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PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA ESITYSLISTA 23/1999 vp 
 

Torstai 9.9.1999 kello 10.00 

1. Nimenhuuto 

2. Päätösvaltaisuus 

3. K 3/1999 vp Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 1998 Jatkettu I 

käsittely 

Ilmoitetaan valiokuntaan saapuneiksi LiVL 5/1999 vp ja TaVL 7/ 
1999 vp. 

4. HE 34/1999 vp laiksi poliisilain muuttamisesta Jatkettu 1 käsittely 
Kuultavina: 
— professori Liisa Nieminen 
— professori likka Saraviita 
— projektipäällikkö Kimmo Hakonen, sisäasiainministeriö 

Seuraava kuuleminen on 10.9. 

5. Muut asiat 
— Vierailu valtakunnansyyttäjänvirastossa (Albertinkatu 25 A) 
keskiviikkona 22.9. klo 10.00. 
— Vierailu korkeimmassa oikeudessa (Pohjoisesplanadi 3) kes-
kiviikkona 29.9. klo 10.00. 

 

6.        Seuraava kokous 

Seuraava kokous on perjantaina 10.9.1999 klo 9.30. 



 

 

Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle 
 
 
 
 

Perustuslakivaliokunnan pyydettyä minulta asiantuntijalausunnon 

hallituksen esityksestä n:o 34/1999 vp.  laiksi poliisilain 

muuttamisesta esitän kohteliaimmin seuraavaa. 
 

1.    Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vuonna 1995 

säädettyä poliisilakia muun muassa siten, että siihen lisättäisiin 

epäsovinnaisia rikostorjunta- ja rikostutkintamenetelmiä koskevia 

säännöksiä (ehdotetut uudet menetelmät ovat peitetoiminta ja 

valeosto). Esitykseen sisältyvät lisäksi säännökset 

turvallisuustarkastuksista oikeudenkäyntien ja muiden erityissuojelua 

vaativien tilaisuuksien suojelemiseksi.    Lisäksi ehdotetaan 

laajennettavaksi myös poliisin oikeutta teletunnistetietojen 

saamiseen ja teknisen tarkkailun suorittamiseen sekä ehdotetaan 

täsmennettäväksi virka-apua koskevia säännöksiä. 
 

Voimassa oleva poliisilaki  (493/1995)  säädettiin ennen vuonna 1995 

uudistetun perusoikeussäännöstön voimaantuloa. Sen sisältöä ei siten 

arvioitu nykyisten perusoikeussäännösten näkökulmasta, vaikka 

lakiehdotus olikin perustuslakivaliokunnan käsiteltävänä  (ks.  PeVL 

15 ja 15a/1994 vp.).    Sitä seikkaa voidaan pitää edistyksenä,  

sillä aiempaa v.  1966 lakia säädettäessä lakiehdotusta ei saatettu 

perustuslakivaliokunnan käsiteltäväksi. 
 

PeVL:ssa 15/1994 vp. esille tuodut näkökohdat ovat monelta osin 

sellaisia,  että niitä on syytä korostaa tässäkin yhteydessä. Kuten 

valiokunta sillloin totesi, "yleisellä tasolla on huomattava, että 

poliisilailla tavoiteltavat päämäärät ... ilmentävät sellaista 

yleistä etua, jonka on lähtökohtaisesti 
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katsottu jossakin laajuudessa oikeuttavan perusoikeusrajoituksiin, 

kunhan rajoituksista säädetään riittävän täsmällisesti ja 

oikeusturvanäkökohdat huomioon ottaen."    Valiokunnan mielestä 

säädetyssä uudessa poliisilaissa säädettiin perusoikeuksien 

rajoittamista merkitsevistä poliisin toimivaltuuksista monelta osin 

täsmällisemmin kuin aiemmassa lainsäädännössä. 
 

Uudistuksia perustellaan monin osin sillä, että Hallitusmuodon 

perusoikeussäännösten uudistuksella on pyritty erityisesti korostamaan 

julkisen vallan velvollisuutta suojella yhteiskunnan jäseniä 

rikoksilta ja muilta heihin kohdistuvilta oikeudenvastaisilta teoilta  

(HM 16 a §). Henkilökohtainen turvallisuus on taattu HM 6 §:ssä.    

Ongelmallista on, että tuota oikeutta turvattaessa voidaan joutua 

rajoittamaan muita perusoikeuksia (henkilökohtaista vapautta, 

ruumiillista koskemattomuutta, liikkumisvapautta, kotirauhan suojaa ja 

luottamuksellisen viestin salaisuutta).    Mitä edellytyksillä tämä 

voi tapahtua ja mitä on otettava huomioon perusoikeutta 

rajoitettaessa? 
 

Lähtökohtaisesti hallituksen esityksessä korostetaan monessa kohdin 

niitä kriteerejä,  joita perustuslakivaliokuntakin 

perusoikeusuudistuksen yhteydessä korosti   (PeVM 25/1994 vp.): 1)  

perusoikeuksien rajoitusten tulee perustua eduskunnan säätämään 

lakiin, 2) perusoikeusrajoitusten tulee olla tarkkarajaisia ja 

riittävän täsmällisesti määriteltyjä, 3) rajoittamisen tulee olla 

painavan yhteiskunnallisen tarpeen vaatima, 4)  rajoitusten tulee olla 

suhteellisuusvaatimuksen mukaisia  (rajoitus ei saa mennä pidemmälle 

kuin on perusteltua ottaen huomioon rajoituksen taustalla olevan 

yhteiskunnallisen intressin painavuus suhteessa rajoitettavaan 

oikeushyvään) , 5) perusoikeuksia rajoitettaessa on huolehdittava 

riittävistä oikeusturvajärjestelyistä. 
 

Eräisiin perusoikeuksiin on sisällytetty erityisiä 

rajoituslausekkeita, joissa asetetaan lainsäätäjän harkintavaltaa 

rajoittavia lisäkriteerejä. Tällainen kvalifioitu lakivaraus sisältyy 

esim. HM 8.3 §:ään (kotirauhan 
 

turva ja luottamuksellisen viestin salaisuus),    Tämä aiheuttaa 

eräitä ongelmia käsiteltävänä olevassa lakiehdotuksessa. 
 



