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Laki
turvallisuusselvityslain 25 ja 32 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan turvallisuusselvityslain (726/2014) 32 §:n 1 momentin 2 kohta sekä
muutetaan 25 §:n 1 momentin 4 kohta ja 2 momentti sekä 32 §:n 3 momentti seuraavas-

ti:

25 §

Perusmuotoisen henkilöturvallisuusselvityksen tietolähteet

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

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
4) henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain (616/2019) 5 §:n 1 ja 2 mo-

mentissa, 6 ja 11 §:ssä, 12 §:n 1 momentissa, 48 §:n 1 momentissa ja 49 §:ssä tarkoitettuja
tietoja sisältäviin poliisin henkilörekistereihin;

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Perusmuotoista turvallisuusselvitystä laadittaessa voidaan käyttää keskusrikospoliisin

tekemää ilmoitusta, joka perustuu poliisin henkilörekisterissä oleviin, henkilötietojen kä-
sittelystä poliisitoimessa annetun lain 7 §:n 2 momentissa tarkoitettuja henkilöryhmiä kos-
keviin tietoihin. Ilmoituksen on sisällettävä tiedot, jotka ovat tarpeen tietojen merkityksen
arvioimiseksi suojelupoliisissa. Keskusrikospoliisi voi tehdä ilmoituksen, jos:

1) selvityksen kohteella on henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain
8 §:ssä tarkoitettujen tietojen perusteella toistuvia ja pysyväisluonteisia yhteyksiä sellai-
seen henkilöön, jonka on tuomioistuimen päätöksen mukaisesti katsottu osallistuneen jär-
jestäytyneen rikollisryhmän toimintaan tai jonka vireillä olevassa esitutkinnassa tai syyte-
harkinnassa epäillään osallistuneen tällaiseen toimintaan, jos yhteydet ovat omiaan saat-
tamaan selvityksen kohteen alttiiksi ulkopuoliselle epäasialliselle vaikuttamiselle sekä si-
ten vaarantamaan turvallisuusselvityksen perusteena olevan edun suojaamisen;

2) keskusrikospoliisi katsoo henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain
8 §:ssä tarkoitettujen tietojen ja mahdollisten muiden selvitysten perusteella olevan perus-
teltu syy epäillä selvityksen kohteen syyllistyneen järjestäytyneen rikollisryhmän toimin-
taan osallistumiseen ja tiedon välittäminen on välttämätöntä turvallisuusselvityksen pe-
rusteena olevan edun suojaamiseksi järjestäytyneen rikollisryhmän toimilta tai vaikutuk-
selta taikka rikoksen ennalta estämiseksi; tai

3) henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 8 §:ssä tarkoitettuihin tie-
toihin sisältyy selvityksen kohteesta useita sellaisia laadultaan ja sisällöltään henkilön luo-
tettavuuden arvioinnin kannalta merkittäviä merkintöjä, joiden muodostaman kokonai-
suuden perusteella keskusrikospoliisi katsoo olevan perusteltu syy epäillä, että selvityksen
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kohde voi vaarantaa selvityksen perusteena olevassa työtehtävässään saamiensa suojaus-
tasoon I tai II kuuluvien asiakirjojen ja niiden tietojen suojan ja siten edistävän järjestäy-
tyneen rikollisryhmän toimia, jos tiedon välittäminen on välttämätöntä valtion keskeisten
turvallisuusetujen suojaamiseksi järjestäytyneen rikollisryhmän toimilta tai vaikutuksilta
taikka rikoksen ennalta estämiseksi.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

32 §

Tietojen käyttörajoitukset henkilöturvallisuusselvitystä laadittaessa

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 5 §:n 1 ja 2 momentissa, 6 ja

11 §:ssä, 12 §:n 1 momentissa, 48 §:n 1 momentissa ja 49 §:ssä tarkoitettuihin tietoihin si-
sältyviä terveydentilaa koskevia tietoja saa ottaa huomioon selvitystä laadittaessa vain, jos
se on välttämätöntä toisten henkilökohtaisen turvallisuuden varmistamiseksi ja tiedot pe-
rustuvat lääkärintodistukseen tai muihin laillistetun terveydenhuollon ammattihenkilön
tekemiin merkintöihin tai lain nojalla suullisesti antamiin tietoihin eikä niiden virheettö-
myydestä ole epäselvyyttä. Mitä edellä tässä momentissa säädetään, ei estä toimivaltaista
viranomaista kiinnittämästä työnantajan huomiota tarpeeseen toteuttaa tämän lain 17 §:n
2 momentin 4 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2019.
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