uppfyller de 
krav som ligger till grund för utredningen. I 
intyget antecknas uppgift om utfärdaren och 
intygets giltighetstid, om denna har fast-
ställts, samt uppgifter om vilka omständighe-
ter som varit föremål för utredning samt re-
sultaten i fråga om dem. 

På basis av en utredning om en persons 
bakgrund utfärdas ett intyg över utredningen, 
om det vid utredningsförfarandet inte har 
kommit fram skäl till varför personen inte 
skulle kunna utses till den uppgift som ligger 
till grund för utredningen och om ett intyg 
över utredning om bakgrund behöver utfär-
das 

1) enligt en bestämmelse i lag eller med 
stöd av lag eller på grund av en sådan uppgift 
som avses i 8 § 3 mom., 

2) i syfte att förhindra onödiga utredningar 
om bakgrund och den som utredningen gäller 
arbetar i uppgifter som laddare, i service-, in-
stallations-, bevaknings- och andra sådana 
uppgifter där han eller hon på grund av ar-
betsuppgifternas karaktär regelbundet måste 
arbeta i sådana lokaler eller på sådana områ-
den där det regelbundet görs en utredning om 
bakgrund om dem som arbetar där. 

I intyget över utredning om en persons 
bakgrund antecknas uppgift om utfärdaren 
och intygets giltighetstid. Vid behov anteck-
nas i intyget att det vid utredningsförfarandet 
inte kommit fram skäl till varför personen el-
ler företaget inte skulle kunna utses till den 
uppgift som ligger till grund för ansökan 
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samt uppgift om till vilka slags handlingar 
klassificerade i skyddsnivåer personen kan 
ges tillgång till.  

 
 

33 § 

Behandlingen av uppgifter i en utredning om 
en persons bakgrund och av uppgifter som 

erhållits på basis av ett utdrag över brottslig 
bakgrund 

Den som ansöker om en utredning om bak-
grund ska se till att de uppgifter som ingår i 
utredningen om en persons bakgrund liksom 
även i ett utdrag över brottslig bakgrund kan 
behandlas endast av personer som oundgäng-
ligen behöver dem i skötseln av sina arbets-
uppgifter och att uppgifterna i dem och i in-
tyget över utredning om en persons bakgrund 
inte används för något annat syfte än vad 
som uppgivits i ansökan. Detsamma gäller 
den som har mottagit en utredning om bak-
grund av den som utredningen gäller. Vad 
som föreskrivs ovan utgör inget hinder för att 
behandla uppgifterna när en arbetsgivare in-
tervjuar en arbetssökande, om inte något an-
nat följer av 38 § 3 mom. 

I personuppgifterna för den som visat upp 
ett utdrag över brottslig bakgrund får det en-
dast antecknas att utdraget över brottslig 
bakgrund har visats upp och utdragets identi-
fieringsuppgifter. Utdraget får inte kopieras 
och det ska utan dröjsmål återlämnas till den 
person som uppvisat det.  

Sökanden ska förstöra det skriftliga medde-
landet om en utredning om bakgrund ome-
delbart när det inte längre behövs för det än-
damål som uppgivits i ansökan om utredning, 
dock senast inom sex månader efter det att 
sökanden mottog meddelandet om utredning-
en. 

På sekretess i fråga om en utredning om 
bakgrund och ett utdrag över brottslig bak-
grund samt de uppgifter som ingår i dem, 
samt i fråga om den tystnadsplikt och det 
förbud mot utnyttjande som gäller uppgifter 
som erhållits när en utredning om brottslig 
bakgrund skaffas och utdrag över brottslig 
bakgrund, ska 22–24 § i lagen om offentlig-
het i myndigheternas verksamhet tillämpas 
även i de fall när någon annan än en myndig-
het enligt 4 § i den lagen har erhållit hand-
lingarna och uppgifterna. 

7 kap. 

Bestämmelser om giltighet för utredning 
om bakgrund och intyg över utredning om 

bakgrund 

34 § 

Giltighetstid för utredning om bakgrund och 
intyg över utredning om bakgrund 

En utredning om bakgrund och ett på ut-
redningen baserat intyg gäller tills vidare, 
dock högst fem år, om inte utredningen om 
bakgrund har gjorts för en tidsbestämd upp-
gift eller för en uppgift som hör till ett visst 
projekt eller om inte den behöriga myndighe-
ten har beslutat något annat. 

 
 

35 § 

Ny utredning om bakgrund och utfärdande 
av nytt intyg över utredning om bakgrund 

En utredning om bakgrund som gäller tills 
vidare kan på initiativ av den myndighet som 
gjort utredningen, den som ansökt om utred-
ningen eller den som utredningen gäller gö-
ras på nytt, om det behövs för att uppfylla en 
internationell förpliktelse som gäller infor-
mationssäkerhet eller på grund av en ändring 
i uppgifterna för den som utredningen gäller 
eller i sådana förhållanden som enligt denna 
lag ska beaktas när en utredning görs. 

Ett intyg över utredning om en persons 
bakgrund kan utfärdas på basis av registret 
över utredningar om bakgrund utan att någon 
ny utredning görs, om det förflutit mindre än 
fem år sedan den förra utredningen om bak-
grund gjordes och om de i 45 § föreskrivna 
åtgärderna har vidtagits vid kontrollen av till-
förlitligheten och det i dem inte kommit fram 
skäl för att ompröva tillförlitligheten. 

 
 

36 § 

Återtagande av intyg över utredning om bak-
grund 

Den behöriga myndigheten kan på eget ini-
tiativ eller på initiativ av den som ansökt om 
en utredning om bakgrund eller av den som 
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utredningen gäller återta ett intyg över utred-
ning om bakgrund som har utfärdats med 
stöd av denna lag, om 

1) den person som utredningen gällde inte 
längre arbetar i de uppgifter för vilka intyget 
har utfärdats eller han eller hon i enlighet 
med de uppgifter som erhållits enligt 45 § 
misstänks ha gjort sig skyldig till en gärning 
som skulle ha varit ett hinder för utfärdande 
av intyg eller det inte annars på grund av för-
ändrade förhållanden längre skulle kunna ut-
färdas ett intyg över utredning om hans eller 
hennes bakgrund, eller 

2) det företag som utredningen gällde inte 
längre uppfyller de krav som har legat till 
grund för utfärdandet av intyget och företaget 
inte inom utsatt tid har avhjälpt bristen.  

Den behöriga myndigheten ska innan den 
fattar ett beslut enligt 1 mom. höra den som 
utredningen gäller samt den som ansöker om 
utredning av bakgrund. 

Den behöriga myndigheten kan i sitt beslut 
om återtagande av intyg över utredning om 
bakgrund bestämma att beslutet ska följas 
trots överklagande, om inte besvärsmyndig-
heten bestämmer något annat.  