 

 

2 .    Kiinnitän seuraavaksi huomiota niihin lakiehdotuksen kohtiin,  
jotka mielestäni herättävät kysymyksen siitä, täyttyvätkö edellä 

mainitut kriteerit.    Kyse on monessa kohdin siitä, että lakitekstin 

perusteella on vielä vaikea arvioida millaiseksi käytäntö tulee 

muodostumaan. Yksittäisessä tapauksessa poliisimiehen on tosin aina 

noudatettava suhteellisuusperiaatetta {PoL 2 §:n 2 mom.).    

Toisaalta tässä vaiheessa onkin syytä varautua "pahimman mahdollisen 

varalle", vaikkeivät esille tuodut vaihtoehdot kovin todennäköisiltä 

vaikuttaisikaan. 
 

Ns. epäsovinnaisten menetelmien käytöstä ei Suomessa ole 

lainsäännöksiä, joten on olennaisen tärkeää, että niistä otetaan 

lakiin selkeät säännökset.    Niiden paikka on nimenomaan 

poliisilaissa, jossa muutoinkin säännellään poliisin toimivallasta.    

Kuten hallituksen esityksessä todetaan,  "ei ole asianmukaista että 

epäsovinnaisten menetelmien käyttö on oikeudellisesti arvioitavissa 

lähes yksinomaan yleisten rikosoikeudellisten oikeuttamis- tai 

anteeksiantoperusteiden perusteella."    Lakiin ehdotetaan 

otettavaksi säännökset sekä peitetoiminnasta että valeostoista  (28 

§,  31 a §,  31 b § ja 32 a §).    Ehdotetut säännökset ovat lähinnä 

nykyistä oikeustilaa selventäviä.    Lisäksi yllytyskiellosta 

ehdotetaan otettavaksi nimenomainen säännös poliisilakiin (2 §:n 3 

momentti). Valeostojen käyttö ehdotetaan rajoitettaviksi tiettyihin 

rikoslajeihin ja tiettyihin tilanteisiin. 
 

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on useassa tapauksessa päätynyt 

siihen, että peitetoiminta ja valeostot eivät ole sinänsä Euroopan 

ihmisoikeussopimuksen vastaisia menetelmiä, jos epäillyn oikeusturva 

on otettu riittävästi huomioon. Hallituksen esityksessä korostetaan 

(s. 42) valeostoon liitettäväksi ehdotettujen valeostoon liitettyjen 

oikeusturvajärjestelyjen merkitystä, joilla katsotaan olevan 

merkitystä myös perusoikeusnäkökulmasta.    Tällä viitataan mm. 

siihen, että valeostosta päättäisi päällystöön kuuluva tai 

tutkinnanjohtajaksi määrätty poliisimies.    Ao. ministeriö 

antaisi tarkemmat säännökset ja määräykset valeoston 

järjestämisestä ja valvonnasta sekä säännökset ja määräykset 

koulutuksesta 
 

Valeostojen osalta ongelmia saattaakin käytännössä syntyä, vaikka 

yllyttäminen rikokseen ehdotetaankin tässä yhteydessä kiellettäväksi 
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poliisilain nimenomaisin säännöksin (PoL 2 §:n 3 momentti).    

Syntyvissä oikeudenkäynneissä saattaa syntyä vaikeita näyttö- ja 

todistusongelmia.   Ei olisi mielestäni kokonaan poissuljettu se 

vaihtoehto, että valeostoihin tarvittaisiin tuomioistuimen lupa 

(kuten telekuunteluun ja televalvontaan tarvitaan pakkokeinolain 5 a 

luvun 15 §:n nojalla). 
 

Lakiehdotuksessa oikeusturvasta on pyritty huolehtimaan muun muassa 

sillä tavoin, että päätösvalta peitetoiminnasta olisi varsin 

keskitettyä (aluksi päätösvalta oli keskusrikospoliisi, 

suojelupoliisin ja Helsingin poliisilaitoksen päälliköllä) ja 

peitetoiminnasta päättäneen poliisiyksikön olisi laadittava 

toiminnasta selvitys,  jonka sisällöstä ao. ministeriö antaisi 

tarkemmat säännökset ja määräykset.    Selvitys olisi toimitettava 

ao. ministeriöön, joka antaisi vuosittain eduskunnan 

oikeusasiamiehelle kertomuksen peitetoiminnan käytöstä. Vaikka 

telekuuntelun, televalvonnan ja teknisen kuuntelun osalta 

mainitunlainen jälkikäteisvalvonta (johon perustuslakivaliokuntakin 

on osaltaan osallistunut EOA:n toiminnan valvonnan kautta) on 

toiminut varsin hyvin (ks. EOA:n kertomus 1997, s. 66-73), ei siihen 

ole syytä luottaa liikaa. Sitä paitsi tilanne on erilainen sen takia, 

että telekuuntelusta ja -valvonnasta päättää etukäteen tuomioistuin, 

jolloin oikeusturvan takeet ovat ehkä paremmat. 
 

Lakiehdotuksessa ehdotetaan (31 c §), että televalvontaa voitaisiin 

käyttää myös rikoksen ennalta estämiseksi ("jos henkilön lausumien, 

uhkausten tai muun käyttäytymisen perusteella taikka muutoin on syytä 

epäillä hänen syyllistyvän rikokseen,  josta ei ole säädetty 

lievempää rangaistusta kuin neljä kuukautta vankeutta, taikka jos 

rikos on automaattiseen 
 

tietojenkäsittelylaitteeseen kohdistuva rikos telepäätelaitetta 

käyttäen,  laiton uhkaus, oikeudenkäytössä kuultavan uhkaaminen, 

virkamiehen väkivaltainen vastustaminen tai huumausainerikos"). Tältä 

osin hallituksen esityksessä (s. 43) ehdotusta perustellaan siten, 

että "on olemassa painava yhteiskunnallinen tarve siihen, että 

tilanteissa,  joissa televalvontaa saadaan käyttää jo tapahtuneen 

rikoksen selvittämiseksi, televalvontaa saataisiin lähtökohtaisesti 

käyttää myös vastaavan rikoksen ennalta ehkäisemiseksi." 
 



