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HE 266/2004 vp 
 
HALLITUKSEN ESITYS LAIKSI POLIISILAIN MUUTTAMISESTA JA ERÄIKSI SIIHEN 
LIITTYVIKSI LAEIKSI 

 
 

Yleistä 
 
Kyseessä on vuonna 1995 voimaan tulleen poliisilain ensimmäinen kokonai 
starki stus. 
 
Ehdotetut tarkistukset liittyvät poliisimiesten velvollisuuksiin (nostaminen 
asetustasolta lakitasolle), poliisin tiedonhankintaan (terrorismin torjunta ja 
tiedonhankinnan paljastumisen estäminen) sekä eräisiin muihin seikkoihin 
(muun muassa erityistä suojelua edellyttävien tapahtumien ja poliisin 
toimitilojen turvallisuuden varmistaminen). 
 
 

Perusoikeusnäkökulma 
 
Nyt kokonaistarkistuksen alla olevaa poliisilakia aikanaan valmisteltaessa 
kyettiin ottamaan huomioon tulossa oleva perusoikeusuudistus. 
Perusoikeusuudistusta koskeva hallituksen esitys oli annettu 17.12.1993 ja 
poliisilakia koskeva hallituksen esitys annettiin 29.4.1994. Poliisilaki tuli 
voimaan 1.10.1995 eli kolme kuukautta perusoikeusuudistuksen voimaantulon 
jälkeen. Perusoikeusuudistus ei ollut kuitenkaan vielä voimassa 
poliisilakiesitystä eduskunnassa käsiteltäessä. 
 
Kyseessä olevan hallituksen esityksen säätämisjärjestystä koskevassa kohdassa 
on käsitelty varsin laajasti perusoikeuksiin liittyviä kysymyksiä. Käsittely kattaa 
toimenpiteen siirtämisen, poliisimiehen oikeudet ja velvollisuudet, rikoksilta ja 
häiriöiltä suojaamisen, turvallisuustarkastuksen, turvatarkastuksen, 
telekuuntelun edellytykset, 



 

 

telepäätelaiteen ja teleliittymän yksilöinnin, vapaaehtoistoiminnan ja 
rikosanaiyysirekisterin. 
 
Poliisin toimivaltuuksia säänneltäessä joudutaan tasapainottamaan toisaalta 
poliisin toimenpiteiden kohdehenkilöiden yksityiselämän suoja ynnä muut 
sellaiset perusoikeudet ja toisaalta julkisen vallan velvollisuus turvata jokaisen 
henkilökohtaisen koskemattomuuden ja turvallisuuden ynnä muiden sellaisten 
perusoikeuksien toteutuminen. 
 
Kyseessä olevaan hallituksen esitykseen liittyy myös muita keskenään 
tasapainotettavia tavoitteita. 
 
Merkittävät toimivaltuudet omaavan poliisin osalta on kyettävä varmistamaan, 
että organisaatio ja sen virkamiehet koetaan rehellisinä, luottamusta herättävinä, 
puolueettomina ja ehdottoman oikeudenmukaisina ja ihmisiä tasapuolisesti 
kohtelevina. Tämän vuoksi poliisimiehille on voitava asettaa ankarampia 
perusoikeuksia rajoittavia velvoitteita kuin virkamiehille yleensä. 
 
Valtiolla työnantajana on velvollisuus varmistaa virkamiestensä turvallisuus 
samoin kuin virkamiehen läheisten turvallisuus siltä osin kuin läheisten 
turvallisuusriskit liittyvät virkamiehen työhön. Hallituksen esityksen 
tiedonhankinnan paljastumisen estämistä koskevilla säännösehdotuksilla 
pyritään toteuttamaan tätä tavoitetta. 
 
