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Olli Mäenpää
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Perustuslakivaliokunnalle

Hallituksen esitys laiksi pakkokeinolain 5 a ja 6 luvun muuttamisesta
(HE 20/1997 vp)

Televalvonnan edellytykset

Pakkokeinolain 5 a luvun 3 §:n 2 momentin tarkoituksena on perustaa
mahdollisuus myöntää esitutkintaviranomaiselle asianomistajan
suostumuksella lupa kohdistaa televalvontaa tämän hallussa olevaan tai
muuten käyttämään teleliittymään.

Hallitusmuodon 8 §:n 2 momentin mukaan kirjeen, puhelun ja muun
luottamuksellisen viestin salaisuus on loukkaamaton. Saman pykälän 3
momentin nojalla lailla voidaan säätää välttämättömistä rajoituksista viestin
salaisuuteen muun muassa yksilön tai yhteiskunnan turvallisuutta taikka
kotirauhaa vaarantavien rikosten tutkinnassa. Kun televalvontaa
kohdistetaan teleliittymään esitutkinnan yhteydessä on selvää, että tätä
koskevaa sääntelyä on arvioitava myös valtiosääntöoikeudelliselta ja
erityisesti puhelinsalaisuuden kannalta.

Perusoikeusuudistuksen yhteydessä todettiin hallitusmuodon 8 §:n 2
momentin antavan turvaa sekä luottamuksellisen viestin sisällölle että myös
sellaisille luottamukselliseksi tarkoitettua viestiä koskeville tiedoille, joilla
voi olla merkitystä viestin säilymiselle luottamuksellisena (HE 309/1993
vp, s. 53 ja s. 54 - 55 sekä KM 1992:3. s. 307). Tyyppiesimerkkinä
jälkimmäisistä tiedoista mainittiin puhelujen tunnistamistiedot. Toisaalta
puhelinsalaisuuden on jo ennen perusoikeusuudistusta katsottu koskevan
puhelinyhteyden kumpaakin osapuolta (prvl 4/1986) ja sama käsitys
soveltuu luottamukselliseen viestiin. Yhden viestinnän osapuolen
suostumus ei näin ollen riitä perusteeksi poiketa luottamuksellisen viestin
suojasta suhteessa viranomaisiin.

Ehdotettu pakkokeinolain 5 a luvun 3 §:n 2 momentti mahdollistaisi luvan
myöntämisen televalvontaan, jonka kohteena voivat olla pelkästään
teleyhteyden tunnistetiedot. Koska teleyhteyden tunnistetiedot kuuluvat
luottamuksellisen viestin suojan piiriin ja suoja koskee sekä saajaa että sen
lähettäjää, ehdotettua muutosta on syytä arvioida tarkemmin
hallitusmuodon 8 §:n 2 ja 3 momentin kannalta.



Rikosten selvittäminen lupaedellytyksenä

Lupa televalvontaa voitaisiin ehdotuksen mukaan antaa samoissa
tapauksissa, joissa rikoksesta epäillynkin televalvonta on sallittua 3 §:n 1
momentin mukaan, eli tutkittaessa rikosta, josta ei ole säädetty lievempää
rangaistusta kuin neljä kuukautta vankeutta tai tutkittaessa huumausaine-tai
atk-rikosta. Televalvonnan soveltamisala laajenisi tältä osin huomattavasti,
sillä voimassaolevan lain mukaan on sallittu asianomistajan teleliittymään
kohdistuva televalvonta ainoastaan atk-rikoksen selvittelyyn liittyen.

Asianomistajan teleliittymään kohdistuvan televalvonnan kriteereihin ei
kiinnitetty erityistä huomiota perustuslakivaliokunnan arvioidessa nykyisen
säännöksen perustana ollutta säännösehdotusta lausunnossaan 8/1994 vp.
Syynä oli ilmeisesti se, että televalvontaa koskeva säännös todettiin 5 a
luvun 2 §:ssä säädettyä telekuuntelua lievemmän toimivaltuuden
perustavaksi ja todennäköisesti myös se, että voimassaoleva säännös
rajoittuu ainoastaan atk-rikosten selvittelyyn.

Tältä osin televalvonnan edellytyksiä arvioitaessa on lisäksi kuitenkin
otettava huomioon, että pakkokeinolain 5 a luvun 3 § säädettiin, kun
nykyiset perusoikeussäännökset eivät vielä olleet voimassa. Voimassaoleva
hallitusmuodon 8 § asettaa luottamuksellisen viestin suojalle tiukemmat
edellytykset kuin kumottu hallitusmuodon 12 §, jonka osalta voitiin katsoa
riittäväksi, että poikkeukset olivat vain "jollain tavoin rajoitettuja
pääsääntönä vallitsevaan puhelinsalaisuuteen nähden" (prvl 8/1994 vp; prvl
3/1992 vp).