 

 

Mielestäni tuollainen tulkinta on ongelmallinen HM 8 §:n 3 momentin 

kannalta.    HE:ssa 309/1993 vp.   (s. 54) lähdettiin nimenomaan 

siitä, että 3 momentissa on lueteltu "tyhjentävästi ja mahdollisimman 

suppeasti mahdollisuudet rajoittaa luottamuksellisen viestin 

salaisuutta 2 momentin estämättä." HM 8 §:n 3 momentissa mainitaan 

ainoastaan, että "lailla voidaan säätää lisäksi välttämättömistä 

rajoituksista viestin salaisuuteen yksilön tai yhteiskunnan 

turvallisuutta taikka kotirauhaa vaarantavien rikosten tutkinnassa, 

oikeudenkäynnissä ja turvallisuustarkastuksessa sekä 

vapaudenmenetyksen aikana." Koska perustuslain tekstissä on 

tuollaisessa ns. kvalifioidun lakivarauksen ollessa kyseessä haluttu 

nimenomaisesti rajoittaa perusoikeuden rajoitusvaltuutta, ei 

mielestäni ole mahdollista tavallisella lailla laajentaa sitä.    

Hallituksen esityksessä tarkoitettu painavakaan yhteiskunnallinen 

tarve ei siihen oikeuta.    Vrt. tosin PeVL 7/1997 vp.,  jossa HM 8 

§:n 3 momenttia on tulkittu sanamuodosta poikkeavalla tavalla. 
 

Ongelmallinen on myös mielestäni ehdotuksen 22 § säännös siitä, että 

"poliisimiehellä on oikeus oikeudenkäyntiin, erityistä suojelua 

edellyttävään tilaisuuteen, yleiseen kokoukseen tai muuhun 

yleisötilaisuuteen osallistuvien turvallisuuden varmistamiseksi 

tarkastaa tilaisuuteen saapuva tai sen välittömässä läheisyydessä 

oleskeleva henkilö sen varmistamiseksi, ettei hänellä ole hallussaan 

sellaisia esineitä tai aineita, joilla voidaan aiheuttaa vaaraa 

tilaisuuteen osallistuvien turvallisuudelle."    Periaatteessa 

tämänkin säännöksen perustelut vaikuttavat ensi näkemältä 

vakuuttavilta ("osallistujien turvaaminen"), ja sitä edellyttää myös 

kokoontumislain 4 §, mutta on olemassa se riski, että säännös 

kääntyykin esim. mielenosoitukseen osallistujia vastaan. Samalla 

joudutaan ristiriitaan toisen perusoikeuden, HM 10 a §:ssä turvatun 

kokoontumisvapauden, kanssa. Kuinka systemaattista tuollainen 

tarkastaminen voi olla vai kohdistuuko se vain joihinkuihin 

"epäilyttäviltä" vaikuttaviin henkilöihin? Em. säännöksen merkitystä 

on vaikea arvioida etukäteen, mutta mainitut riskit on olemassa 

hyväksyttäessä noin avoin säännös poliisilakiin, vaikka sen käyttöä 

onkin rajoittamassa poliisilain 2 §:n suhteellisuusperiaate. 
 

Ongelmalliseksi koen myös ehdotuksen 52 §:n poliisimääräyksiä 

koskevat säännökset.    Poliisimääräyksiä voitaisiin antaa "alueella 

harjoitettavan erittäin tärkeän toiminnan tai omaisuuden 
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turvaamiseksi taikka ihmisten suojelemiseksi." Kyse on toisaalta 

perusoikeuksien turvaamisesta, mutta toisaalta rajoitetaan mm. 

liikkumisvapautta, joka on niin ikään turvattu perusoikeutena.    

Mielestäni on kyseenalaista, täyttääkö ehdotus lainsäädäntövallan 

delegoimisen tarkkarajaisuus- ja täsmällisyysvaatimuksen (vrt. myös 

PeL 80 §). Vaikka hallituksen esityksessä (s. 44) todetaankin, että 

"kukin määräys rajoitetaan ainoastaan siihen, mikä on välttämättä 

tarpeen", saattaa olla vaikea arvioida milloin poliisimäärys on 

tarpeen esim. omaisuuden suojelemiseksti.    Ihmisten suojelemiseksi 

saattaisi hallituksen esityksen mukaan esiintyä tarvetta 

poliisimääräysten antamiseen esim. koe-eläinlaitosten alue. 
 

3.    Kaiken kaikkiaan suhtaudun vähän epäillen noin väljästi 

muotoiltuihin säännöksiin,  joissa perusoikeuksien rajoituksia 

perustellaan toisten perusoikeuksien turvaamistarpeella, ilman että 

etukäteen on mahdollista arvioida miten pitkälle meneviä 

perusoikeuksien rajoituksia käytännössä tapahtuisi. "Painavalla 

yhteiskunnallisella tarpeella" ei voida perustella miten pitkälle 

meneviä rajoituksia tahansa, eikä suhteellisuusvaatimus toteudu 

kiistatta kaikilta osin. Yhteiskunnallinen tarve ei ole mitenkään 

arvovapaa käsite, vaan eri ihmiset ja ihmisryhmät ymmärtävät sen eri 

tavoin. Se yhteys, missä siihen vedotaan, on yhteydessä siihen, mitä 

perusoikeuksia kukin arvostaa. 
 

Mielestäni liian paljon harkintavaltaa jää 

hallintoviranomaisille yksittäisissä tapauksissa (toisinaan j 

poliisimiehelle).    Eräissä tapauksissa on omaksuttu 

jälkikäteinen tuomioistuinvalvonta ja peitetoiminnan osalta 

eduskunnan oikeusasiamiehelle jälkikäteen annettava selvitys. 