 
 

37 § 

Meddelande till den nationella säkerhets-
myndigheten 

Om en utredning om bakgrund har gjorts i 
syfte att uppfylla en internationell förpliktel-
se som gäller informationssäkerhet, ska den 
nationella säkerhetsmyndighet som avses i 
lagen om internationella förpliktelser som 
gäller informationssäkerhet omedelbart in-
formeras om att en utredning har gjorts på 
nytt eller återtagits. 

 
 

8 kap. 

Rättigheter för den som utredningen om 
bakgrund gäller 

38 § 

Rätt till information 

Var och en har rätt att få information av 
den behöriga myndigheten om huruvida en 

utredning om bakgrund om honom eller hen-
ne har gjorts. Den som utredningen gäller har 
rätt att av den behöriga myndigheten på be-
gäran få de uppgifter som utredningen inne-
håller. 

Om sökanden i ett sådant fall som avses i 
30 § 2 mom. har informerats muntligt om 
slutresultatet av utredningen om bakgrund, 
ska den som ansökt om utredningen om bak-
grund informera den som utredningen gäller 
om slutresultatet. Information ska ges på 
motsvarande sätt också om ett intyg över ut-
redning om bakgrund eller om slutresultatet 
av en utredning som getts i skriftlig form. 

Den rätt till information som avses i 1 och 
2 mom. föreligger inte, om informationen har 
inhämtats ur register som en registrerad inte 
har rätt till insyn i. 

 
 

39 § 

Anmärkningsrätt för den som utredningen 
gäller 

Om den som utredningen gäller gör en an-
märkning i samband med en intervju eller vid 
kontroll av uppgifterna på personblanketten, 
ska den behöriga myndigheten anteckna an-
märkningen i utredningen om personens 
bakgrund, om inte uppgiften genast rättas 
med anledning av anmärkningen eller an-
märkningen bör betraktas som uppenbart 
ogrundad. Om den behöriga myndigheten 
vägrar anteckna anmärkningen i utredningen 
om bakgrund, ska myndigheten meddela den 
som utredningen gäller orsaken till detta i ett 
skriftligt beslut. 

Angående rättelse av uppgifter i register fö-
reskrivs särskilt. 

 
 

40 § 

Tillämpning av bestämmelserna på närstå-
ende 

Vad som föreskrivs om rätten till informa-
tion för den som utredningen gäller tillämpas 
också på en närstående till den som utred-
ningen gäller, när en utredning om bakgrund 
har gjorts om den närstående med stöd av 23 
§ 2 mom. I fråga om rätten för en närstående 
till den som utredningen gäller att anmärka 
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på uppgifter som gäller den närstående till-
lämpas vad som föreskrivs i 39 §. 

 
 

9 kap. 

Särskilda bestämmelser 

41 § 

Rätt för dataombudsmannen att utöva tillsyn 

Dataombudsmannen har rätt att ta del av en 
utredning om bakgrund som har gjorts med 
stöd av denna lag för att granska utredning-
ens lagenlighet.  

Bestämmelser om dataombudsmannens rätt 
att öva tillsyn och få information om tillsy-
nen över behandlingen av personuppgifter i 
samband med lämnande av sådana utred-
ningar om bakgrund och utfärdande av såda-
na utdrag över brottslig bakgrund som avses i 
denna lag finns i 39 och 40 § i personupp-
giftslagen. 

 
 

42 § 

Samarbete mellan myndigheterna 

Skyddspolisen och Polisstyrelsen ska sam-
arbeta med huvudstaben och Kommunika-
tionsverket för att skapa en enhetlig praxis 
som iakttas vid förfarandet med utredning 
om bakgrund. 

 
 

43 § 

Myndigheternas rätt att få information 

Trots vad som föreskrivs om tystnadsplikt i 
denna lag 

1) ska myndigheterna till de behöriga myn-
digheterna lämna ut uppgifter som dessa kan 
använda när de gör utredningar om bak-
grund, 

2) kan de behöriga myndigheterna i syfte 
att göra en enskild utredning om bakgrund 
utbyta uppgifter som är tillgängliga enligt 
denna lag. 

För att göra en säkerhetsutredning som av-
ser personer och en säkerhetsutredning som 
avser företag samt följa upp ärenden som 

gäller utvidgad säkerhetsutredning har den 
behöriga myndigheten rätt att få information 
av den registeransvarige för kreditupplys-
ningsregistret.  

De uppgifter som avses i 1 och 2 mom. kan 
lämnas ut också med hjälp av teknisk anslut-
ning. 

 
 

44 § 

Register över utredningar om bakgrund 

För att undvika onödiga förfaranden med 
utredningar om bakgrund samt för att för-
medla uppgifter mellan de behöriga myndig-
heterna förs ett register över utredningar om 
bakgrund. Skyddspolisen bär som registeran-
svarig det huvudsakliga ansvaret för registret 
över utredningar om bakgrund. Varje myn-
dighet som gör utredningar om bakgrund 
svarar för att de uppgifter de för in i registret 
är korrekta. 

Den behöriga myndigheten ska utan dröjs-
mål registrera uppgifter om en ansökan om 
utredning om bakgrund som den mottagit, 
namnet på den som utredningen gäller och 
andra identifieringsuppgifter, utredningens 
omfattning samt uppgifter om slutresultatet 
av utredningsförfarandet eller om ett intyg 
över utredning om bakgrund och om deras 
giltighet samt om återtagande av ett intyg 
över utredning om bakgrund. Oberoende av 
vad som föreskrivits ovan kan skyddspolisen 
låta bli att registrera uppgifter om sin egen 
personal och huvudstaben uppgifter om an-
ställda hos försvarsmakten, om ett utlämnan-
de av uppgifter om dem till utomstående 
kunde stå i strid med försvarets intressen. 

De uppgifter som införts i registret avförs 
senast inom tre år efter det att en ny motsva-
rande utredning om bakgrund har gjorts eller 
tidsfristen för en utredning om bakgrund eller 
ett intyg över utredning om bakgrund har 
löpt ut eller efter det att det uppdrag för vil-
ken utredningen om bakgrund gjordes har 
slutförts eller intyget över utredning om bak-
grund har återtagits. På avförande av uppgif-
ter tillämpas i övrigt vad som föreskrivs i 
personuppgiftslagen (523/1999). 

I registret över utredningar om bakgrund 
kan det införas uppgifter om ett av Kommu-
nikationsverket utfärdat intyg över myndig-
hetens datasystem eller datakommunikation 

192



 
på det sätt som föreskrivs i lagen om bedöm-
ning av informationssäkerheten i myndighe-
ternas datasystem och datakommunikation 
(    /201 ). 