Perusoikeuden rajoittamisen tarkkarajaisuuden vaatimuksen kannalta on
merkitystä sillä, että ehdotuksen mukaan poikkeamista hallitusmuodon 8
§:n 2 momentista ei ole rajoitettu rikostyypeittäin kuin atk- ja
huumausainerikosten osalta. Muuten mikä tahansa vähintään neljän
kuukauden vankeustuomioon johtava rikos käy televalvonnan syyksi.
Vaikka tällaiset rikokset ovatkin pääosin vakavia, perusteen ylimalkaisuus
on valtiosääntöoikeudellisesti jossain määrin ongelmallinen, joskin
ongelmallisuutta vähentää juuri rangaistuskynnyksen suhteellinen korkeus.

Telemarkkinalakiehdotuksesta antamassaan lausunnossa 47/1996 vp
perustuslakivaliokunta totesi vastaavansuuntaisesti tarkkarajaisuuden
edellyttävän pykälätekstin tarkentamista siten, että oikeus saada
tunnistetietoja tarkennettiin liittyväksi pelkästään sellaisten rikosten
selvittämiseen, joiden kautta matkaviestin on joutunut pois oikealta
omistajaltaan. Myös ehdotettavan säännöksen tarkkarajaisuudessa on
vastaavanlaista toivomisen varaa.

Tunnistetietojen merkityksen huomioon ottaminen

Erona rikoksista epäillyn televalvontaan olisi ehdotetussa 3 §:n 2
momentissa se, että rikosten uhrin osalta edellytykseksi riittää, että



televalvonta on tarpeen mainittujen rikosten selvittämiseksi. Rikoksesta
epäillyn osalta lisäedellytyksenä on, että "televalvonnalla saatavilla tiedoilla
... voidaan olettaa olevan erittäin tärkeä merkitys rikoksen selvittämiselle".

Tällaisen eron tekemistä televalvonnan edellytyksissä ei ole esityksessä
tarkemmin perusteltu. Sitä voitaisiin ehkä puoltaa uhrin erityisellä
oikeusturvan tarpeella suhteessa rikoksesta epäiltyyn. Silti voidaan kysyä,
riittäisikö pelkästään uhrin suostumus korvaamaan ne lisäedellytykset, jota
rikoksesta epäillyn televalvonnalle asetetaan 1 momentissa. Miksi
nimenomaan rikoksesta epäillyn kannalta televalvonnan edellytysten tulisi
olla tiukemmat kuin rikoksen uhrin kannalta?

Ero ei tosin ole välttämättä valtiosääntöoikeudellisesti ongelmallinen, koska
televalvonnan tulisi säännösehdotuksen mukaan joka tapauksessa olla
tarpeen rikosten selvittämiseksi ja tämä olisi tuomioistuimen harkittava
oikeudellinen kriteeri. Jo tarpeellisuuskriteerin voitaisiin tämän vuoksi
arvioida rajaavan riittävästi lupatilanteita, jotka lisäksi edellyttävät myös
asianomistajan suostumusta. Silti 1 ja 2 momentin ero muodostuisi tässä
suhteessa ainakin lakisystemaattisesti epäonnistuneeksi. Myös
valtiosääntöoikeudelliset perusteet puoltaisivat sääntelyä, jossa 1 momentin
tiukempi edellytys ulottuisi koskemaan myös ehdotettua 2 momenttia,
koska kysymys on saman perusoikeussäännöksen rajoitusta koskevasta
sääntelystä.

DNA-tunnisteiden määrittäminen ja tallettaminen

DNA-molekyyli sisältää runsaasti hyvin olennaista tietoa yksilön
yksityisyyden piiriin kuuluvista asioista, kuten yksilön henkilökohtaisista
ominaisuuksista ja hänen tulevaisuudestaan. Yksilön geenitiedon
julkistaminen tai yleinen saatavuus voi johtaa yksilön kannalta
monenlaisiin haitallisiin seuraamuksiin, kuten esimerkiksi epätasa-
puoliseen kohteluun koulutuksessa, terveydenhoidossa tai vakuutus-
toiminnassa. Muun muassa näistä syistä DNA:han sisältyvän tiedon
ottaminen yksilöltä ilman tämän suostumusta on valtiosääntöoikeudellisesti
kysymys, joka edellyttää arviointia sekä yksityiselämän suojan (HM 8.1 §)
että henkilökohtaisen koskemattomuuden suojan (HM 6.1 §) kannalta.