Jälkikäteinen kontrolli ei kuitenkaan poista jo tapahtuneita 

oikeuksien loukkauksia. 
 
 
 
 
 
 
 

Helsingissä syyskuun 9 päivänä 1999. 



 

 

 
 
 
 
Herra Puheenjohtaja. 
 

Hallituksen esittämät muutokset poliisilakiin säätämisjärjestysperusteineen 
sisältävät runsaasti perusoikeusjärjestelmään liittyviä yksityiskohtia. 
Lausunto paisuu helposti liian laajaksi. Pyrin keskittymään seuraavassa 
olennaisimpiin seikkoihin. 

 
 
 
 
 

Yleisiä näkökohta hallituksen esityksestä. 
 

Käsillä oleva hallituksen esitys laiksi poliisilain muuttamisesta liittyy 
useiden edeltäjiensä tavoin monissa kohdin perusoikeusjärjestelmään. Siinä 
näkyy uusille vuoden 1995 uudistuksen jälkeisille perusoikeussäännöksille 
tyypillinen kollisio 1. ristiriitatilanne. Perusoikeussäännösten keskinäisiä 
ristiriitaisuuksia ei ennen perusoikeusuudistusta juuri esiintynyt. 
Perusoikeussäännöstön lisääntymisen seurauksena ne kävivät yleisiksi. 

Poliisivaltuuksien tapauksessa kollisio syntyy HM 6.1 §:n (oikeus 
turvallisuuteen) ja mm. HM 8 §:n (yksityisyyden suoja, kotirauha jne.) 
välille. 16 a.l §:n mukaan julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien 
toteutuminen. Esillä oleva hallituksen esitys pyrkii toteuttamaan tätä 
päämäärää. Se johtaa siis kuitenkin em. ristiriitaan. Jokaisella ihmisellä on 
perusoikeutena oikeus turvallisuuteen. Osa tätä turvallisuutta on suoja rikol-
lisuutta ja rangaistavia tekoja vastaan. Tehokas rikostutkinta ja rikoslain 
kriminalisoinnit toteuttavat tätä perusoikeutta. Tässä mielessä hallituksen 
esitys kokonaisuutena ajatellen on linjassa perusoikeusjärjestelmän kanssa. 

On kylläkin todettava, että perusoikeusuudistuksen jälkeisenä aikana HM 
16 a.l §:ää on sovellettu varsin usein. Ehkä yllättää västi 
perusoikeusrajoituksia on perusteltu juuri tällä säännöksellä - menettely, joka 
ennen perusoikeusuudistusta ei ollut mahdollista. Säännöksestä saattaa, jos 
sen käyttö pääsee käsistä, muodostua perusoikeusjärjestelmää yksilön 
kannalta heikentäväkin säännöstö. 16 a §:ää tuskin alkujaan tarkoitettiin 
keinoksi perustella perusoikeusrajoituksia - kuten mm. tässä hallituksen 
esityksessä tehdään. 

Joka tapauksessa 16 a.l §:n ja mm. 8 §:n perusoikeussääntelyjen välillä on 
ristiriita eli kollisio. Kansalaisten suojaamiseksi säädetyt laajat poliisin 
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tutkintavaltuudet, valta rajoittaa kotirauhansuojaa ja yksityisyyttä uusilla 
rikostutkintamenetelmillä, rajoittavat rikoksesta epäillyn perusoikeussuojaa. 
Perusoikeudet koskevat kaikkia Suomen lainkäyttöpiirissä olevia ihmisiä. Pe-
rusoikeusuudistuksen jälkeisen ajan perustuslakivaliokunnan lausunnoille 
onkin tyypillistä, että rikoksesta epäillyn perusoikeussuojaan kiinnitettiin 
merkittävästi huomiota. 

Sisäasiainministeriöstä esitellyn poliisilakiehdotuksen 
säätämisjärjestysperusteluissa kiinnitetään runsaasti huomiota juuri rikoksesta 
epäillyn perusoikeussuojaan. Vastaavaa ei juuri esiintynyt 
perusoikeustulkinnoissa ennen 1990-lukua. Sotia edeltäneenä aikana 
rikoksesta epäillyn perusoikeussuojaa ei tunnettu lainkaan. Vasta vähän 
ennen perusoikeusuudistusta tähän seikkaan ryhdyttiin kiinnittämään 
huomiota erityisesti kotietsintävaltuuksista ja henkilöönkäyvistä 
tarkastuksista säädettäessä. Kriminalisointeihin suoja ei ylettynyt. Tässä 
suhteessa tapahtui merkittävä muutos perusoikeusuudistuksen jälkeisenä ai-
kana. 

Käsillä olevan hallituksen esityksen suhteen rxriiisimääräyksiä koskeva 52 
§ on merkittävä kriminalisointien valtiosääntöoikeudellisen arvioinnin 
kannalta. 

Perustuslakivaliokunta on todennut, että poliisilaki on sitä lainsäädäntöä, 
joka perinteisesti on erityisen herkkää perusoikeussuojauksen näkökulmasta. 
Tämä toteamus pitää paikkansa esillä olevankin lakiehdotuksen yhteydessä. 
Esillä oleva säädösehdotus sisältää perustelujen mukaan merkittäviä poliisin 
lisätyin tutkintavaltuuksin toteutettua puuttumisia perusoikeussuojaan. 

En toista tässä lausunnossa perusoikeusjärjestelmän yleistä teoriaa. 
Perusoikeusrajoituksista on olemassa hyvin yksityiskohtainen 
perustuslakivaliokunnan ohjauksessa kehitetty säännöstö, jota tulee soveltaa 
myös tämän hallituksen esityksen yhteydessä.1 

Perusoikeuksien rajoitusten teoriaan kuuluvat suhteellisuus- ja 
välttämättömyysvaatimus. Suhteellisuuden kannalta näyttää olevan niin, että 
poliisin rikostutkinnassa käytettävän arsenaalin kokonaisuuden kannalta nyt 
esitetyt uudet rikostutkinnan menetelmät ovat perusoikeusrajoituksena melko 
vähäisiä. Rikostutkintahan mahdollistaa mm. syvälle käyvän vapauden 
rajoittamisvaltuuden pidätyksin, aseiden ja panssariajoneuvojen käytön 
kiinniotossa ja piiritystilanteissa jne. 