 
 

45 § 

Kontroll av tillförlitligheten med hjälp av 
personregister 

Skyddspolisen kan samköra uppgifterna i 
registret över utredningar om bakgrund med 
uppgifter i delregistren i informationssyste-
met för polisärenden samt med de uppgifter i 
åklagarnas diarie- och ärendehanteringssy-
stem som ingår i justitieförvaltningens riks-
omfattande informationssystem samt med 
uppgifter om anhängiga brottmål och avgö-
randen i brottmål i syfte att klarlägga om den 
som utredningen gäller fortfarande är lämpad 
att sköta de arbetsuppgifter för vilka utred-
ningen om bakgrund gjordes. Uppgifterna 
om en sådan person för vilken en utvidgad 
säkerhetsutredning har gjorts kan samköras 
med uppgifter i de personregister ur vilka 
uppgifter enligt 24 § 2 mom. kan skaffas för 
att kontrollera uppgifterna på blanketten för 
personuppgifter.  

Om det av den utredning som avses i 1 
mom. framkommer att en person eller ett fö-
retag misstänks för att eller genom beslut av 
domstol anses ha gjort sig skyldig till en 
brottslig gärning, ska skyddspolisen trots 
sekretessbestämmelserna informera den 
myndighet som gjort utredningen om bak-
grund om saken. 

Om det på basis av en utredning som gjorts 
enligt ett förfarande som anges ovan i denna 
paragraf framkommer att en person eller ett 
företag misstänks för att eller genom beslut 
av domstol anses ha gjort sig skyldig till en 
gärning som skulle ha inverkat på utfärdan-
det av ett intyg över utredning om bakgrund 
eller utredningens innehåll, ska den behöriga 
myndigheten trots sekretessbestämmelserna 
efter att ha hört den som utredningen gäller 
informera arbetsgivaren till den som utred-
ningen gäller eller den som ansökt om en sä-
kerhetsutredning som avser företag om sa-
ken. 

Om ett intyg över utredning om bakgrund 
har utfärdats i syfte att uppfylla internationel-
la förpliktelser som gäller informationssäker-

het, ska den nationella säkerhetsmyndighet 
som avses i lagen om internationella förplik-
telser som gäller informationssäkerhet ome-
delbart informeras om detta. 

Skyddspolisen ska förstöra de uppgifter 
som uppkommit till följd av samkörningen 
omedelbart när de åtgärder som avses i 
2 mom. har slutförts, dock senast inom ett år 
efter samkörningen av registren.  

 
 

46 § 

Utlämnande av uppgifter ur registret över ut-
redningar om bakgrund 

För att sköta de uppgifter om avses i denna 
lag lämnar skyddspolisen med hjälp av tek-
nisk anslutning uppgifter ur registret över ut-
redningar om bakgrund till huvudstaben och 
den enhet som Polisstyrelsen utsett att göra 
utredningar om bakgrund samt för att uppfyl-
la de internationella förpliktelser som gäller 
informationssäkerhet uppgifter till den natio-
nella säkerhetsmyndighet som avses i lagen 
om internationella förpliktelser som gäller in-
formationssäkerhet.  

Skyddspolisen kan ge följande uppgifter ur 
registret över utredningar om bakgrund till en 
av ministeriet utsedd tjänsteman för att beho-
vet att skaffa en utredning om bakgrund en-
ligt denna lag ska kunna bedömas: 

1) uppgifter om företag om vilka det gjorts 
en säkerhetsutredning som avser företag och  
om det intyg som utfärdats på basis av den, 

2) uppgifter om personer om vilka det 
gjorts en utredning om bakgrund där det inte 
framkommit information som inverkar nega-
tivt på personens tillförlitlighet eller över vil-
ken det har utfärdats ett intyg som fortfaran-
de är giltigt,  

3) uppgifter om ett intyg som utfärdats för 
en myndighets datasystem eller datakommu-
nikation, 

4) uppgifter om vem som gjort utredningen 
om bakgrund i de fall som avses i 1–3 punk-
ten och tidpunkten samt om intygets giltig-
hetstid. 

Huvudstaben kan med skyddspolisens till-
stånd lämna ut de uppgifter som avses i 
2 mom. till de av försvarsmaktens enheter 
utnämnda tjänstemän som behöver uppgif-
terna för att bedöma behovet att skaffa en ut-
redning om bakgrund. 
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De uppgifter som avses i 1–3 mom. kan 

med skyddspolisens tillstånd lämnas ut också 
med hjälp av teknisk anslutning 

 
 

47 § 

Avgifter för utredning om bakgrund och för 
utdrag över brottslig bakgrund 

För utredningar om bakgrund som den be-
höriga myndigheten gör och för utdrag över 
brottslig bakgrund som den behöriga myn-
digheten utfärdar med stöd av denna lag och 
för Kommunikationsverkets sakkunnigupp-
gifter i samband med en säkerhetsutredning 
som avser företag tas det av sökanden ut en 
avgift med iakttagande av vad som föreskrivs 
i lagen om grunderna för avgifter till staten 
(150/1992). För kostnaderna i samband med 
genomförande av en säkerhetsutredning som 
avser företag svarar dock den som utredning-
en gäller, om utredningen har gjorts på ansö-
kan av myndigheten. 

Arbetsgivaren svarar för kostnaderna för 
anskaffning av ett utdrag över brottslig bak-
grund som den mottagit.  

 
 

48 § 

Straffbestämmelser 

Till straff för brott mot tystnadsplikten i 
33 § 4 mom. döms enligt 38 kap. 1 eller 2 § i 
strafflagen (39/1889), om inte gärningen ut-
gör brott enligt 40 kap. 5 § i strafflagen eller 
om inte strängare straff för den föreskrivs 
någon annanstans i lag. 

Bestämmelser om straff för personregister-
brott finns i 38 kap. 9 § i strafflagen och om 
straff för personregisterförseelse i 48 § 
2 mom. i personuppgiftslagen.  

 
 

49 § 

Ändringssökande 

I en behörig myndighets avslagsbeslut i ett 
ärende som gäller utredning om bakgrund får 
ändring inte sökas genom besvär. 

I ett beslut som skyddspolisen fattat med 
stöd av 18 § samt i en behörig myndighets 

beslut genom vilket denna har vägrat utfärda 
ett utdrag över brottslig bakgrund för de än-
damål som avses i 17 § eller lämna uppgifter 
som avses i 38 § 1 mom. eller göra en an-
teckning som avses i 39 § 1 mom. eller i ett 
beslut om återtagande av ett intyg över bak-
grund som den behöriga myndigheten fattat 
med stöd av 36 §, får ändring sökas genom 
besvär hos förvaltningsdomstolen så som fö-
reskrivs i förvaltningsprocesslagen 
(586/1996). Ändring i skyddspolisens beslut i 
ett ärende som avses i 18 § genom vilket 
ärendet inte har tagits till behandling med 
stöd av 5 § 2 mom. får dock inte sökas ge-
nom besvär. 