Erikseen on todettava, että terrorismin torjuntaan liittyviä ehdotuksia 
arvioitaessa on otettava huomioon terrorismin erityisluonne muuhun 
vakavaankin rikollisuuteen verrattuna. Terrorismin taustalla olevista motiiveista 
johtuu, että terroristit saattavat olla valmiita toteuttamaan terroritekoja jopa 
omasta turvallisuudestaan välinpitämättöminä. Tämä tekee terroritekojen 
estämisestä muun vakavan rikollisuuden estämistä vaikeampaa ja erityisiä 
toimivaltuuksia vaativaa. 
 
 
 
 

Lainsäädäntöneuvos Kimmo Hakonen 
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Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle 
 
 
 
 
 

HALLITUKSEN ESITYS HE 266/2004 EDUSKUNNALLE LAIKSI POLIISILAIN MUUTTAMISESTA JA 
ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI 

Rajavartiolaitoksen esikunta pitää poliisilain muutosehdotusta kannatettavana. Eduskunnan 
käsiteltävänä oleva hallituksen esitys rajavartiolaitosta ja rajavyöhykettä koskevan 
lainsäädännön uudistamiseksi (HE 6/2005 vp.) on laadittu päällekkäisiltä osin 
yhdenmukaisesti nyt käsiteltävän esityksen kanssa. 

 
Rajavartiolaitoksessa poliisilakia sovelletaan rajavartiolaitokselle kuuluvissa 
esitutkintatehtävissä ja poliisitehtävissä. Tämä ei kuitenkaan koske televalvontaa, valeostoa 
eikä peitetoimintaa, joita rajavartiolaitoksen esitutkintatehtävissä ei käytetä. 

 
1.1. Poliisilaki 

r "f » Poliisilain 5 §:ää koskevan ehdotuksen mukaan poliisimies tai hänen esimiehensä 
^ ^     voisi poliisilain 3 luvussa säädettyjen tiedonhankintatoimenpiteiden yhteydessä 

vu° ̂       siirtää rikokseen puuttumista, jos se olisi välttämätöntä muun muassa paljastumisen 
estämiseksi. Mahdollisuus toimenpiteen siirtämiseen on vakavia rikoksia koskevan 
rikostiedusteiun ja esitutkinnan kannalta tarpeellinen. Tarkkarajaisuuden kannalta voisi 
harkita puuttumatta jättämisen rajoittamista rikoksen vakavuuden tai vahingollisuuden 
suhteen. Puuttumatta jättäminen tekee mahdolliseksi rikosvahinkojen ja 
oikeudenloukkauksien lisääntymisen. Esitystä laadittaessa lienee pohdittu tästä 
mahdollisesti johtuva tarve rikosvahinkoiain muuttamiseen. 
 
Poliisilain 9 a §:ää sekä 9 c - 9 e §:ää koskevan ehdotuksen mukaan virkamieslain 
säännöksistä poikettaisiin poliisin kohdalla käyttäytymistä, sivutoimia sekä kuntoa ja 
ammattitaitoa koskevalta osin. Rajavartiolaitosta koskevassa esityksessä on omaksuttu 
sama kanta pääasiassa samoin perustein. Tämä koskee myös poliisilain muutosehdotuksen 
9 a §:ssä esitettyä velvollisuutta palvelukseen ilmoittautumiseen. Poliisilain 9 b §:n kohdalla 
ehdotettua rajoitusta lähiomaisen avustamiseen ei rajavartiolaitosta koskevassa 
uudistuksessa sen sijaan ole ehdotettu1. 

                                            
1momentissa mainittua tutkintoa.; OK 15 luku 3 §: 3 § 1 mom. Virkamies älköön olko asiamiehenä tai avustajana 
oikeudenkäynnissä, jos se on vastoin hänen virkavelvollisuuttaan. 2 mom. Yleisen tuomioistuimen lainoppinut jäsen ei saa olla 
oikeudenkäynnissä asiamiehenä tai avustaa asianosaista, ellei hänellä ole asiassa osaa taikka hän puhu puolisonsa tahi sen 
puolesta, joka on hänen suoraan etenevässä tai takanevassa polvessa oleva sukulaisensa tahi hänen veljensä, sisarensa tai 
holhottinsa. Siinä tuomioistuimessa, jonka jäsen hän on, ei hän myöskään saa, ellei hänellä ole asiassa osaa, hoitaa muiden kuin 
edellä mainittujen henkilöiden puolesta kirjaamis- tai muita hakemusasioita. 
RAJAVARTIOLAITOKSEN ESIKUNTA PL 3.00131 Helsinki, puhelin 020 410 6511, telekopio 020 410 6755 