                                                
1 Yksityiskohdista ks. Saraviita: Suomen perusoikeusjärjestelmä, II painos, Rovaniemi 1998 s. 96 ss. 

Perusoikeusteoriaan kuuluu myös se, että 
perusoikeusrajoituksen tulee olla hyväksyttävän 
käyttötarkoituksen toteutuksen kannalta välttämätön. 
Perusoikeusjärjestelmässä sanalla on toinen merkitys kuin 
muodollisessa logiikassa. Välttämättömyys ei ole ehdotonta. 
Suomalaisessa rikostutkinnassa on tähän saakka tultu toimeen 
pääosin ilman nyt esitettyjä uusia rikostutkinnan muotoja 
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(soluttautuminen ja valeostot). Silti näiden menetelmien 
katsotaan hallituksen esityksen perusteluissa täyttävän 
välttämättömyyskriteerin. Sanalle on vakiintunut melko löysä 
tulkintaperinne. Mm. yksityisyyden ja fyysisen koskematto-
muuden suojaa rajoittavien DNA-tutkimusten katsottiin sovel-
tuvan välttämättömyyskriteerin piiriin, vaikka sitä ennen oli 
käytetty pelkästään sormenjälkitutkimusta. Sotilastutkijoille ja 
tullille säädettiin kotietsintävaltuuksia, joita ilmankin oli tultu 
toimeen jne. 

Yleisesti ottaen voitaneen sana, että uudet 
rikostutkintamenetelmät mahtuvat välttämättömyyskriteerin 
piiriin. Asiaan vaikuttaa se, että vastaavia menetelmiä käytetään 
Suomeen oikeuskulttuuriltaan rinnasteisissa maissa. Suomessa ei 
toisin sanoen olla antamassa yleiseurooppalaista trendistä 
poikkeavia tutkintavaltuuksia. Ne näyttävät myös mahtuvan 
ihmisoikeussäännös-tön puitteisiin. 

Välttämättömyyskriteeriin liittyy mielenkiintoinen seikka 
hallituksen esityksessä. Perustuslakivaliokunnan käytännössä ja 
perusoikeussäännöksissä tämä kriteeri liitetään käsitteiyjärjes-
tysarvioon in abstrakto. Kriteerin toisin sanoen täytyy toteutua, 
kun lakitekstiä arvioidaan perustuslakivaliokunnassa lausuntoa 
annettaessa. Hallituksen esityksen lakiehdotus sisältää 
useammassa kohtaa sen, että välttämättömyys kirjoitetaan laki-
tekstiin. Välttämättömyyden arviointi siirtyy osaltaan kon-
kreettisiin lain soveltamistilanteisiin. Välttämättömyyttä ar-
vioidaan yksityisen poliisimiehen, esimiehen, poliisipäällikön tai 
tuomioistuimen toimesta. Silti mielestäni on lähdettävä siitä, että 
välttämättömyyttä on arvioitava myös jo perustuslakivalio-
kunnan antaessa lausuntonsa. 

Esitykseen sisältyy perusteellinen säätämisjärjestysosa. Siinä 
selostetaan mm. laajasti perustuslakivaliokunnan käytäntöä. 
Tämä on merkittävä uutuus ja tyypillistä perusoikeusuudistuk-
sen jälkeiselle ajalle. Perusteluosassa esitetyt näkökohdat ja pe-
rustelut ovat mielestäni hyväksyttäviä, eikä niitä toisteta tässä 
lausunnossa.Tässä lausunnossa kiinnitetään huomiota seikkaan, 
johon perusteluissa ei ole puututtu. Tarkoitan sitä, että poliisi-
lain muutos tulee voimaan ilmeisesti samoihin aikoihin perus-
tuslakiuudistuksen kanssa. Tästä seuraa, että joitakin yksityis-
kohtia - mm. poliisijärjestyksen käyttöalaa - on syytä tarkastella 
uuden järjestelmän näkökulmasta. 

 

Yksityiskohtainen tarkastelu. 
 

Turvallisuustarkastukset ja alueen eristäminen 
Turvallisuustarkastukset on vanhastaan katsottu puuttumiseksi 
yksityisyyden ja fyysisen koskemattomuuden suojaan. Tar-
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kastusvaltuuksilta on joskus edellytetty, että niitä voivat käyttää 
lähinnä vain virkasuhteiset henkilöt (virkavastuulla). Tarkas-
tuksiin on joskus liitetty myös tarkastajan ja tarkastettavan sa-
man sukupuolen vaatimus (tutkanpaljastintapaus). 

Poliisilla on perinteisesti ja vanhastaan ollut laajimmat tur-
vatarkastusvaltuudet. Poliisit toimivat virkavastuulla, ja tarkas-
tajilta voidaan odottaa poliisikoulutuksen välityksin riittävää 
ammattitaitoa. Nyt esitettävät tarkastusvaltuuksien vähäiset laa-
jennukset ovat mielestäni sellaisia, että ne voidaan säätää taval-
lisessa lainsäätämisjärjestyksessä. Ennakkotapausten näkökul-
masta voidaan viitata yleisötilaisuuksien ja kokousten järjestys-
miesten valtuuksiin. Ne voitiin säätää samasta turvallisuuteen 
liittyvästä syystä kuin poliisille nyt esitetyt lisävaltuudet. Lisäksi 
järjestysmiehille voitiin nämä valtuudet antaa hyvin laajamit-
taisina ja siten, että em. koulutusvaatimus tuskin täysimittaisena 
toteutui. 

Alueen eristäminen lakiehdotuksen 18 §:ssä rajoittaa liikku-
misvapautta. Kysymyksessä on mielestäni vähäinen puuttuminen 
näihin perusoikeuksiin varsinkin, kun käyttöperuste on tur-
vallisuuden suojaaminen ja käyttöedellytykset on tarkasti rajattu. 
Liikkumisvapautta on aikaisemminkin rajoitettu mm. sotila-
salueiden osalta ja varsin laajasti yleisötilaisuuksien ja kokous-
ten yhteydessä tavallisin laein. 