DNA-tunnisteen ottamistapa

DNA-tietojen määrittämisen valtiosääntöoikeudellisessa arvioinnissa on
merkitystä myös ottamistavalla. Esityksen perusteluissa tosin (s. 16)
katsotaan, että "ehdotettu menettely merkitsee käytännössä vain hyvin
vähäistä puuttumista henkilön koskemattomuuteen, sillä näyte DNA-
tunnisteen määrittämiseksi ja tallettamiseksi otettaisiin verikokeella."
Perusteluissa ei ole riittävästi otettu huomioon, että oikeus
henkilökohtaiseen koskemattomuuteen antaa suojaa myös ilman
suostumusta tapahtuvia lääketieteellisiä toimenpiteitä vastaan (HE
309/1993 vp, s. 47). Olennaista on lisäksi toimenpiteen kohteena oleva



DNA-tietojen saaminen yksilöltä ja yksilöstä ja tätä tiedonsaamista
määrittävät oikeudelliset edellytykset, kun tietojen hankkiminen tapahtuu
ilman yksilön suostumusta.

Syylliseksi epäillyn DNA-tunniste

Tunnisteen määrittäminen. Ehdotetun 6 luvun 5 §:n 1 momentin mukaan
rikoksesta epäillyltä voitaisiin ottaa DNA-tunniste rikoksen selvittämistä
varten. Säännös on väljä useassa suhteessa. Mistä tahansa rikoksesta
epäillyltä voitaisiin ensinnäkin määrittää DNA-tunniste. Riittävänä
perusteena on toiseksi se, että tunniste määritetään yleisesti "rikoksen
selvittämistä varten", mikä ilmeisesti voi tarkoittaa muutakin rikosta kuin
sitä, josta näytteenoton kohdetta epäillään. Kolmanneksi tässä yhteydessä
käytetty DNA-tunnisteen käsite on tarkemmin määrittelemätön: se voisi
ilmeisesti olla ns. geneettisen koodin sisältävä tunniste, joka sisältää tiedot
yksilön henkilökohtaisista ominaisuuksista, että tällaista tietoa sisältämätön,
pelkästään yksilön identifioiva tunniste. (Seuraava arvio perustuu näihin
oletuksiin. Lakiesityksen perusteluista mukaan lukien sen liitteenä oleva
yksityiskohtainen selvitys DNA-analyyseistä rikostutkinnassa ei käy
yksiselitteisesti ilmi, mitä DNA-tunniste sisältää ja mitä käsite merkitsee.)

Tunnisteen määrittäminen henkilöltä otetusta näytteestä voi sisältää sekä
puuttumisen yksilön henkilökohtaiseen koskemattomuuteen (DNA-
tunnisteen määrittäminen ilman suostumusta) että yksityiselämän suojaan
(tiedot henkilökohtaisista ominaisuuksista). Tunnisteen ottamisen
perusteiden väljyys kiinnittää tämän vuoksi huomiota. Toisaalta ainakin ns.
ei-koodaavan eli pelkästään yksilön identifioivan DNA-tunnisteen
tarpeellisuus ja käyttökelpoisuus rikostutkinnassa on ilmeinen ja painavat
seikat puhuvat sen käytön puolesta. Lisäksi tällaisen ei-koodaavan DNA-
tunnisteen merkitys yksityiselämän suojan kannalta on suhteellisen
vähäinen, koska sen avulla ei ole mahdollista saada tietoa yksilön
henkilökohtaisista ominaisuuksista.
Jotta DNA-tunnisteen määrittäminen ehdotetulla tavalla ei olisi
valtiosääntöoikeudellisesti ongelmallinen, DNA-tunniste olisi laissa
määriteltävä täsmällisesti. Tunnisteen määrittämisen tulisi olla mahdollista
vain, mikäli tunniste ei sisällä tietoja henkilökohtaisista ominaisuuksista
vaan ainoastaan yksilön identifiointiin riittäviä tietoja.

