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Lausunto liikenne- ja viestintäministeriön Viestintäviraston eräistä maksuista annetun
asetuksen 3 ja 6 §:n muuttamisesta
Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt sisäasiainministeriöltä
lausuntoa koskien liikenne- ja viestintäministeriön Viestintäviraston
eräistä maksuista annetun asetuksen 3 ja 6§:ien muuttamisesta.
Sisäasiainministeriö toteaa lausuntonaan seuraavaa.
Muutosesityksen 3 §:n 4 kohta
Muutosesityksessä ehdotetaan, että Viestintävirasto voisi jatkossa
periä maksuja myös viranomaisen tietojärjestelmien tai
tietoliikennejärjestelyjen tietoturvallisuuden arviointiin liittyvästä
toimitilojen turvallisuuden arvioinnista. Sisäasiainministeriön
näkemyksen mukaan 3§:n muutos vain lisäisi valtion sisäistä
laskutusta ja olisi näin ollen vastoin aiemmin esiteltyjä yleisiä
tavoitteita, kun lisäksi huomioidaan, että lähtökohtaisesti
viranomaiset vastaavat toimitiloistaan itse. Mikäli tilaturvallisuuden
tarkastamista
edellytettäisiin
osana
tietojärjestelmien
ja
tietoliikennejärjestelyjen arviointia, voisi NCSA-FI hyväksyä tilat
osana arviointia sekä periä toiminnasta maksuperustelain mukaisen
maksun asian vireille saattaneelta viranomaiselta, ei toiselta
turvallisuusviranomaiselta. Sisäasiainministeriön ehdottaakin, että
tarvittaessa 3 §:ää muutetaan lisäämällä siihen kohta, jossa esitetään,
että yksittäisten suoritteiden maksun suuruus tulee määritellä
tarkemmin
virastojen
ja
laitosten
kanssa
solmittavissa
palvelusopimuksissa.
Muutosesityksen 6 §:n 3 kohta
Muutosesityksessä ehdotetaan asetuksen 6§:n 3 kohtaa muutettavaksi
siten, että Viestintäviraston sopiessa tietyn tehtävän hoitamisesta
toisen määrätyn turvallisuusviranomaisen lukuun kansainvälisistä
tietoturvallisuusvelvoitteista annetussa laissa säädetyllä tavalla,
perittäisiin maksu asetuksen 6 §:n 1 momentin mukaisesti.
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Sisäasiainministeriö kiinnittää huomiota, että Viestintävirasto voi
ottaa tehtäväkseen toisen viraston toimivaltaan kuuluvan tehtävän
vain, mikäli asiasta sovitaan asianomaisen viranomaisen kanssa.
Viestintäviraston
hoitaessa
kyseisiä
tehtäviä
oman
toimimisvelvoitteensa pohjalta, ei sisäasiainministeriön näkemyksen
mukaan maksuja voida periä muilta viranomaisilta.
Kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista annetun lain (588/2004)
4§:n
mukaan
Suojelupoliisin
tehtävänä
on
vastata
yhteisöturvallisuusselvitysten tekemisestä ja toimia tilaturvallisuuden
asiantuntijana kansalliselle turvallisuusviranomaiselle. Suojelupoliisi
on erikseen pyydettäessä antanut maksutonta ohjausta ja asiantuntijaapua liittyen tarkastuksen kohteena olevien viranomaisten toimitilojen
turvallisuuden tason kartoituksessa perustuen muun muassa hyvään
yhteistoimintaan viranomaisten kesken.
Sisäasiainministeriön
näkemyksen
mukaan
kansainvälisistä
tietoturvallisuusvelvoitteista annetun lain 5 §:n mukaan kansallinen
turvallisuusviranomainen
ja
tehtävään
määrätyt
turvallisuusviranomaiset voivat sopia tietyn tehtävän tai
tehtäväkokonaisuuden hoitamisesta toisen turvallisuusviranomaisen
lukuun, mikäli järjestely on tarpeen tehtävien hoitamiseksi
tarkoituksenmukaisesti, taloudellisesti ja joutuisasti. Ministeriön
näkemyksen mukaan toimitilaturvallisuuden hyväksynnästä toisen
määrätyn turvallisuusviranomaisen lukuun voitaisiin tarvittaessa
sopia ainoastaan lain 5 §:n mukaisella sopimuksella.
Yleistä
Sisäasiainministeriön näkemyksen mukaan poliisin toimitilojen
auditointi tietoturvallisuuden vaatimusten osalta tulee järjestää
nykyiseen tapaan poliisihallinnon sisäisin resurssein annettujen
turvallisuusvaatimuskriteerien pohjalta. Poliisilla on riittävä ja
asiantunteva resurssi oman hallinnonalansa toimitila-auditointeihin ja
vain erityisistä syistä Viestintäviraston olisi tarkoituksenmukaista
suorittaa auditointeja. Mikäli Viestintävirasto katsoisi, että
turvallisuusvaatimuksissa on mahdollisia puutteita, tulisi asia
ensisijaisesti hoitaa poliisin sisäisen auditoinnin keinoin ja
raportoimalla Viestintävirastolle havaituista puutteista ja tehdyistä
toimenpiteistä.
Sisäasiainministeriön
näkemyksen
mukaan
tällaisissakaan erityistilanteissa ei viranomaisten välistä laskutusta
tulisi toteuttaa, vaan toiminnan kulut tulisi budjetoida
Viestintäviraston toimintamenomäärärahoihin.
Sisäasiainministeriö haluaa kiinnittää huomiota myös siihen, että
poliisille on asetettu merkittäviä toimitiloihin kohdistuvia
säästötavoitteita osana Pora III hanketta. Omana toimintana
tapahtuvan jatkuvan toimitila-auditoinnin keinoin voidaan parhaiten
toteuttaa hallinnonalan toimitilastrategian ja toimitilakonseptin
täytäntöönpanoa mahdollisimman kustannustehokkaasti. Poliisilla on
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myös paras osaaminen suorittaa tietoturvallisuuden edellyttämät
muutostyöt poliisin tiloissa kustannustehokkaimmalla tavalla.
Sisäasiainministeriö toteaa myös, että toimitilaturvallisuusratkaisut
ovat teknisesti vaativia ja kalliita toteuttaa. Ministeriö pitääkin
tärkeänä, että valtion toimitilakustannusten hallitsemiseksi valitaan
vaihtoehtoisista menettelyistä kokonaistaloudellisesti edullisin ja että
lakisääteisen
viranomaistoiminnan
rahoitus
huomioidaan
kehysvalmisteluissa.

Kansliapäällikön sijainen,
Talousjohtaja

Jukka Aalto

Henkilöstösuunnittelija

Hanne Huvila

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asiankäsittelyjärjestelmässä.
Sisäasiainministeriö SM 01.08.2013 klo 13.38. Allekirjoituksen
oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.
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