Tekninen tarkkailu 
Teknisen tarkkailun katsotaan rajoittavan yleisesti ottaen yk-

sityisyydensuojaa ja konkreettisemmin kotirauhan suojaa sinne 
ulottuessaan. Nyt esitettävät tarkkailumuodot kotirauhaproble-
matiikkaa lukuunottamatta ovat mielestäni moitteettomia ja 
täyttävät välttämättömyyskriteerin. Mielestäni laitteen sijoitta-
misvaltuus näissä yhteyksissä, vaikka se on uusi toimivaltuus, ei 
ole perusoikeusprobleemi. 

Todettakoon, että perustuslakivaliokunnassa on katsottu, että 
esimerkiksi rangaistuslaitoksen selli ei ole tila, joka kuuluisi 
kotirauhan piiriin. 

Teknisen tarkkailun käyttöedellytyksiä laajennetaan kohti 
kotirauhansuojan ydinaluetta siihen kuitenkaan puuttumatta 
(vakinainen asunto). Ongelmallisin seikka on tarkkailulaitteen 
sijoittaminen kotirauhan piiriin sanan laajassa mielessä kuulu-
viin tiloihin (mm. vakinainen hotellimajoitus ja asuntovaunu). 
Minusta tärkeät turvallisuuteen liittyvät syyt perustelevat tämän 
rajoituksen. Tähän liittyy PL 8. 3 §:n säännös valtuudesta puut-
tua kotirauhan suojaan rikosten selvittämiseksi tai perusoikeuk-
sien suojaamiseksi. Viimeksimainitusta on nyt kysymys. 

Televalvonta 
Jo ennen perusoikeusuudistusta puhelinsalaisuus oli erityisesti 

perustuslaissa mainiten suojattu. Nykyisin HM 8.2 §:n mukaan 
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puhelun ja muun luottamuksellisen viestin salaisuus on suojattu. 
Viestin salaisuutta voidaan 8.3 §:n mukaan rajoittaa mm, 
erinäisten rikosten tutkinnassa. Mielestäni toimivaltuudet 
mahtuvat tämän kvalifioidun lakivarauksen puitteisiin. 

Televalvontavaltuuksiin kuten rikostutkintaan yleisesti liitty-
viin perusoikeusrajoituksiin yleisestikin, tulee liittyä konkreet-
tinen rikosepäily. Tämä edellytys näyttää täyttyvän 31 c §:n sa-
namuodossa. 

Televalvontaan muissa kuin rikostapauksissa ei 8.3 §:n laki-
varaus näytä ylettyvän. Tältä osin tulee siis soveltaa perusoi-
keuksien yleisiä rajoitusvaltuuksia. Mikään perusoikeuksista ( 
kieltona ilmaistuja lukuunottamatta) ei ole ehdoton. Minusta 
vahvat yhteiskunnalliset turvallisuuden varmistamiseen 
("välttämätöntä henkeä tai terveyttä uhkaavan vaaran torjumi-
seksi") liittyvät syyt oikeuttavat tähän perusoikeusrajoitukseen 
(31c §:n 2 momentti). 

Peitetoiminta 
Esityksen säätämisjärjestysosassa todetaan, että peitetoiminta 

puuttuu kohdehenkilön yksityiselämän suojaan. Se voi kohdistua 
myös kotirauhan piiriin sen ydinalueella, mutta kotirauhan 
suojaaman henkilön myötävaikutuksella. Toisaalta tuo henkilö ei 
tiedä, että hänen kotirauhaansa asiallisesti puututaan - vieras 
toimii mala fide rikoksesta epäillyn näkökulmasta ajatellen. 

Hallituksen esityksen säätämisjärjestysperusteluissa 
tähdätään juuri rikoksesta epäillyn perusoikeussuojan 
arvioimiseen. Tämä lähtökohta on oikea. 

Kotirauhansuojatapausta lukuun ottamatta minusta peitetoi-
minta merkitsee niin vähäistä puuttumista rikoksesta epäillyn 
perusoikeussuojaan, ettei estettä tavalliselle lainsäätämisjärjes-
tykselle ole. Olin lisäksi luullut, että tätä keinoa jo nykyisin 
käytetään ainakin joissakin tapauksissa erilaisiin jengeihin so-
luttautumalla. Myös poliittisen toiminnan piirissä tällä menetel-
mällä lienee ollut sovellutuksensa. 

Kotirauharajoituksena järjestely on uusi, eikä ennakkota-
pauksia ole. Kysymys on tietyssä mielessä kotirauhan ydin-
alueelle ulottuvasta toiminnasta. Tämän sallittavuuden kannalta 
puhuvat seuraavat seikat. 

- kysymyksessä on suhteellisen törkeiden rikosten tutkinta; 
-toimenpidettä ei suoriteta voimakeinoja käyttämällä vaan ti-

lan omistajan tai haltijan suostumuksin; 
-toimenpide lienee välttämätön sekä tutkintatavoitteen saa-

vuttamisen kannalta että myös joskus soluttautujan oman tur-
vallisuuden vuoksi. Kieltäytyminen seuraamasta rikoksesta 
epäiltyä tämän asuntoon saattaisi avata peitteen; 

-salaisia 1. oikeastaan varsinaisia kotietsintöjä ei suoriteta; 
-välttämättömyyskriteeri ilmeisesti täyttyy, koska vain tun-

keutumalla organisaatioon sisään saadaan riittävästi tietoja; ja 
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-perustellun epäilyn kriteeri täytyy. 
Valeostot 
Lähtökohtaisesti valeostot lienevät hyvin mitätön rikoksesta 

epäillyn yksityisyyden suojan rajoitus. Ongelmallisempaa on 
valeosto rikoksesta epäillyn yleisen oikeusturvan kannalta. Va-
leosto - vaikka yllyttäminen rikokseen kielletään - sisältänee 
yleensä aina jonkinlaisen yllytyksen siemenen. Esimerkiksi 
huumausaineen tai laittoman aseen ostotarjous on hyvin lähellä 
yllyttämistä. 