Tunnisteen tallettaminen. DNA-tunniste saataisiin tallettaa poliisin
henkilörekisteriin myös melko väljin edellytyksin. Näistä edellytyksistä
poliisin tehtävät on poliisilain 1 §:n 1 momentissa määritelty suhteellisen
laajasti. Toisena edellytyksenä oleva "rikoksesta säädetty ankarin
rangaistus" tarkoittanee rikosta, josta epäillyltä DNA-tunniste on
määritetty, mutta se voisi tarkoittaa myös rikoksia, joiden selvittämistä
varten DNA-tunniste määritetään.

Nämäkin väljyydet ja tulkinnanvaraisuudet lakitekstissä ovat kuitenkin
valtiosääntöoikeudelliselta kannalta suhteellisen vähäisiä, kun otetaan



huomioon ehdotetun 5 §:n 4 momentti, jonka mukaan poliisin
henkilörekisteriin voidaan tallettaa vain yksilön identifioiva DNA-tunniste.
Kun geneettistä informaatiota laajasti sisältävää DNA-tunnistetta ei siis
voida tallettaa, yksityiselämän suojaan kohdistuvat ongelmat on riittävästi
rajattu.

Syylliseksi todetun DNA-tunniste

Tunnisteen määrittäminen. Ehdotetun 5 §:n 2 momenttiin sisältyy myös
mahdollisuus ottaa eräisiin törkeisiin ja korkean uusimistodennäköisyyden
sisältäviin rikoksiin syylliseksi todetulta henkilöltä DNA-tunniste. Myös
tämä tunniste voi olla ainoastaan henkilökohtaista geneettistä informaatiota
sisältämätön, jotta ehdotus olisi hallitusmuodon 6.1 ja 8.1 §:n kannalta
ongelmaton. Tunnisteen määrittäminen ei kuitenkaan edellytä, että henkilön
epäiltäisiin syyllistyneen johonkin tutkimuksen kohteena olevaan
rikokseen. Itse asiassa tunniste olisi useimmiten ilmeisesti tarkoitettu
määrittää juuri tilanteessa, jossa ei ole mitään syytä epäillä henkilön
syyllistyneen tällaiseen rikokseen uudestaan.

Ehdotus herättää kysymyksiä etenkin siinä suhteessa, miten pitkälle niin
sanottu rikoksen uusimistodennäköisyys voi oikeuttaa henkilökohtaiseen
koskemattomuuteen puuttuviin toimiin. Ehdotetussa muodossa säännös
näyttäisi sinänsä olevan riittävän tarkkarajainen — edellyttäen että
määritettävä DNA-tunniste näissäkin tapauksissa sisältää vain yksilön
identifiointitietoa. Rikokset, joihin syyllistyneeltä henkilöltä DNA-tunniste
voidaan määrittää, on selkeästi yksilöity. Rikokset ovat myös luonteeltaan
varsin vakavia, joten ehdotukselle on näiltä osin riittävän vahvat perusteet.
Ongelmallista on kuitenkin ensinnäkin se, että tunnisteen määrittämisen
asiallisia perusteita ei ole laissa mitenkään määritelty. Lähimpänä
vertailukohteena voitaneen pitää henkilötuntomerkkien, muun muassa
sormenjälkien, ottamista. Jotta muulta kuin rikoksesta epäillyltä voidaan
ottaa henkilötuntomerkit, edellytetään pakkokeinolain 6 luvun 4.2 §:n
mukaan painavia rikostutkinnallisia syitä. Lisäedellytyksiä ovat, että tämä
tapahtuu tunnistamista ja rikoksen selvittämistä varten ja että asia koskee
rikosta, josta säädetty ankarin rangaistus on enemmän kuin kuusi kuukautta
vankeutta. Perusteluna sille, että DNA-tunnisteen määrittämisen tulisi olla
tältä osin mahdollista huomattavasti kevyemmin perustein on esitetty vain
henkilön todettu rikollistausta.

Tämä perustelu vaikuttaa kuitenkin melko väljältä hallitusmuodon 6 a §:n
kannalta. Säännöksen mukaan "ketään ei saa pitää syyllisenä rikokseen eikä
tuomita rangaistukseen sellaisen teon perusteella, jota ei tekohetkellä ole
laissa säädetty rangaistavaksi". Ehdotettu säännös ei tosin ehkä ole
välittömässä ristiriidassa siteeratun hallitusmuodon 6 a §:n säännöksen
kanssa, koska ehdotettu säännös ei varsinaisesti määrittele sen paremmin
syyllisyyttä kuin rangaistustakaan.



