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Laki
valtion virkamieslain 7 ja 8 c §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan valtion virkamieslain (750/1994) 7 ja 8 c §, sellaisina kuin ne ovat, 7 § laeis-

sa 281/2000, 176/2003, 901/2009, 1322/2009, 470/2011, 894/2011 ja 631/2015 sekä 8 c §
laissa 735/2014, seuraavasti:

7 §
Seuraaviin virkoihin voidaan nimittää vain Suomen kansalainen:
1) oikeuskanslerin ja apulaisoikeuskanslerin virka sekä oikeuskanslerinviraston kans-

liapäällikön ja esittelijäneuvoksen osastopäällikkönä virka;
2) ministeriön valtiosihteerin virka, valtiosihteerin kansliapäällikkönä ja kansliapäälli-

kön virka, ministeriön osastopäällikön virka ja sitä vastaava tai ylempi virka, ministeriön
apulaisosastopäällikön ja toimistopäällikön virka, muu yksikön päällikön virka sekä mi-
nisterin erityisavustajan määräaikainen virkasuhde;

3) ministeriön virka, jonka tehtäviin kuuluu toimia ministeriön valmiuspäällikkönä,
jonka tehtäviin kuuluu valmius- ja varautumistehtäviä tai jonka tehtäviin kuuluu muutoin
kuin satunnaisesti käsitellä suojaustasoon I tai II kuuluviksi luokiteltuja asiakirjoja;

4) viraston päällikön virka;
5) ulkoasiainhallinnon virka;
6) tuomarin virka sekä virka, johon kuuluu syyttäjän tai ulosottomiehen tehtäviä;
7) sisäministeriön toimialan viraston päällikön välittömänä alaisena toimivan päälli-

kön ja johtajan virka, poliisilaissa (872/2011) tarkoitettu poliisimiehen virka, suojelupo-
liisin muu kuin poliisimiehen virka, poliisihallinnon virka, jonka tehtäviin kuuluu muutoin
kuin satunnaisesti käsitellä suojaustasoon I tai II kuuluviksi luokiteltuja asiakirjoja, sekä
rajavartiolaitoksen virka;

8) puolustusministeriön ja puolustusvoimien virka;
9) valtiovarainministeriön ja Väestörekisterikeskuksen virka, johon kuuluu tieto- ja

kyberturvallisuuteen olennaisesti vaikuttavia tehtäviä, Tullin virka, johon kuuluu oikeus
pidättämiseen tai Suomen alueellisen koskemattomuuden valvontaan ja turvaamiseen
osallistuminen tai Tullin toimialaan kuuluvia rikostutkinta- ja valvontatehtäviä, sekä Tul-
lin pääjohtajan välittömänä alaisena toimivan johtajan virka, Aluehallintoviraston pelas-
tustoimen ja varautumisen tehtäviä hoitavan vastuualueen päällikön virka sekä Väestöre-
kisterikeskuksen ylijohtajan välittömänä alaisena toimivan johtajan virka;

10) työ- ja elinkeinoministeriön johtavan asiantuntijan virka, jonka tehtäviin kuuluu
käsitellä ulkomaisten yritysostojen seurannasta annetussa laissa (172/2012) tarkoitettuja
tietoja;

11) maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan tietotekniikkapalvelukeskuksen yli-
johtajan virka, Maanmittauslaitoksen paikkatietokeskuksen ylijohtajan virka, Maanmit-
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tauslaitoksen tuotantotoimintayksikön ylijohtajan virka sekä Metsähallituksen erävalvon-
nasta annetussa laissa (1157/2005) tarkoitettu erätarkastajan virka;

12) Liikenteen turvallisuusviraston, Liikenneviraston, Viestintäviraston sekä Ilmatie-
teen laitoksen pääjohtajan välittöminä alaisina toimivien johtajien ja ylijohtajien virat sekä
mainittujen virastojen virat, joiden tehtäviin kuuluu valmius- ja varautumistehtäviä;

13) Energiaviraston ylijohtajan välittömänä alaisena toimivan johtajan virka.
Mitä 1 momentissa säädetään virkaan nimittämisestä, sovelletaan myös määrättäessä

virkamies 1 momentissa tarkoitettua virkaa vastaavaan tehtävään tai nimitettäessä joku
9 §:n 1 momentin nojalla määräajaksi tai muutoin rajoitetuksi ajaksi hoitamaan tämän py-
kälän 1 momentissa säädettyyn virkaan tai virkasuhteeseen kuuluvia tehtäviä.

8 c §
Viranomaisen on nimitysharkinnassa otettava huomioon nimitettävän tai tehtävään

määrättävän nuhteettomuus sekä varmistettava, ettei hänellä ole virkaan kuuluvien tehtä-
vien asianmukaista hoitoa vaarantavia sidonnaisuuksia ja että hänellä on muissakin suh-
teissa edellytykset hoitaa tehtävänsä riippumattomasti ja muutoinkin luotettavasti. Viran-
omaisen edellä tarkoitettua velvollisuutta arvioitaessa on otettava huomioon täytettävänä
olevan viran tai tehtävän luonne, nimitettävänä olevan henkilön aikaisemmat palvelussuh-
teet valtioon ja niiden hoitamisen asianmukaisuus sekä viranomaisen käytettävissä olevat
keinot nimitettävän taustan selvittämiseksi.

Virkaan nimittämisen edellytyksenä on, jos niin valtioneuvoston asetuksella säädetään,
että virkaan nimitettävällä on voimassa oleva turvallisuusselvityslaissa (726/2014) tarkoi-
tettu henkilöturvallisuusselvitystodistus.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää 2 momentissa tarkoitetusta henkilöturvalli-
suusselvitystodistusta koskevasta vaatimuksesta, jos virkaan nimitettävällä on oikeus
muutoin kuin satunnaisesti käsitellä suojaustasoon I tai II luokiteltuja asiakirjoja tai jos hä-
nen on muutoin tarkoitus toimia tehtävässä, jossa sen luonteen vuoksi edellytetään erityis-
tä luotettavuutta.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.
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