I Rättsregistercentralens beslut genom vil-
ket denna har vägrat utfärda ett utdrag över 
brottslig bakgrund får ändring sökas genom 
besvär också av arbetsgivaren till den person 
som begärt utdraget. I ett beslut som gäller 
återtagande av en utredning om bakgrund får 
ändring sökas också av den som ansökt om 
utredningen. 

I syfte att upprätthålla en enhetlig tillämp-
ning av lagen får ändring i förvaltningsdom-
stolens beslut genom vilket en behörig myn-
dighets beslut har upphävts eller ändrats sö-
kas också av myndigheten i fråga.  

 
 

10 kap. 

Ikraftträdande- och 
övergångsbestämmelser 

50 § 

Ikraftträdande 

Denna lag träder i kraft den      201  . Ge-
nom denna lag upphävs lagen om säkerhets-
utredningar (177/2002). 

Åtgärder som krävs för verkställigheten av 
denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft. 

 
 

51 § 

Övergångsbestämmelse 

På ärenden som är anhängiga när denna lag 
träder i kraft tillämpas den tidigare lagen. 

Trots vad som föreskrivs i 45 § kan 
skyddspolisen på det sätt som avses i den be-
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stämmelsen samköra uppgifter endast med 
sådana personers uppgifter för vilka det ut-
färdats ett intyg över utredning om bakgrund. 
Kontroll av tillförlitligheten ska dock ordnas 

på det sätt som avses i bestämmelsen inom 
sju år efter denna lags ikraftträdande 

Det register över utredningar om bakgrund 
som avses i 44 § ska sättas i lagenligt skick 
inom två år efter lagens ikraftträdande. 

 
————— 
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2. 
 
 
 

Lag 
om organ för bedömning av överensstämmelse med kraven på informationssäkerhet i före-

tag 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
 

1 kap. 

Allmänna bestämmelser 

1 § 

Lagens syfte 

Syftet med denna lag är att skapa ett förfa-
rande med vars hjälp ett företag kan försäkra 
sig om och på ett tillförlitligt sätt visa utom-
stående att det i sin verksamhet har uppfyllt 
kraven på informationssäkerhet. 

 
 

2 § 

Lagens tillämpningsområde 

Denna lag tillämpas på bedömningsorgan 
när dessa bedömer nivån på informationssä-
kerheten vid en sådan enhet som enligt 3 § 
1 mom. 1–5 punkten i företags- och organisa-
tionsdatalagen (244/2001) ska registreras i 
företags- och organisationsdatasystemet (fö-
retag). 

Vad som i denna lag föreskrivs om företag 
tillämpas också på stiftelser, kommunala och 
statliga myndigheter samt på dem som med 
stöd av lag eller förordning utför en i lag fö-
reskriven uppgift. Bestämmelser om Kom-
munikationsverkets uppgifter vid bedömning 
av informationssäkerheten i myndigheternas 
datasystem och datakommunikation utfärdas 
separat. 

 
 

2 kap. 

Bedömningsorgan och bedömning av 
överensstämmelse med kraven 

3 § 

Bedömningsorganets uppgift 

Bedömningsorganet ska göra inspektioner i 
ett företags lokaler samt utreda om företaget i 
sin verksamhet på behörigt sätt har uppfyllt 
de övriga krav på informationssäkerhet som 
lagts till grund för utredningen. På basis av 
utredningarna utfärdar bedömningsorganet 
ett intyg, om företagets verksamhet överens-
stämmer med kraven på informationssäker-
het. Av intyget ska det framgå vilket organ 
som ställt de krav på informationssäkerhet 
som legat till grund för bedömningen. 

 
 

4 § 

Bedömning av överensstämmelse med kraven 

Vid bedömningen kan följande krav på ett 
företags informationssäkerhet användas: 

1) krav på informationssäkerhet som gäller 
myndigheters verksamhet och som har utfär-
dats genom lag, förordning eller finansmini-
steriets anvisningar, 

2) anvisningar om uppfyllande av interna-
tionella förpliktelser som gäller informa-
tionssäkerhet och som har utfärdats av en så-
dan nationell säkerhetsmyndighet som avses 
i lagen om internationella förpliktelser som 
gäller informationssäkerhet (588/2004), 

3) bestämmelser eller anvisningar som 
gäller informationssäkerhet och som har ut-
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färdats av Europeiska unionen eller något 
annat internationellt organ, eller 

4) krav på informationssäkerhet som ingår i 
en fastställd standard. 

 
 

3 kap. 

Bestämmelser om godkännande och tillsyn 

5 § 

Krav på bedömningsorgan 

Ett bedömningsorgan som på det sätt som 
avses i denna lag gör en bedömning av över-
ensstämmelse med kraven på informations-
säkerhet ska 

1) uppfylla de krav som utgör en förutsätt-
ning för att ett intyg över utredning om bak-
grund enligt lagen om utredningar om bak-
grund och utdrag över brottslig bakgrund 
(   /201 ) ska kunna utfärdas, 

2) vara funktionellt och ekonomiskt obero-
ende av de företag som bedömningen gäller, 

3) ha personal med en god teknisk och yr-
kesinriktad utbildning samt tillräckligt omfat-
tande erfarenhet av arbeten som ger förtro-
genhet med organets verksamhet, 

4) ha den utrustning, de hjälpmedel och de 
system som behövs i verksamheten,  

5) ha en övervakad metod som bedömts 
som tillförlitlig och med vars hjälp säkerhe-
ten i ett företags lokaler och databehandling 
säkerställs, samt ändamålsenliga anvisningar 
för verksamheten och uppföljningen av den. 

Bedömningsorganet ska genom en extern 
utvärdering visa att det uppfyller de krav som 
anges i 1 mom. 2–5 punkten. 

 
 

6 § 

Godkännande av bedömningsorgan 

En sammanslutning eller en inrättning som 
uppfyller kraven godkänns av Kommunika-
tionsverket som ett sådant bedömningsorgan 
som avses i denna lag. Vid behandlingen av 
ärendet kan Kommunikationsverket anlita 
sakkunniga. 

Godkännande kan ges för viss tid, om det 
finns särskilda skäl till detta. I godkännandet 
kan också anges begränsningar och villkor 

som gäller organets kompetensområde, till-
syn och verksamhet och som behövs för att 
säkerställa att uppgifterna sköts på behörigt 
sätt. 

Ett organ som har ansökt om godkännande 
ska lämna Kommunikationsverket alla de 
uppgifter som behövs för att ärendet om 
godkännande som bedömningsorgan ska 
kunna behandlas. 