Epäsuorasti ehdotettu säännös kuitenkin perustaa eräänlaisen välillisen ja
samalla oikeudellisesti merkityksellisen syyllisyysolettaman rikoksen
uusimistodennäköisyyden perusteella. Ehdotetun säännöksen perusteella
siinä tarkoitettuja henkilöitä voidaan kohdella tavallaan syyllisinä. Myös
tämä seikka huomioon ottaen ehdotettuun säännökseen näyttäisi olevan
valtiosääntöoikeudelliselta kannalta perusteltua lisätä vähintään
samantasoiset soveltamisperusteet kuin pakkokeinolain 6 luvun 4.2 §:ssä
nykyään on määritelty muiden henkilötuntomerkkien ottamisen osalta.

Mainitut seikat ja lain taannehtivuuden kieltävät yleiset oikeusvaltiolliset
näkökohdat huomioon ottaen lain voimaantulosäännös ei vaikuta aivan
onnistuneelta. Sen mukaan 5 §:n 2 momenttia voitaisiin soveltaa
taannehtivasti henkilöihin pelkästään sillä perusteella, että he ovat
rangaistuslaitoksessa tai mielisairaalassa. Tällainen laitosvalta-ajattelun
jäänne yhdistyneenä lain takautuvaan soveltamiseen on valtiosääntö-
oikeudellisesti arvioiden yllättävä ehdotus.

Tunnisteen tallentaminen. Edellä esitetyistä syistä myös tunnisteen
tallentaminen poliisin henkilörekisteriin edellyttäisi lisäarviointia. Ainakin
ehdotetuin väljin — tai oikeastaan puuttuvin — perustein määritetyn DNA-
tunnisteen tallentaminen henkilörekisteriin vaikuttaa varsin pitkälle
yksityisyyden suojaan ulottuvalta toimelta. Mikäli tunnisteen
määrittämiselle määritellään hyväksyttävät edellytykset, tunnisteen
tallentaminen henkilörekisteriin on kuitenkin mahdollista.

DNA-tunnisteen tallettamisperusteet

Ehdotetussa 6 luvun 5 §:ssä DNA-tunnisteen tallettamista henkilörekisteriin
koskevia säännöksiä on siroteltu eri tahoille pykälän jokaiseen momenttiin.
Perusteet ja määrittelyt vaihtelevat jokaisessa yhteydessä. DNA-tunnisteen
henkilörekisteriin tallettamista koskevat perusteet saattaisi selvyyden
vuoksi olla aiheellista määritellä erillisenä säännöksenään ja riittävän
yhtenäisesti.

DNA-informaation yleisen sääntelyn tarve

Ihmisen geneettisen informaation käyttöön, saatavuuteen ja julkisuuteen
liittyy monia yksityisyyden suojan ja henkilökohtaisen koskemattomuuden
kannalta pulmallisia kysymyksiä. Nämä ongelmat ovat osittain vasta
muotoutumassa, joten niiden riittävän varhaiseen sääntelyyn olisi aiheellista
kiinnittää huomiota tulevassa lainsäädäntötoiminnassa. Uusi
geenitekniikkalaki (1995/377) ei esimerkiksi sääntele lainkaan näitä
kysymyksiä. Hallitusmuodon 16 a §:n 1 momentti sekä 6 §:n 1 momentti ja
8 §:n 1 momentti huomioon ottaen geeni-informaatiota koskevan
lainsäädännön kehittämistä voitaneen pitää myös julkisen vallan
velvollisuutena.
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PERUSTUSLAKIVALIOKUNNALLE

Esitän kunnioittaen seuraavan lausunnon hallituksen esitykseksi laiksi pakkokeinolain 5a ja 6 luvun

muuttamisesta.

1. Televalvonnan edellytysten muuttaminen

Pakkokeinolain 5a luvun 1 §:n 2 kohdan mukaan televalvonnalla tarkoitetaan "salassapidettävien

tunnistamistietojen hankkimista televiesteistä, jotka on lähetetty 1 kohdassa tarkoitettuun

televerkkoon kytketystä teleliittymästä tai vastaanotettu tällaiseen teleliittymään, sekä tällaisen

teleliittymän tilapäistä sulkemista". Saman lain voimassa olevan 5a luvun 3.2 §:n mukaan

esitutkintaviranomaisella on asianomistajan suostumuksella oikeus saada tunnistamistietoja tämän

hallussa olevaan tai muutoin käyttämäänsä teleliittymään otetuista teleyhteyksistä vain siltä osin

kuin se on tarpeen sellaisen rikoksen selvittämiseksi, joka kohdistuu yleiseen televerkkoon

kytkettyyn automaattiseen tietojenkäsittelyjärjestelmään. Hallituksen ehdotuksen mukaan tässä

momentissa tarkoitetun televalvonnan mahdollisuus ulotettaisiin kaikkien pykälän 1 momentissa

tarkoitettujen rikosten selvittämiseen. Säännösehdotuksen sanamuodon mukaan sen

mahdollistamassa televalvonnassa ei olisi kyse vain tunnistamistietojen hankkimisesta vaan myös

teleliittymän tilapäisestä sulkemisesta. Toisaalta televalvonta edellyttäisi - nykyisestä säännöksestä

poiketen - tuomioistuimen lupaa.



