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Laki
rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain (577/2005) 17 ja 25 d §, sellai-

sina kuin ne ovat, 17 § laissa 877/2011 ja 25 d § laissa 1229/2013, sekä
lisätään lakiin uusi 17 a–17 d § seuraavasti:

17 §

Vaitiolovelvollisuus

Rajavartiolaitoksen henkilöstöön kuuluva virkamies ei saa ilmaista luottamuksellisesti
tietoja antaneen henkilöllisyyttä koskevaa tietoa, jos tiedon ilmaiseminen vaarantaisi luot-
tamuksellisesti tietoja antaneen tai hänen läheistensä turvallisuuden. Vaitiolovelvollisuus
on voimassa myös, jos henkilöllisyyttä koskevan tiedon ilmaiseminen vaarantaisi käyn-
nissä jo olevan tai tulevan tiedonhankinnan.

Rajavartiolaitoksen henkilöstöön kuuluvan virkamiehen vaitiolovelvollisuudesta sää-
detään tämän lain lisäksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa
(621/1999) ja muualla laissa. Sama vaitiolovelvollisuus on sillä, joka on työsopimussuh-
teessa Rajavartiolaitokseen tai on toimeksiantosopimuksen perusteella saanut tietoonsa
Rajavartiolaitoksen salassa pidettävää tietoa.

Vaitiolovelvollisuus on voimassa myös toimeksiantosopimuksen tai palvelussuhteen
Rajavartiolaitoksessa päätyttyä.

17 a §

Tietojen antaminen vaitiolovelvollisuuden estämättä

Rajavartiolaitoksen henkilöstöön kuuluvan virkamiehen tai muun 17 §:n 2 momentissa
tarkoitetun henkilön vaitiolovelvollisuus ei estä tiedon antamista viranomaiselle tai julkis-
ta tehtävää hoitavalle yhteisölle, jolla säädetyn tehtävänsä vuoksi on tarve saada tieto
muuten salassa pidettävästä seikasta taikka henkilön luotettavuudesta tai sopivuudesta
tehtävään. Tietojen luovuttamisesta turvallisuuden kannalta merkittävään tehtävään pyr-
kivään tai siinä olevan henkilön luotettavuuden varmistamiseksi säädetään erikseen laissa.

Edellä 17 §:n 2 momentissa säädetty vaitiolovelvollisuus ei estä ilmaisemasta sellaisia
tietoja, joiden ilmaisemiseen on yksittäistapauksessa painava syy hengelle tai terveydelle
vaarallisen tapahtuman, vapauteen kohdistuvan rikoksen tai huomattavan ympäristö-,
omaisuus- tai varallisuusvahingon estämiseksi taikka valtion turvallisuuden varmistami-
seksi.
HE 41/2017
HaVM 28/2017
EV 175/2017
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17 b §

Vaitiolo-oikeus

Rajavartiolaitoksen henkilöstöön kuuluva ei ole velvollinen ilmaisemaan hänelle hänen
palvelussuhteensa aikana luottamuksellisesti tietoja antaneen henkilöllisyyttä koskevaa
tietoa eikä salassa pidettäviä taktisia tai teknisiä menetelmiä.

Velvollisuudesta pitää 1 momentissa tarkoitetut tiedot ja menetelmät salassa tietyissä
tapauksissa säädetään 17 §:n 1 momentissa ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta an-
netun lain 24 §:n 1 momentin 5 kohdassa.

17 c §

Ilmaisuvelvollisuus oikeudenkäynnissä

Tuomioistuin voi määrätä ilmaistavaksi 17 §:n 1 momentissa tai 17 b §:n 1 momentissa
tarkoitetun tiedon, jos ilmoittamatta jättäminen voisi loukata asianosaisen oikeutta puolus-
tautua asianmukaisesti tai muuten asianmukaisesti valvoa oikeuttaan oikeudenkäynnissä.
Edellytyksenä määräämiselle on lisäksi, että syyttäjä ajaa syytettä rikoksesta, josta säädet-
ty ankarin rangaistus on vähintään kuusi vuotta vankeutta, taikka sellaisen rikoksen yri-
tyksestä tai osallisuudesta siihen. Luottamuksellisesti tietoja antaneen henkilön henkilöl-
lisyyttä ei tällöinkään saa määrätä ilmaistavaksi, jos siitä ilmeisesti aiheutuisi vakavaa
vaaraa hänen tai hänen läheistensä turvallisuudelle.