 
 

7 § 

Bedömningsorganets skyldighet att anmäla 
förändringar 

Bedömningsorganet ska underrätta Kom-
munikationsverket om en sådan förändring i 
sin verksamhet som kan påverka uppfyllan-
det av kraven för godkännande. 

 
 

8 § 

Återkallande av godkännande av 
bedömningsorgan 

Om ett bedömningsorgan i väsentlig grad 
eller fortlöpande handlar i strid med bestäm-
melserna eller om det inte längre uppfyller 
kraven för godkännande, ska den behöriga 
myndigheten uppmana bedömningsorganet 
att inom en utsatt tid avhjälpa bristerna. 
Kommunikationsverket kan återkalla god-
kännandet, om bristerna inte avhjälps inom 
utsatt tid. 

Kommunikationsverket kan i sitt beslut be-
stämma att beslutet ska följas trots överkla-
gande, om inte besvärsmyndigheten bestäm-
mer något annat.  

 
 

9 § 

Myndighetens rätt att få uppgifter och rätt 
att inspektera 

Kommunikationsverket har utöver vad som 
föreskrivs ovan rätt att få de uppgifter av be-
dömningsorganet som behövs för att överva-
ka att organet uppfyller kraven på verksam-
heten samt rätt att inspektera organets lokaler 
samt de metoder det använder. Inspektioner 
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får inte utföras i lokaler som utnyttjas för 
stadigvarande boende. 

Vad som i 1 mom. föreskrivs om rätten att 
få inspektera organets lokaler och de system 
det använder tillämpas också på en sakkun-
nig som Kommunikationsverket anlitar. 

 
 

4 kap. 

Särskilda bestämmelser 

10 § 

Avgifter 

För behandlingen av ett ärende som gäller 
godkännande av bedömningsorgan tas det ut 
en avgift enligt vad som föreskrivs med stöd 
av lagen om grunderna för avgifter till staten 
(150/1992). 

 
 

11 § 

Ändringssökande 

Ett beslut som Kommunikationsverket har 
fattat med stöd av denna lag får ändring sö-

kas genom besvär enligt vad som föreskrivs i 
förvaltningsprocesslagen (586/1996). 

 
 

12 § 

Tillämpning av bestämmelserna om god 
förvaltning 

Ett godkänt bedömningsorgan ska när det 
utför offentliga förvaltningsuppgifter enligt 
denna lag iaktta förvaltningslagen (434/2003) 
och lagen om offentlighet i myndigheternas 
verksamhet (621/1999). Bedömningsorganet 
och dess anställda ska dock hemlighålla upp-
gifter som de bedömer eller har bedömt och 
som gäller företagshemligheter samt uppgif-
ter som inverkar på företagets säkerhet även i 
de fall då det inte är fråga om skötsel av en 
offentlig förvaltningsuppgift.   

 
 

13 § 

Ikraffträdande 

Denna lag träder i kraft den    201 . 
Åtgärder som krävs för verkställigheten av 

denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft. 
 

————— 
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3. 
 
 
 

Lag 
om bedömning av informationssäkerheten i myndigheternas datasystem och 

datakommunikation 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
 

1 § 

Lagens tillämpningsområde 

I denna lag föreskrivs om bedömning av 
informationssäkerheten i myndigheternas da-
tasystem och datakommunikation. 

Bestämmelser om Kommunikationsverkets 
uppgifter vid uppfyllande av internationella 
förpliktelser som gäller informationssäkerhet 
samt vid genomförande av säkerhetsutred-
ningar som avser företag utfärdas separat. 

 
 

2 § 

Definitioner 

I denna lag avses med 
1) datasystem ett system avsett för databe-

handling som består av databehandlingsan-
ordningar, dataöverföringsanordningar och 
program, 

2) internationell förpliktelse som gäller in-
formationssäkerhet en förpliktelse som Fin-
land ska iaktta och som baserar sig på inter-
nationella överenskommelser eller författ-
ningar och gäller hanteringen av sekretessbe-
lagda handlingar, 

3) myndighet sådana organ som avses i 4 § 
1 mom. i lagen om offentlighet i myndighe-
ternas verksamhet. 

 
 

3 § 

Kommunikationsverkets uppgifter 

Kommunikationsverket ska i syfte att främ-
ja och säkerställa informationssäkerheten i 
myndigheternas datasystem och datakommu-
nikation 

1) på en myndighets begäran göra en be-
dömning av överensstämmelse med kraven 
på informationssäkerhet i fråga om datasy-
stem eller datakommunikation som myndig-
heten har bestämmande inflytande i, 

2) på det sätt som föreskrivs i 8 § utfärda 
ett intyg som visar att datasystemet eller da-
takommunikationen har godkänts, 

3) på finansministeriets begäran göra ut-
redningar om informationssäkerheten i data-
system eller datakommunikation som en 
statsförvaltningsmyndighet har bestämmande 
inflytande i. 

En begäran enligt 1 mom. 1 och 2 punkten 
kan också framställas av den som för en 
myndighets räkning tillhandahåller databe-
handlings- eller datakommunikationstjänster 
eller sköter serviceuppgifter i samband med 
ordnandet av sådana. 

Om inte något annat följer av skyldigheten 
att skaffa intyg enligt 5 §, utför Kommunika-
tionsverket de uppgifter som avses i denna 
lag enligt de resurser som står till buds med 
beaktande av vikten av uppfyllandet av inter-
nationella förpliktelser som gäller informa-
tionssäkerhet och av begärda åtgärder för att 
allmänt förbättra informationssäkerheten i 
myndigheternas datasystem och datakommu-
nikation. 
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4 § 

Finansministeriets behörighet att ansöka om 
bedömning 

För att utreda huruvida bestämmelserna om 
informationssäkerhet inom statsförvaltningen 
följs samt för att utveckla dem kan finansmi-
nisteriet be Kommunikationsverket bedöma 
datasystemen eller datakommunikationen hos 
statsförvaltningsmyndigheter. Begäran kan 
specificeras så att den gäller ett visst slag av 
datasystem eller datakommunikation. 

Kommunikationsverket kan trots sekre-
tessbestämmelserna ta med sådana uppgifter 
i sin bedömning till finansministeriet som är 
nödvändiga för att syftet med bedömningen 
ska uppnås.  

 
 

5 § 

Myndighetens skyldighet att skaffa intyg 

Genom förordning av statsrådet får det fö-
reskrivas att ett intyg enligt 8 § ska skaffas 
och upprättas över informationssäkerheten i 
datasystem eller datakommunikation som en 
statsförvaltningsmyndighet har bestämmande 
inflytande i och där det hanteras klassificera-
de handlingar som hör till säkerhetsklass I el-
ler II eller som på något annat sätt gäller da-
tasystem som är kritiska med tanke på ett 
fungerande samhälle eller med datakommu-
nikationen i anslutning till dem. 