Valeosto voinee tulla kysymykseen sekä silloin, kun laitonta 
tavaraa tarjotaan myytäväksi, että myös siten, että valeostaja te-
kee ostotarjouksen. Ilmeisestikin hallituksen esityksessä tarkoi-
tetaan molempia tapauksia. Jälkimmäinen tapaus on siis ongel-
mallinen myyjän oikeusturvan kannalta. Toisaalta kysymyksessä 
on yleensä jo tapahtuneen rangaistavan teon paljastaminen. 
Sinänsä perusoikeusjärjestelmä ei suojaa rangaistavaa tekoa. 
Oikeussuojaongelma syntyy vain välillisesti sen periaatteen 
kautta, että ketään ei saa pitää rikokseen syyllisenä (6 a §). Joka 
myy valeostajalle vaikkapa huumausainetta, on jo tehnyt ran-
gaistavan teon hankkiessaan aineen (hallussapito, RL 50:1 4). 
Huumausaineen myyminen on se teko, jonka suhteen yllytys on 
lähellä (RL 50:1 3 kohta). Myös törkeän huumausainerikoksen 
tunnusmerkistö suurten erien ollessa kysymyksessä saattaa tulla 
tällöin kysymykseen (RL 50:2 2 kohta). 

Tässä tapauksessa voitaneen juuri ja juuri puhua välttämättö-
myyskriteerin täyttymisestä. On kylläkin todettava, että tähän 
saakka on tultu toimeen ilman yleisvaltuutta valeostoihin. Kun 
niitä kuitenkin suoritetaan, lienee perusoikeusturvan kannalta 
nykytilaan nähden parempi, että ne tulevat systemaattisesti sää-
detyiksi, rajatuiksi ja virallisluontoisen seurannan piiriin. Pää-
tösvalta ei ole yksityisellä valeostajalla (poliisimiehellä), vaan 
päällystöön kuuluvalla henkilöllä tai tutkinnan ohjaajalla. Il-
meisesti siis toimenpide aina tiedetään ennakolta, tieto on 
useammalla virkavastuisella henkilöllä, ja toimenpiteistä ja val-
tuutuksista tähän tullee myös merkintöjä asiakirjoille. 

31 b.3 §:n mukaan määräykset valeostotoiminnan valvonnasta 
annetaan ministeriön päätöksillä (ministeriöasetukset?). Olisi 
hyvä tietää, minkälaisia valvontajärjestelmiä tullaan toteutta-
maan. 

Oikeusturvasäännökset 
Perusoikeusuudistuksessa asetettiin perusoikeusrajoitusten 

säätämisen ehdoksi oikeusturvan järjestäminen. Lisäksi oikeus-
turva sinänsä säädettiin perusoikeudeksi. Mielestäni hallituksen 
esityksessä on riittävästi kiinnitetty huomiota oikeusturvaseik-
koihin. Monissa tapauksissa poliisitoiminnassa oikeusturvaa ei 
voida järjestää perinteisesti hallintovalitusteitse. Kysymykseen 
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tulevat usein jälkikäteen mutta ennalta ehkäisevästi vaikuttavat 
oikeusturvajärjestelyt kuten kantelu ja virkavastuun välityksin 
toteutuva oikeusturva. 

Voidaan tosin kysyä, tulisiko esimerkiksi televalvonnassa, 
peitetoiminnassa ja valeostotilanteissa käyttää järeintä oikeus-
turvakeinoa eli sitä, että lupa toimenpiteisiin annettaisiin riip-
pumattoman tuomioistuimen tai ainakin poliisitoiminnasta eril-
lään olevan syyttäjälaitoksen päätöksin. Mielestäni on enemmän 
tarkoituksenmukaisuus- kuin perustuslakikysymys se, missä ta-
pauksessa tällaisia lupia vaaditaan ja milloin ei. Toisin sanoen 
milloin toimenpiteelle on niin suuri tarve ja vallitsee kiire, että 
toimenpiteeseen voidaan ryhtyä yksityisen poliisimiehen pää-
töksin. Olennaisesti vahvempaa oikeusturvaa merkitsee se, että 
poliisimies saa luvan toimenpiteelleen ylemmältä taholta. Täl-
löin virkavastuu on yhteinen. 

Poliisimääräykset ovat mielestäni lakiehdotuksen valtiosään- 
töoikeudellisesti mielenkiintoisin kohta. 

Perusoikeusteorian mukaan, kun avataan tietty pykälä, myös 
voimassa pysyvien säännösten perustuslainmukaisuus tulee sel-
vittää. Poliisimääräyksiä on voitu antaa vanhastaan. PL 52 
"avataan" hallituksen esityksessä tekemällä siihen asiallisesti vä-
häinen muutos. 

Säännöksen alussa puhutaan perustuslakivaliokunnan perus-
tuslakiuudistuksen yhteydessä moittimaan tapaan " asianomai-
sesta ministeriöstä". Perustuslakivaliokunnan perustuslakiesi-
tyksestä antaman mietinnön sisältämän ponsilauselman mukaan 
ministeriö on identifioitava tarkemmin (PeVM 10/1998/HE 1 
s.44). Perustuslakivaliokunta ja eduskunta edellyttivät, että 
"hallitus omaksuu sellaisen lainvalmisteiukäytännön, jossa la-
kiesityksessä osoitetaan ministeriön toimivaltaisuus mainitse-
malla ministeriö nimeltä eikä epämääräisellä käsitteellä " asia-
nomainen ministeriö" - kuten hallituksen esityksessä nyt teh-
dään. 

Joka tapauksessa kysymyksessä on ministeriölle annettava li-
sävaltuus, joka sinänsä on voimassaoleviin valtuuksiin nähden 
suhteellisen vähäinen. Perusoikeusideologian mukaan koko po-
liisimaaräystoimivalta on nyt arvioitava valtiosääntöoikeudelli-
sesti. Asia on muutenkin ajankohtainen: erinäisissä kunnissa 
suunnitellaan kriminalisointeja kunnallissäännöksin. 