17 d §

Ilmaisuvelvollisuus rikosta selvitettäessä

Rajavartiolaitoksen henkilöstöön kuuluva on vaitiolovelvollisuudestaan tai -oikeudes-
taan huolimatta velvollinen ilmaisemaan 17 §:n 1 momentissa ja 17 b §:n 1 momentissa
tarkoitetun sellaisen tiedon, jonka ilmaiseminen on välttämätöntä esitutkinnan aloittami-
sen edellytysten arvioimiseksi, jos luottamuksellisesti tietoja antaneen on siinä ominaisuu-
dessa perusteltua syytä olettaa syyllistyneen rikokseen.

Rajavartiolaitoksen henkilöstöön kuuluva on velvollinen ilmaisemaan 1 momentissa
tarkoitetun tiedon myös selvityksen saamiseksi asiassa, jossa esitutkinta on aloitettu, jos
on perusteltua syytä epäillä, että luottamuksellisesti tietoja antanut siinä ominaisuudessa
on syyllistynyt rikokseen.

Jos Rajavartiolaitoksen henkilöstöön kuuluva kieltäytyy ilmaisemasta 1 tai 2 momen-
tissa tarkoitettua tietoa, tuomioistuin voi pidättämiseen oikeutetun virkamiehen vaatimuk-
sesta määrätä, että tieto on annettava vaatimuksen esittäjälle, jos kieltäytymiselle ei ole
laillista perustetta. Tuomioistuin voi samoin asianomistajan vaatimuksesta määrätä, että
Rajavartiolaitoksen henkilöstöön kuuluvan on annettava tieto luottamuksellisesti tietoja
Rajavartiolaitokselle antaneen henkilöllisyydestä, jos ilmaiseminen on välttämätöntä oi-
keudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain (689/1997) 1 luvun 14 §:ssä tarkoitetun
asianomistajan syyteoikeuden turvaamiseksi. Tässä momentissa tarkoitettua asiaa käsitel-
täessä noudatetaan esitutkintalain (805/2011) 7 luvun 9 §:ää todistajankuulustelusta tuo-
mioistuimessa.

Harkitessaan 3 momentissa tarkoitetun määräyksen antamista tuomioistuimen on kiin-
nitettävä huomiota siihen, voiko ilmaisuvelvollisuus aiheuttaa vaaraa valtion turvallisuu-
delle tai jonkun hengelle tai terveydelle taikka vaarantaa käynnissä olevan tiedonhankin-
nan, ja miten perusteltua ilmoittaminen toisaalta on ottaen huomioon rikosepäilyn laatu ja
asianomistajan oikeus asianmukaisesti valvoa oikeuttaan oikeudenkäynnissä.

Ilmaisuvelvollisuutta koskeva asia käsitellään siinä käräjäoikeudessa, jossa se käy so-
pivasti päinsä. Tiedon ilmaisemista koskevan pyynnön esittäjän ja ilmaisemisesta kieltäy-
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tyneen henkilön on oltava läsnä asiaa käsiteltäessä. Asiaa käsiteltäessä käräjäoikeus on
päätösvaltainen myös, kun siinä on yksin puheenjohtaja.

25 d §

Opiskelijan vaitiolovelvollisuus ja -oikeus

Mitä 17 ja 17 a–17 d §:ssä säädetään, sovelletaan myös Raja- ja merivartiokoulun opis-
kelijan vaitiolovelvollisuuteen ja -oikeuteen.

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

Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2018
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