 
 

6 § 

Kommunikationsverkets rätt att få uppgifter 
och rätt att få tillträde till lokaler och 

datasystem 

Kommunikationsverket har trots sekretess-
bestämmelserna rätt att få tillgång till uppgif-
ter om datasystem och datakommunikation 
som verket ska bedöma samt, i den utsträck-
ning det är nödvändigt för att bedömningen 
ska kunna göras, att få tillträde till datasy-
stemet samt till lokaler där de uppgifter som 
ingår i systemet behandlas. Rätten att få till-
träde till datasystem och lokaler gäller också 
sakkunniga som Kommunikationsverket anli-
tar vid bedömningen. 

En sådan inspektion som avses i 1 mom. 
får inte utföras i lokaler som utnyttjas för 
stadigvarande boende. 

 
 

7 § 

Grunderna för bedömning av datasystem och 
datakommunikation 

Vid bedömningen kan följande krav på in-
formationssäkerheten i myndigheternas data-
system och datakommunikation användas: 

1) krav på informationssäkerhet som gäller 
myndigheters verksamhet och som har utfär-
dats genom lag, förordning eller finansmini-
steriets anvisningar, 

2) krav på informationssäkerheten i före-
tag, som har uppställts av en sådan nationell 
säkerhetsmyndighet som avses i lagen om in-
ternationella förpliktelser som gäller infor-
mationssäkerhet (588/2004), 

3) bestämmelser och anvisningar som gäll-
er informationssäkerhet och som har utfär-
dats av Europeiska unionen eller något annat 
internationellt organ, eller 

4) krav på informationssäkerhet som ingår i 
en fastställd standard. 

Kommunikationsverket utreder om datasy-
stemet eller datakommunikationen uppfyller 
de krav på informationssäkerhet som har 
lagts till grund för utredningen. Bedömning-
en kan också utföras partiellt. 

 
 

8 § 

Utfärdande av intyg 

Intyg över datasystem eller datakommuni-
kation som uppfyller kraven utfärdas av 
Kommunikationsverket. I intyget kan det vid 
behov antecknas vilket organ som ställt de 
krav på informationssäkerhet som legat till 
grund för bedömningen och bedömningens 
omfattning. 

Ett intyg kan utfärdas för viss tid, om det 
finns särskilda skäl till det. 
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9 § 

Införande av uppgifter om intyg i registret 
över utredningar om bakgrund 

Kommunikationsverket kan föra in uppgif-
ter enligt 8 § om ett intyg som det utfärdat i 
det register över utredningar om bakgrund 
som avses i lagen om utredningar om bak-
grund och utdrag över brottslig bakgrund 
(   /201x). 

 
 

10 § 

Upprätthållande och kontroll av 
informationssäkerhetsnivån 

Efter att Kommunikationsverket har be-
dömt datasystemet och datakommunikatio-
nen kan verket förutsätta att den för vilken 
intyget utfärdas förbinder sig att se till att in-
formationssäkerhetsnivån upprätthålls, att in-
formera Kommunikationsverket om sådana 
ändringar som inverkar på den samt att ge 
Kommunikationsverket tillträde till datasy-
stemen och datakommunikationen i syfte att 
säkerställa att dessa uppfyller de krav som 
anges i intyget. 

 
 

11 § 

Återtagande av intyg 

Kommunikationsverket kan återta ett intyg 
som utfärdats med stöd av denna lag, om det 
datasystem eller den datakommunikation 
som bedömningen gäller inte längre uppfyl-

ler de krav som har utgjort en förutsättning 
för utfärdandet av intyget. 

Kommunikationsverket ska innan det fattar 
ett beslut enligt 1 mom. höra mottagaren av 
intyget samt ge denne tillfälle att avhjälpa 
bristen. 

Kommunikationsministeriet kan i sitt be-
slut enligt 1 mom. bestämma att beslutet ska 
följas trots överklagande, om inte besvärs-
myndigheten bestämmer något annat.  

 
 

12 § 

Ändringssökande 

I ett beslut som Kommunikationsverket har 
fattat med stöd av denna lag får ändring sö-
kas genom besvär enligt vad som föreskrivs i 
förvaltningsprocesslagen (586/1996). 

 
 

13 § 

Avgifter 

För Kommunikationsverkets bedömning, 
utfärdande av intyg och utredning tas det av 
den som anhängiggör ärendet ut en avgift en-
ligt vad som föreskrivs i lagen om grunderna 
för avgifter till staten (150/1992). 

 
 

14 § 

Ikraftträdande 

Denna lag träder i kraft den    201 . 
Åtgärder som krävs för verkställigheten av 

denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft. 
 

————— 
 

Helsingfors den        201  

Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
Justitieminister 
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ERIÄVÄ MIELIPIDE 

 

 

Palkansaajakeskusjärjestöjä edustavana työryhmän jäsenenä esitän eriävänä mielipi-
teenäni seuraavaa: 

Lakiehdotusta on valmisteltu pitkään laajapohjaisessa ja asiantuntevassa työryhmässä. 
Esityksessä on pyritty löytämään tasapaino turvallisuusselvityksiä perustelevien intres-
sien ja palkansaajien yksityisyyden suojan välillä. Suurelta osin työryhmän esitykset 
ovat tarkoin punnittuja, mutta kaikkia mahdollisia vaikutuksia eri työntekijäryhmien 
osalta on vaikea arvioida valmistelun tässä vaiheessa ja näin ollen säännöksiin saattaa 
olla tarvetta täsmentää vielä jatkovalmistelussa. 

Esityksen selkeä ongelma liittyy sen 22 §:ään, joka koskee tietojen hankkimista ulko-
maan viranomaisten rekistereistä. Lakiesityksen jatkovalmistelussa tulee säätää erikseen 
yhtäältä Suomen kansalaisia ja EU-kansalaisia koskevista menettelyistä ja toisaalta 
kolmansien maiden kansalaisista.  

Palkansaajien edustajana ei voi hyväksyä esitystä, jonka mukaan tietyissä, ehdotetussa 
säännöksessä mainituissa tilanteissa Suomen kansalainen joutuisi itse hankkimaan tie-
dot ulkomaisen viranomaisen rekisteristä. Työvoiman liikkuvuus on lisääntynyt ja yri-
tysten kansainvälistymisen myötä lisääntyy edelleen. Työntekijät voivat asua pitkiäkin 
aikoja ulkomailla lähetettyinä työntekijöinä siten, että perheenjäsenet seuraavat mukana. 
Ehdotuksen mukaan sellaisen työntekijän, joka on toiminut ulkomailla palvelussuhtees-
sa suomalaiseen yritykseen tai viranomaiseen taikka kansainväliseen järjestöön tai toi-
mielimeen ei tarvitsisi hankkia selvitystä. Tämä rajaus ei kuitenkaan koske perheenjäse-
niä. Pitkäaikainen ulkomailla olo ei voi muuttaa asetelmaa siten, että muutoin viran-
omaiselle kuuluva tehtävä siirrettäisiin selvityksen kohteen tehtäväksi.  