 

OK 15 luku 2 § 3 mom.: Oikeudenkäyntiasiamiehenä tai -avustajana saa kuitenkin toimia asianosaisen suoraan etenevässä 
tai takenevassa polvessa oleva sukulainen ja hänen sisaruksensa sekä asianosaisen aviopuoliso, vaikka hän ei 
olisikaan suorittanut 

S I S Ä A S I A I N M I N I S T E R I Ö  
R A J A V A R T I O L A I T O K S E N  
E S I K U N T A  O i k e u d e l l i n e n  

o s a s t o  H e l s i n k i  



 

 

Poliisilain 22 b - f §:n kohdalla ehdotettuja säännöksiä turvatarkastusten toimittamisesta 
poliisin toimitiloissa on pidettävä välttämättöminä siellä turvallisuudesta huolehtimiseksi, 
järjestyksen turvaamiseksi sekä omaisuuden suojelemiseksi. Tämän kanssa yhdenmukaista 
sääntelyä esitetään myös rajavartiolaitosta koskevassa hallituksen esityksessä. 
 
Poliisilain 31 §:n kohdalla ehdotetaan muutoksia telekuuntelun edellytyksiin. Perustuslain 10 
§:n 3 momentin2 mukaan voidaan viestin salaisuutta rajoittaa lailla rikosten tutkinnassa. 
Esitutkinta voi lain mukaan voi alkaa niin pian, kuin on syytä epäillä rikoksen tapahtuneen. 
Telekuuntelua voitaisiin ehdotuksen mukaan käyttää terrorismirikosten torjumisessa niin 
pian kuin on perusteltua syytä olettaa jonkun syyllistyvän sellaiseen rikokseen, eli joissakin 
tapauksissa jo ennen esitutkinnan alkamista. 
 
Terroristiryhmän toiminnan edistäminen ja terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen 
valmistelu ovat itsessään terrorismirikoksia, joita koskevan epäilyn perusteella voidaan 
suorittaa rikostutkintaa. Sama koskee terrorismin rahoittamista. Viestien suojan 
välttämättömistä rajoituksista voitaisiin tältä osin perustuslain mukaan säätää lailla. 
Ehdotettu telekuunteluoikeus koskisi kuitenkin jo rikostutkintaa edeltävää rikostiedustelua. 
Tähän on terrorismirikosten vahingollisuuteen ja vaarallisuuteen nähden painava 
yhteiskunnallinen tarve. 
 
1.3. Tieliikennelaki 
 
Tieliikennelain 48 §:ään ehdotetaan lisättäväksi uusi 5 momentti, jonka mukaan muun 
muassa rajavartiomiehellä on tarkkailutehtävässä erityistä varovaisuutta noudattaen sama 
oikeus kuin säädettyjä ääni- ja valomerkkejä antavan poliisiauton kuljettajalla poiketa 
tieliikennelain säännöksistä. Tiedonhankintakeinojen käyttäminen voi edellyttää 
liikennesääntöjen rikkomista tarkkailun onnistumiseksi. Rajavartiomiehen kohdalla tällaisia 
tilanteita voi tulla rajavartiolaitoksen tutkittaviin rikosasioihin liittyvissä tarkkaiiutehtävissä 
sekä yhteistoiminnassa poliisin ja tullin kanssa suoritettavissa operaatioissa. 
 
 

Rajavartiolaitoksen esikunnalla ei ole huomautettavaa esityksestä. 