Hallituksen poliisilakiehdotuksessa kiinnittää huomiota se, 
että esitys on annettu uuden perustuslain tultua jo vahvistetuksi 
(päiväys 20.8.1999), mutta esityksessä viitataan vasta 1998 val-
tiopäivien aikaiseen perustuslakipäätökseen. Perustuslaki tulee 
voimaan 1.3.2000. Lienee melko selvää, että muutettu laki tulee 
voimaan vasta perustuslain voimaantulon jälkeen. Tästä taas 
seuraa, että poliisilain muutosta on syytä arvioida uuden perus-
tuslain säännöksiä vasten. 
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Uutuutena nykyjärjestelmään nähden on ensinnäkin asetukse-
nantovallan muutos. Ministeriön norminantovaltaa käytetään 
ministeriöasetuksin. Mielestäni tämä seikka tulisi ottaa huo-
mioon poliisimäaräyksiä tarkoittavan säännöksen yhteydessä. 

Toiseksi. Uuden perustuslain 80.1 §:n mukaan lailla on sää-
dettävä yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista. Polii-
simäaräyksien sanktiona on sakkorangaistus. Ne ovat toisin sa-
noen kriminalisointeja. 

Perustuslakivaliokunnan lausunnossa 23/1997 todettiin, että 
lainsäätäjän liikkumavara kriminalisointien säätämisessä on 
suhteellisen laaja. Lähtökohta kuitenkin on, että lailla ei saa 
kieltää toimia, joihin perustuslaki nimenomaan oikeuttaa. Täl-
lainen perusoikeus on juuri poliisimääräyksin rajoitettava liik-
kumisvapaus (PeL 9.1 §). 

Yleisesti ottaen lienee lähdettävä siitä, että kriminalisointeja 
sisältävän lainsäädäntövallan delegoiminen on jo nykyisin pe-
rustuslain (HM 6 a §) vastaista. Perustuslakivaliokunnan perus-
oikeusmietinnön mukaan tällaiset delegoinnit oli "välttämättä" 
muutettava. ( PeVM 25/HE 309/1994 s. 15.S. 8 mainitaan kielto 
delegoida perusoikeuksien rajoittamista tarkoittavaa toimivaltaa 
lakia alemmalle säädöstasolle). Delegointi oli yksi perus-
teellisesti harkituista uuden perusoikeusjärjestelmän problee-
meista . Periaate - rikosoikeudelliseen legaliteettiperiaatteeseen 
liitettynä - ilmaistiin jo hallituksen perusoikeusesityksessä (HE 
309/1993 s. 50). Mielestäni toimivalta antaa poliisimääräyksiä 
sakkorangaistusseuraamuksen uhalla on "rangaistuksen määrää-
mistä" 1. lakitason vaativa kriminalisointi.2 Se antaisi lisäksi mi-
nisteriölle päätösvallan säätää perusoikeusrajoituksesta liikku-
miskielloin. 

Hallituksen perustuslakiesityksen perustelujen mukaan yksi-
tyisiä oikeushenkilöitä ja yhteisöjä ja viranomaisia sitovien 
yleisten oikeussääntöjen antaminen kuuluu lähtökohtaisesti 
eduskunnalle (HE 1/1998 s. 131). Tämä sääntö vallitsi siis jo 
ennen perustuslain säätämistä perustuslakivaliokunnan lausun-
non 24/1997 mukaan. Vain vähäisistä yksityiskohdista voidaan 
säätää asetuksin (s. 131 palsta 2). 

Kun nyt tulee ottaa kantaa koko avattuun poliisilain 52 §:ään, 
on hyvin lähellä ajatus, että ainakin yleisesti ottaen suhteellisen 
laveasti säädetty kriminalisointeja sisältävien poliisimääräysten 
antamisvalta on sekä nykyisen että uuden perustuslain vastainen. 
Valtuudet mm. rajoittaa liikkumisvapautta sakon uhalla ovat 
varsin laajat ja epämääräiset: "rajoittaa liikkumista tai oleskelua 
määrätyllä alueella". Se on rajoitettu käytettäväksi 

                                                
mene pitemmälle yksityiskohtiin. 
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yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi.3 Tällaisia 
kriminalisointeja voidaan yleisesti ottaen kylläkin säätää, sillä ne 
ilmeisesti toteuttavat perusoikeutta (oikeutta urvallisuu-teen). 
Säädöstasona tulisi kuitenkin olla laki. 

Muut delegoinnit ehdotuksessa   poliisilain muuttamisesta 
näyttävät olevan delegointeja tarkoittavan tarkkarajaisuuskri-
teerin piirissä. Toisin sanoen 54 §n säännös ministeriön 
"tarkemmista säännöksistä" rajoittunee vain teknisluontoisista 
seikoista säätämiseen. 

 
 
 

Yhteenveto 

 
Edellä mainituin varaumin katson, että lakiin sisältyvät ri-

kostutkinnan uudet menetelmän voidaan säätää tavallisessa lain-
säätämisjärjestyksessä. Sen sijaan poliisimääräyksin toteutetta-

vat kriminalisoinnit ovat perustuslain vastaista lainsäädäntöval-
lan delegointia. 

Vaikka nyt ei perusteta uutta määräystern (asetusten?) anta-
misvaltaa, koko järjestelmä on arvioitava, koska 52 § "avataan". 

Helsingissä 9 päivänä syyskuuta 1999. 

Ilkka Saraviita 

                                                
3 Määräyksiä on annettu mm. eräistä teollisuus- ja lentokenttäalueista (Helminen-
Kuusimäki-Salminen, Poliisioikeus, Helsinki 1999 s. 99). 

1 Olen käsitellyt kriminalisointien suhdetta 1995 perusoikeusjärjestelmään 
yksityiskohtaisesti cm. kirjassa (ks. hakemisto s. 274). Tämän johdosta en tässä 
lausunnossa 