Kolmansista maista tulevien työntekijöiden taustojen selvittäminen tulee myös saattaa 
samalle tasolle, kuin suomalaisten. Ei voi olla hyväksyttävää, että ulkomaiset työntekijät 
olisivat kevyemmän selvitysmenettelyn piirissä kuin suomalaiset sillä perusteella, ettei 
jostakin maasta ole saatavissa samantasoisia selvityksiä kuin Suomessa. Tämä voisi 
vääristää kilpailua työpaikoista ja toisaalta se voisi muodostua turvallisuusriskiksi. Asia 
pitää ratkaista uudelleen lakiesityksen jatkovalmistelussa.  
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Toinen jatkovalmistelussa ratkaistava kysymys koskee lakiesityksen 23 §:ää, jossa esi-
tetään, että laajennetuissa henkilöturvallisuusselvityksessä käytettäviin tietolähteisiin 
kuuluisi myös tiedot selvityksen kohteen varallisuudesta ja veloista. Ehdotettu säännös 
liittyy mm. pankkisalaisuuteen ja se tulisi poistaa käytettävistä tietolähteistä. Henkilön 
luotettavuuden selvittämiseksi tulee riittää tiedot luottotieto- ja ulosottorekisteristä.  

Lopuksi totean palkansaajien edustajana, että lakiesityksen jatkovalmistelussa tulee olla 
mukana kaikkien palkansaajakeskusjärjestöjen asiantuntijat. 

 

 

Paula Ilveskivi 
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ERIÄVÄ MIELIPIDE 
 

 

LAKIESITYS TAUSTASELVITYKSISTÄ JA RIKOSTAUSTAOTTEISTA 
 

Haluan kiinnittää eriävänä mielipiteenäni huomiota erityisesti seuraaviin 
asioihin. 

 

1) Selvitysten tekemisen kynnys 
 

Voimassa olevan lain mukaan yritys voi saada työntekijästä perusmuotoi-
sen turvallisuusselvityksen, kun ”yksityisen huomattavan arvokas liike- tai 
ammattisalaisuus tai muu tähän rinnastettava erittäin merkittävä yksityinen 
taloudellinen etu” sitä vaatii. Tämä kynnys nousee lakiesityksessä selvästi. 

 
Työryhmän ehdotuksen mukaan laissa lueteltaisiin tiettyjä konkreettisia ti-
lanteita (esimerkiksi räjähdysainetyö), joissa työntekijöiden taustoja voi-
taisiin selvittää. Laissa nimenomaisesti mainittujen tilanteiden ohella sel-
vityksiä voitaisiin tehdä esityksen 18 §:ään sisältyvän yleissäännöksen no-
jalla. Kynnyksen nouseminen liittyy yleissäännökseen. 

 
Yleissäännöksen mukaan selvityksen tekemisen edellytyksenä olisi, että 
- yrityksellä on erityistä merkitystä maan elinkeinotoiminnan kannalta; 

tai 
- yritykseen voi sen toimialan tai toiminnan vuoksi kohdistua yritysva-

koilua. 
 

Yritysvakoilua koskeva peruste vastannee jotakuinkin nykylakia, mutta 
”erittäin merkittävän yksityisen taloudellisen edun” muuttaminen muotoon 
”erityistä merkitystä maan elinkeinotoiminnan kannalta” kiristää vaati-
muksia selvästi. Pelkästään yksittäisen yrityksen merkittävätkään taloudel-
liset intressit eivät enää riittäisi selvityksen saamiseen, vaan asiaa harkit-
taisiin maan koko elinkeinotoiminnan kannalta. Huomattavaa on, että sa-
ma vaatimus koskisi kaikkia selvitysmuotoja suppeimmasta rikostaustaot-
teesta laajimpaan henkilöturvallisuusselvitykseen asti. 

 
Esitys johtaisi siihen, että valtaosa maamme yrityksistä olisi vastaisuudes-
sa kaikkien selvitysmuotojen ulkopuolella. Ne eivät ylittäisi 18 §:n kor-
keata kynnystä eikä niiden toimintaa ole mainittu lakiesityksen yksityis-
kohtaisissa pykälissä. Mahdollinen virkamiesresurssien lisääminen ei pa-
rantaisi tilannetta kun lain vaatimukset eivät täyttyisi. 

 
Sääntely vaatii tältä osin vielä huolellista harkintaa. On tärkeätä, että yri-
tysten tärkeät taloudelliset intressit oikeuttavat tarpeellisten selvitysten te-
kemiseen. Mahdolliset lain käytännön soveltamiseen liittyvät resurssion-
gelmat on selvitettävä samassa yhteydessä. 
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Esitys painottuu selvästi julkisyhteisöjen tiedonsaantitarpeisiin. Julkishal-
linnon tiedonsaantitarpeet on priorisoitu nimenomaisesti myös pykäläta-
solla (5 §). Lähtökohta ei ole mielestäni oikea, kun otetaan huomioon 
myös se, että valtaosa yhteiskunnan turvallisuuden voimavaroista on elin-
keinoelämän omistuksessa. 

 
 

2) Eritasoisten selvitysten tekemisen peruste on sama 
 

Kuten olen edellä todennut, 18 §:n yleissäännös korkeine vaatimuksineen 
koskee kaikkia eritasoisia selvitysmuotoja. 

 
Mielestäni näin ei voi olla, vaan eritasoisten selvitysten tekeminen on suh-
teutettava suojattavaan intressiin: suppeampi selvitys tehdään silloin, kun 
kyse on vähäisemmistä intresseistä ja laaja henkilöturvallisuusselvitys 
merkittävämpien intressien turvaamiseksi. 

 
Työryhmän työssä lainkohtaa perusteltiin sillä, että suojelupoliisisi voisi 
tapauskohtaisesti harkita, minkä laajuinen selvitys missäkin tilanteessa 
tehdään. Ongelma on juuri tässä: itse lakiesitys ei anna suojelupoliisille 
minkäänlaista harkintavaltaa. Jos yritysvakoilua tai yritystoiminnan kan-
sallista merkitystä koskeva vaatimus ei täyty, yritys ei voi saada suojelu-
poliisilta minkäänlaista selvitystä. Toisaalta, jos tämä kynnys ylittyy, suo-
jelupoliisilla ei ole laillista perustetta evätä laajimmankaan selvityksen te-
kemistä koskevaa hakemusta. 