                                            
2 
10 § Yksityiselämän suoja 
Jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu. Henkilötietojen suojasta säädetään tarkemmin 
lailla. Kirjeen, puhelun ja muun luottamuksellisen viestin salaisuus on loukkaamaton. 
Lailla voidaan säätää perusoikeuksien turvaamiseksi tai rikosten selvittämiseksi välttämättömistä 
kotirauhan piiriin ulottuvista toimenpiteistä. Lailla voidaan säätää lisäksi välttämättömistä rajoituksista 
viestin salaisuuteen yksilön tai yhteiskunnan turvallisuutta taikka kotirauhaa vaarantavien rikosten 
tutkinnassa, oikeudenkäynnissä ja turvallisuustarkastuksessa sekä vapaudenmenetyksen aikana. 

PERUSTUSLAKIVALIOKUNNALLE 
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Esitän kunnioittavasti perustuslakivaliokunnalle seuraavan lausunnon, joka koskee hallituksen 

esitystä Eduskunnalle laiksi poliisilain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 

266/2004 vp). 
 
 
 
 
1. Yleistä 
 

Hallituksen esityksessä 266/2004 vp ehdotetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi useita 

muutoksia voimassaolevaan poliisilakiin sekä vähäisempiä muutoksia oikeudenkäynnin 

julkisuudesta annettuun lakiin, tieliikennelakiin, tuloverolakiin, henkilötietojen käsittelystä 

poliisitoimessa annettuun lakiin sekä keskinäisestä rikosavusta Euroopan unionin 

jäsenvaltioiden välillä tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten 

voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen soveltamisesta annettuun lakiin. 
 

Lakiesityksen pääasiallisena rationa on tehostaa järjestäytyneen rikollisuuden estämistä, 

paljastamista ja selvittämistä ja vastata toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Esitystä 

varten on tehty uusia uhka-analyysejä (s. 9) Hallituksen esityksessä mainittua tavoitetta 

pyritään toteuttamaan tehostamalla rikostiedustelun, tarkkailun, vaativan teknisen tarkkailun, 

tietolähdetoiminnan ja erityisesti valeosto- ja peitetoiminnan käyttömahdollisuuksia. 

Lakiesityksessä myös täsmennetään poliisimiesten oikeusturvaa nostamalla poliisimiehen 

oikeuksia ja velvollisuuksia koskevat säädökset oikealle säädöstasolle. 
 

Yleisesti ottaen voitaneen todeta, että hallituksen esityksessä esitetyt muutokset ja lisäykset 

poliisilakiin ovat pääosin legitiimejä ja kannatettavia. Erityisesti poliisin tällä hetkellä 

käyttämien sääntelemättömien tiedonhankintakeinojen kirjaaminen lakitasolle on enemmän 

kuin toivottavaa. Tiedonhankintaa koskeva säätely on ollut monilta osin tulkinnanvaraista ja 

asiantilan tarkistaminen on tärkeää.  Myös poliisimiehen oikeuksia ja velvollisuuksia koskevien 

säännösten saattaminen oikealle säädöstasolleen perustuslain 80 §:n edellyttämällä tavalla on 

kiitettävää. 
 

Punnittaessa muutosehdotusten suhteellisuutta ja hyväksyttävyyttä demokraattisessa 

yhteiskunnassa pohdittaessa asiaa tulee tarkastella poliisilain tarkoituksen (PolL 1 §) ja 

perusoikeuksien yleisten rajoitusedellytysten kannalta. Poliisilain tarkoitus on lähtökohtaisesti 

preventiivinen eli ennaltaehkäisevä ja tässä valossa esityksen sinänsä hyväksyttävä tavoite 

vaikuttaa aivan uudelta lähestymistavalta poliisilakiin (vrt. em. mainittu lakiesityksen tavoite), 



 

7 

koska poliisilaki on luonteeltaan yleislaki. Epäiltyjen rikosten tai jo tapahtuneiden rikosten 

tutkinnasta säädetään nimittäin erityissäännöksin mm. esitutkintalaissa ja pakkokeinolaissa. 