Perustuslakivaliokunta on ottanut kantaa tunnistamistietojen suhteeseen hallitusmuodon turvaamaan

puhelinsalaisuuteen sekä ennen että jälkeen perusoikeusuudistuksen. Lausunnossaan 3/1992 vp

valiokunta arvioi teletoimintalakiin ehdotettua säännöstä, jonka mukaan poliisilla oli oikeus saada

telelaitokselta teleyhteyteen liittyviä tunnistamistietoja törkeissä rikostapauksissa. Valiokunta katsoi,

että "poliisin oikeus saada teleyhteyteen liittyviä tunnistamistietoja koskee kiistatta hallitusmuodossa

turvattua puhelinsalaisuutta" mutta että "kysymys on kuitenkin puhelinsalaisuuden ydinsisältöön,

puhelun sisällön salaisuuden säilyttämiseen verrattuna vähäisemmästä kajoamisesta", "rajoitetusta

poikkeamisesta hallitusmuodon asianomaisesta perusoikeussäännöksestä". Valiokunta perusteli

kantaansa tavallisen lainsäätämisjärjestyksen riittävyydestä myös sillä, että kun kyse oli vakavien

rikosten selvittämisestä, "puhelinsalaisuuteen kajottaisiin ... tärkeän ja hyväksyttävänä pidettävän

yhteiskunnallisen intressin vuoksi, mitä on lainsäädännössä pidetty sallittavan puuttumisen

edellytyksenä". Tässä yhteydessä valiokunta viittasi lausuntoonsa 4/1986 vp, joka koski

mahdollisuutta kuunnella tutkintavangin puheluja.

Perusoikeusuudistuksessa muutettiin myös puhelinsalaisuuden kannalta merkityksellisiä säännöksiä.

Uusi 8.2 §:n sisältää perussäännöksen luottamuksellisen viestin salaisuuden suojasta: "Kirjeen,

puhelun ja muun luottamuksellisen viestin salaisuus on loukkaamaton." Saman pykälän 3 momentin

mukaan kuitenkin "lailla voidaan säätää ... välttämättömistä rajoituksista viestin salaisuuteen yksilön

tai yhteiskunnan turvallisuutta taikka kotirauhaan vaarantavien rikosten tutkinnassa,

oikeudenkäynnissä ja turvallisuustarkastuksessa sekä vapaudenmenetyksen aikana". Hallituksen

esityksen perustelujen (HE 309/1993 vp. s. 54) mukaan yksilön tai yhteiskunnan turvallisuutta

vaarantavia rikoksia olisivat esimerkiksi huumausainerikokset, törkeät väkivaltarikokset sekä maan-

ja valtiopetosrikokset.

Perusoikeusuudistuksen jälkeen antamassaan lausunnossa (47/1996 vp), joka koski hallituksen

esitystä telemarkkinalaiksi, valiokunta totesi, että hallitusmuodon nykyisen 8.2 §:n säännös

luottamuksellisen viestin salaisuuden loukkaamattomuudesta "ei sanatarkasti tarkasteltuna

välttämättä tarkoita tunnistamistietoja" mutta että hallituksen esityksessä perusoikeusuudistukseksi

kuitenkin katsottiin säännöksen "antavan turvaa myös sellaisille luottamukselliseksi tarkoitettua

viestiä koskeville tiedoille, joilla voi olla merkitystä viestin säilymiselle luottamuksellisena" kuten

juuri puhelujen tunnistamistiedoille. Arvioidessaan telemarkkinalakiehdotuksen tunnistamistietojen

luovuttamista koskevia säännösehdotuksia valiokunta painotti erityisesti niiden tarkkarajaisuutta

sekä niiden perusteiden hyväksyttävyyttä. Valiokunta kiinnitti huomiota mm. siihen, että poliisille
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ehdotettua "oikeutta saada oikeudettomasti toiselle joutuneesta matkaviestimestä lähetettyjä viestejä

koskevia tunnistamistietoja ei ole mitenkään rajattu esimerkiksi rikostyypeittäin". Valiokunta katsoi

kuitenkin, että ehdotettuun oikeuteen oli "sellainen hyväksyttävä peruste, jonka voidaan viime

kädessä ymmärtää kytkeytyvän yksilön turvallisuuteen laajassa mielessä".