 
Lainkohta on keskeinen koko järjestelmän kannalta ja vaatii mielestäni 
vielä perusteellista pohdintaa. Samassa yhteydessä on selvitettävä, mikä 
18 §:n yleissäännöksen suhde on 14 §:n erityissäännökseen. Tämänhetki-
sessä lakiesityksessä yleissäännöksen ja erityissäännöksen (14 §:n 5 kohta) 
edellytykset ovat jokseenkin samat. 

 
 

3) Rikostaustaotteen käyttöala 
 

Lain 18 §:stä seuraa myös se, että rikostaustaote-nimisen selvityksen käyt-
töala muodostuu ongelmalliseksi. Laissa on mainittu ainoastaan yksi ni-
menomainen peruste rikostaustaotteen käytölle: sairaiden kotihoito (17 §). 
Tämän ohella rikostaustaote voitaisiin antaa 18 §:n yleissäännöksen perus-
teella eli silloin, kun yritysvakoilun uhka tai kansallisesti merkittävän 
elinkeinotoiminnan edut sitä vaativat. 

 
Lakiesityksen 17 ja 18 §:n tilanteet ovat luonteeltaan hyvin erilaiset. Ei ole 
ehkä tarkoituksenmukaista, että sama selvitystyyppi koskisi kumpaakin ti-
lannetta. Toisaalta yrityksillä ei olisi myöskään intressiä pyytää rikostaus-
taotteita, kun ne voisivat saada samojen 18 §:n perusteiden täyttyessä pe-
rusteellisemman selvityksen eli henkilöturvallisuusselvityksen tai rikos-
taustaselvityksen. 
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Rikostaustaotteelle ei ole nähdäkseni löydetty luontevaa käyttöalaa. Eri-
tyistä selvitystyyppiä ei liene syytä luoda pelkästään sairaiden kotihoitoa 
varten. Lakiesitys on kaiken kaikkiaan hieman mutkikas, ja sitä voitaisiin 
yksinkertaistaa esimerkiksi vähentämällä eri selvitystyypit neljästä kol-
meen. 

 
4) Rikostaustaselvityksen perusteet 

 
Lakiehdotuksen 16 §:ssä on kahdeksankohtainen luettelo tilanteista, joissa 
rikostaustaselvitystä voitaisiin käyttää. Tämän ohella selvitys voitaisiin 
pykälän 2 momentin mukaan tehdä asioissa, jotka 
 
- suojelupoliisi on siirtänyt 6 §:n mukaisesti poliisihallinnolle; tai 
- suojelupoliisi on 18 §:n mukaisesti hyväksynyt rikostaustaselvityksen 

piiriin. 
 

Tämän lainkohdan osalta ongelmana on se, että lakiesityksessä ei ole mää-
ritelty lainkaan niitä asiaperusteita, joita vaadittaisiin selvityksen tekemi-
seen siirretyissä asioissa. Lakitekstin perusteella näyttää siltä, että rikos-
taustaselvitysten tekemisen perusteeksi riittäisi pelkästään se, että asia on 
siirretty suojelupoliisilta poliisihallinnolle. Näin ei voine olla. Esityksen 
tämä kohta vaatii vielä selvittämistä. 

 
 

5) Yritysturvallisuusselvityksistä 
 

Työryhmän työssä ei ollut mahdollista käydä kovinkaan tarkkaan läpi yri-
tysturvallisuusselvityksiä koskevaa ehdotusta eikä muuta liitännäistä lain-
säädäntöä. Niihin liittyy vielä avoimia kysymyksiä. 

 
Yksi keskeisiä kysymyksiä on, mikä taho näitä selvityksiä tekisi. Selvityk-
sen tekijällä pitää olla riittävä osaaminen ja resurssit niiden tekemiseen. 
Työryhmässä lähdettiin siitä, että selvitysten tekijä olisi suojelupoliisi ja 
pääesikunta. Lopullisessa lakiesityksessä on kuitenkin kaavailtu merkittä-
vää roolia myös viestintävirastolle. Tämä vaihtoehto tuli esille aivan työn 
loppuvaiheessa, eikä sitä ehditty käsitellä työryhmässä. Työn pohjalta ei 
ole arvioitavissa olisiko tälle pohjalle rakennettavissa toimiva järjestelmä. 

 
Lakiesitykseen sisältyy myös avoimia juridisia kysymyksiä. Esimerkkinä 
voidaan mainita lakiehdotuksen 9 §. Lainkohdan mukaan valtioneuvoston 
asetuksella voitaisiin säätää, että yritysturvallisuusselvitys on haettava yri-
tyksestä, joka harjoittaa toimintaa, jolla on erityistä merkitystä muun mu-
assa infrastruktuurin toimivuuden kannalta. 

 
Kyse on käytännössä isosta asiasta. Lainkohta merkitsisi sitä, että asetuk-
sella voitaisiin velvoittaa esimerkiksi rakennusyritykset, kuljetusyritykset 
ja elintarvikeyritykset selvitysten tekoon. Asetuksen tasoisella säädöksellä 
ei nähdäkseni kuitenkaan voida asettaa velvoitteita yrityksille. Kilpailuti-
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lanne saattaa luonnollisesti johtaa siihen, että yritysten kannattaa teettää it-
sestään selvitys. Säätämistapa vaatii vielä pohdintaa. 

 
 

6) Suojelupoliisin, poliisihallinnon ja oikeusrekisterikeskuksen työnjako 
 

Lakiesityksen mukaan selvityksiä tekisi kolme eri organisaatiota eli suoje-
lupoliisi, poliisihallinto ja oikeusrekisterikeskus. Näiden organisaatioiden 
toimivalta on osin päällekkäinen ja valinnainen. Lisäksi asioita voitaisiin 
siirtää suojelupoliisista poliisihallinnolle ja päinvastoin. 

 
Esitetty käsittelyjärjestys on mutkikas, eikä työryhmän työn kuluessa ollut 
mahdollisuutta selvittää sitä, kuinka järjestelmä toimisi käytännössä. On 
tärkeätä varmistua lain käytännön toteuttamismahdollisuuksista ennen 
lainsäädäntötoimia. 

  
Toimivaltasuhteisiin sisältyy myös avoimia juridisia kysymyksiä. Esityk-
sen 6 §:n mukaan suojelupoliisi voisi siirtää vireille tulleen henkilöturval-
lisuusasian poliisihallinnolle käsiteltäväksi rikostaustaselvityksenä. Siirto 
voitaisiin esityksen mukaan tehdä, jos se on tarkoituksenmukaista. Mieles-
täni on juridisesti ongelmallista, että viranomainen voisi siirtää ylemmän 
tason selvityspyynnön tarkoituksenmukaisuussyistä toiselle viranomaiselle 
käsiteltäväksi alemman tason hakemuksena.  

 
 
 

Mikko Nyyssölä 
Elinkeinoelämän keskusliitto 
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