Tästä johtuukin, että muutosehdotukset ovat luonteeltaan useissa kohdin sellaisia, että ne 

herättävät useita perustuslaillisia kysymyksiä erityisesti useiden perusoikeuksien 

näkökulmasta. Erityistä huomiota on mielestäni kiinnitettävä perustuslain 10 §:ään, joka 

suojaa jokaisen yksityiselämää, kunniaa ja kotirauhaa, miltä osin hallituksen esittämät varsin 

huomattavat poliisin tiedonhankintaoikeuksien laajennukset eivät ole täysin ongelmattomia. 
 
 
 
 
2. Rikoksilta ja häiriöiltä suojaaminen 
 
 
 

Perustuslain 7 §:ssä ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen 5 artiklassa suojataan yksilön 

oikeutta henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Siihen ei saa puuttua eikä 

vapautta riistää mielivaltaisesti ilman laissa säädettyä perustetta. Henkilökohtainen vapaus on 

luonteeltaan yleisperusoikeus, joka suojaa paitsi yksilön fyysistä vapautta myös hänen 

tahdonvapauttaan ja itsemääräämisoikeuttaan (HE 309/1993 vp.). Eri perusoikeuksien 

välisissä punnintatilanteissa perustuslain 7 §:n suojaamilla oikeuksilla on suuri painoarvo. 

Säännös rajoittaa myös perustuslain 13 §:ssä taattua kokoontumisvapautta. 
 

Lakiesityksessä on eräs tähän perusoikeuteen kajoava toimivaltuus jo voimassa olevan 

toimivaltuuden laajennus Hallitus esittää huomattavaa laajennusta voimassaolevan  poliisilain 

20 §:ään, jossa säädetään  rikoksilta ja häiriöiltä suojaamisesta (s. 17). Pykälää 

laajennettaisiin siten, että se kattaisi ns. ennakoivan paikalta poistamisen tai jopa kiinnioton 

maksimissaan 24 tunniksi, mikäli paikalta poistaminen on ilmeisesti riittämätön toimenpide 

eikä häiriötä tai vaaraa voida muuten poistaa. Edellytyksenä olisi se, että hänen 

uhkauksistaan tai muusta käyttäytymisestään ja aiemmasta käyttäytymisestä vastaavassa 

tilanteessa voidaan päätellä menneisyytensä perusteella uhkatekijäksi. Tässä suhteessa voisi 

jopa nostaa esille kysymyksen liikkumisvapaudesta (PL 9 §). 
 

Mielestäni tämän tyyppisen laajennuksen hyväksyttävyys ja suhteellisuus demokraattisessa 

yhteiskunnassa edellyttää tiukempaa sääntelyä ja soveltamiskynnyksen nostamista. 

Esimerkiksi sanamuoto "perustellusti" nostaisi soveltamiskynnystä huomattavasti. 
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3. Epäkonventionaaliset menetelmät - peitetoiminta ja valeosto 
 
 
 

Yksityiselämän suoja on sekä perus- että ihmisoikeutena suojattu oikeushyvä (PL 10 §, 

Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 artikla). Yksityiselämän suojan lähtökohtana on se, että 

yksilöllä on oikeus elää omaa elämäänsä ilman viranomaisten tai ulkopuolisten tahojen 

mielivaltaista tai aiheetonta puuttumista hänen yksityiselämänsä. Yksilöllä on oikeus vapaasti 

solmia ja ylläpitää suhteita muihin ihmisiin ja ympäristöön sekä oikeus määrätä itsestään ja 

ruumistaan. Myös henkilötietojen suoja kuuluu yksityiselämän suojan ydinalueeseen. 

Perustuslain 10 §:ään ei sisälly erityistä rajoituslauseketta. Yksityiselämän suojaan 

puuttumisen sallittavuutta on arvioitava perusoikeuksien yleisten rajoitusedellytysten valossa. 