Perusoikeusuudistuksen esitöiden ja perustuslakivaliokunnan lausunnon 47/1996 vp valossa on

nähdäkseni selvää, että myös tunnistamistiedot kuuluvat hallitusmuodon 8.2 §:n suojaaman

luottamuksellisen viestin salaisuuden piiriin. Ongelmallista hallituksen ehdottamassa laajennuksessa

tunnistamistietojen saamisoikeuteen - kuten myös lausunnossa 47/1996 vp esillä olleessa tilanteessa

- on, että televalvonnan edellytykset irrotetaan sidonnaisuudesta tiettyihin rikostyyppeihin. Niinpä

nyt tarkoitettu televalvonta olisi mahdollinen mm. kaikkien sellaisten rikosten selvittämiseksi, joista

ei ole säädetty lievempää rangaistusta kuin neljä kuukautta vankeutta. Voidaan asettaa kysymys,

ovatko kaikki tällaiset rikokset HM 8.3 §:ssä tarkoitetulla tavalla "yksilön tai yhteiskunnan

turvallisuutta vaarantavia" ja täyttääkö kysymyksessä oleva televalvontaoikeus näiltä osin tässä

säännöksessä asetetut edellytykset tavallisella lailla säädettäville rajoituksille.

Jos tähän kysymykseen vastataan kielteisesti, joudutaan kuitenkin vielä asettamaan lisäkysymys:

voidaanko sellaisesta perusoikeudesta - kuten juuri luottamuksellisen viestin salaisuuden

loukkaamattomuudesta - joiden tavalliselle laille mahdollisista rajoituksista on hallitusmuodossa

erillisellä säännöksellä säädetty, poiketa VJ 66 §:n mukaisessa järjestyksessä myös muissa kuin

tällaisen erillissäännöksen nimenomaisesti mainitsemissa tilanteissa, mikäli perustuslakivaliokunnan

mietintöönsä 25/1994 vp kokoamat yleiset perusoikeuksien rajoitusedellytykset täyttyvät? Näitä

edellytyksiähän ovat rajoituksen tarkkarajaisuus,

- rajoitusperusteiden hyväksyttävyys,

- perusoikeuden ytimeen puuttumattomuus,

- suhteellisuusvaatimus,

- riittävät oikeusturvajärjestelyt ja

- sopusointu kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden kanssa.

Perustuslakivaliokunnan lausunnossa 47/1996 vp ei otettu nimenomaista kantaa esittämääni

jatkokysymykseen. Lausuntoa lienee kuitenkin lupa tulkita niin, että yleisten rajoitusedellytysten

täyttyminen oikeuttaa vähintäänkin nimenomaisesti säädettyjen rajoituskriteerien laventavaan



tulkintaan ("hyväksyttävä peruste, jonka voidaan viime kädessä ymmärtää kytkeytyvän yksilön

turvallisuuteen laajassa mielessä").

Nyt käsiteltävä säännösehdotus täyttää riidattomasti luettelemani yleiset rajoitusedellytykset. Jos

seurataan lausunnossa 47/1996 vp sovellettua laventavaa tulkintalinjaa, voitaneen myös katsoa, että

rikokset, joiden selvittämiseksi televalvontaoikeutta nyt ehdotetaan, kytkeytyvät yksilön tai

yhteiskunnan turvallisuuteen "laajassa mielessä". Pidän sinänsä ongelmallisena, että perusoikeuksien

yleisillä rajoitusopeilla laajennetaan tavallisella lailla säädettävissä olevien rajoitusten alaa niiden

perusoikeuksien kohdalla, joiden sallituista rajoituksista on annettu erityissäännös. Kun kuitenkin

nyt esillä oleva tilanne on siinä määrin analoginen lausunnossa 47/1996 vp käsitellylle tilanteelle,

katson, että tässä lausunnossa omaksutusta linjasta kiinni pidettäessä ehdotus on käsiteltävissä VJ 66

§:n mukaisessa järjestyksessä. Tätä kantaa perustelee sekin, että kysymyksessä on varsin vähäinen

laajennus sellaiseen oikeuteen kajota perusoikeuteen, joka ei kohdistu perusoikeuden ydinalueelle, ja

että tämän laajennuksen vastapainona ehdotus sisältää uusia oikeusturvaa tehostavia järjestelyjä

(ennen kaikkea edellytys tuomioistuimen myöntämästä luvasta).

Ehdotusta televalvonnan ulottamiseen kyseisissä tilanteissa myös teleliittymän sulkemiseen en pidä

perusteltuna. Myös hallituksen esityksen perusteluissa todetaan, että "käytännössä rikoksen

asianomistajan teleliittymän sulkeminen ei... tule kysymykseen" ja että "asianomistajan teleliittymän

sulkemisella ei voi olla merkitystä rikoksen selvittämisessä". Kun näin on, että televalvontaoikeus

tulisi myös säännöstekstissä nimenomaisesti rajoittaa aiempaan tapaan vain tunnistamistietojen

hankkimiseen.
2. DNA-tunnisteiden määrittäminen ja rekisteröinti

DNA- tunnisteiden määrittämistä ja rekisteröintiä koskevia ehdotuksia on arvioitava yhtäältä

henkilökohtaisen koskemattomuuden suojan (HM 6 §) ja toisaalta yksityiselämän suojan (8.1 §)

kannalta.

DNA-tunnisteiden määrittämistä koskeva ehdotus ei laajenna oikeutta henkilökohtaiseen

koskemattomuuteen kajoavaan henkilönkatsastukseen niiltä osin kuin kyse on rikoksesta epäillyistä.

Sen sijaan hallituksen ehdottama oikeus määrittää sellaisen henkilön DNA-tunniste, jonka on

lainvoimaisella tuomiolla todettu syyllistyneen tiettyihin säännösehdotuksessa nimenomaisesti



12

lueteltuihin rikoksiin, sisältää myös aiemmin sääntelemättömän oikeuden henkilönkatsastuksen

toimittamisena ilmenevään kajoamiseen henkilökohtaiseen koskemattomuuteen.

HM 6.3 §:n mukaan henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ei saa puuttua mielivaltaisesti eikä ilman

laissa säädettyä perustetta. Mielivaltaisuuskielto koskee myös laissa säädettävää rajoitus-perustetta,

ja sitä on tulkittava tavalliselle laille mahdollisten rajoitusperusteiden yleisen

hyväksyttävyysedellytyksen valossa. Rajoituksen on siten oltava "painavan yhteiskunnallisen

tarpeen vaatima", kuten tätä edellytystä on täsmennetty perustuslakivaliokunnan mietinnössä

25/1994 vp. Tavallisella lailla säädettävien rajoitusten henkilökohtaiseen koskemattomuuteen tulee

täyttää myös muut yllä luettelemani perusoikeuksien yleiset rajoitusedellytykset.

Säännösehdotuksen mahdollistamassa henkilönkatsastuksessa sitä perusteleva tarve ei liittyisi

käynnissä olevaan esitutkintaan vaan tulevaisuudessa mahdollisesti tapahtuvaan rikosten

selvittämiseen. Tästä huolimatta katson hallituksen esityksen tavoin, että kysymyksessä on sillä

tavoin painava yhteiskunnallinen tarve, että rajoitusperusteen hyväksyttävyysedellytys täyttyy.

Hallituksen henkilönkatsastusta koskeva ehdotus täyttää nähdäkseni myös muut perusoikeuksien

yleiset rajoitusedellytykset.

Hallitusmuodon 8.1 §:ssä turvattuun yksityiselämän suojaan kuuluu myös henkilötietojen suoja,

josta kyseisen säännöksen mukaan säädetään lailla. DNA-rekisteriin sovellettaisiin poliisin

henkilörekisterilain (509/95) menettely- ja suojasäännöksiä. Lisäksi ehdotetun pakkokeinolain 6

luvun 5. 4 §:n mukaan poliisin henkilörekisteriin ei saisi tallettaa DNA-tunnistetta, joka sisältää

tietoa rekisteröitävän henkilökohtaisista ominaisuuksista. Tämäkin säännösehdotus on omiaan

estämään rekisterin käyttämistä tarkoituksiin, jotka vaarantaisivat rekisteröitävän yksityiselämän

suojaa. Katsonkin, että hallituksen ehdotus pakkokeinolain 5a ja 6 luvun muuttamisesta voidaan

käsitellä myös DNA-tunnisteiden rekisteröintiä koskevilta osiltaan VJ 66 §:n mukaisessa

järjestyksessä.

Porthaniassa 9.4.1997

Kaarlo Tuori