Erityistä huomiota tulee tällöin kiinnittää perusoikeusrajoituksen laintasoisuuteen, 

täsmällisyyteen ja tarkkarajaisuuteen, rajoitusten hyväksyttävyyteen ja niiden suhteellisuuteen. 
 

Hallituksen esitys onkin mielestäni erityisen huolestuttava yksityiselämän suojan suhteen. 

Ottaen huomioon poliisilain preventiivinen luonne yleislakina poliisin tiedonhankintaa koskevat 

laajennukset (PolL 3 luku) tuntuvat ylimitoitetuilta ja perusoikeuksien yleisten 

rajoitusedellytysten kanssa ristiriidassa olevilta. Myös perustuslakivaliokunta on käsitellessään 

edellistä suurta poliisilakimuutosta (HE 34/1999 vp) lausunnossaan PeVL 5/1999 vp todennut, 

että "poliisin toimivaltuuksien valtiosääntöoikeudellisessa arvioinnissa on joissain kohdin 

yleisluontoista merkitystä sillä [hallitusmuodon 8 §:n 3 momenttiin] palautuvalla rajanvedolla, 

onko poliisitoiminnassa kysymys "rikosten selvittämisestä" tai "rikosten tutkinnasta" vai 

"rikosten torjunnasta tai ehkäisemisestä". Tässä perusoikeuskohdassa nimittäin joidenkin 

toimenpiteiden sallittavuus on kytketty niiden välttämättömyyteen rikosten selvittämiseksi tai 

niistä aiheutuvien rajoitusten välttämättömyyteen rikostutkinnassa. Valiokunta on katsonut 

(PeVL 2/1996 vp), että näiden perustuslaissa käytettyjen ilmaisujen voidaan pelkin kielellisin 

perustein ymmärtää tarkoittavan ainoastaan jo tehtyjä rikoksia." (s. 2). Rajanveto on 

käytännössä mahdotonta, minkä myös perustuslakivaliokunta totesi mainitussa 

lausunnossaan, mutta valiokuntakunta piti tärkeänä, että toimenpiteen 

valtiosääntöoikeudellisen sallittavuuden edellytyksenä oleva konkreettinen ja yksilöity 

rikosepäily tuodaan selvästi esille myös säännöksen sanamuodossa (s.3). 
 

Edellä mainittu huomioon ottaen ehdotuksen määritelmäsäännös (28 §) on erityisesti 

ongelmallinen 1 momentin 4 kohdan sääntelemän peitetoiminnan suhteen. Sen 

soveltamisalaa esitetään laajennettavaksi siten, että määritelmäsäännöksen soveltaminen ei 

edellyttäisi, että peitetoiminnan kohteena oleva henkilö tai henkilöryhmä kyettäisiin 
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nimeämään tai yksilöimään esimerkiksi fyysisiltä ominaisuuksiltaan, vaan "riittävää on, että 

henkilö tai henkilöryhmä voidaan yksilöidä esimerkiksi hänen toimintansa tai sen toiminnan 

kautta" (s. 21). Mielestäni tämä laajentaa perusoikeuksien yleisten rajoitusedellytysten 

vastaisesti peitetoiminnan sovellettavuutta täysin ulkopuolisiin kolmansiin tahoihin. 
 

Myös valeoston määritelmää halutaan laajentaa huomattavasti verrattuna nykyiseen 

formulointiin - valeostoa voitaisiin määritelmällisesti käyttää rikosten estämiseen tai 

paljastamiseen. Nykyisellään poliisi ei saa varsinaisesti esittää kuin ostotarjouksen -

ehdotuksessa määritelmä kattaisi myös varsinaisen oston. 
 

Peitetoiminnan ja valeoston käyttämisen suhteen realisoituu myös perustuslain 21 § suojattu 

oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ja hyvään hallintoon. Oikeudenmukaisen 

oikeudenkäynnin takeisiin kuuluu mm. se, että syytetty ja hänen puolustajansa saavat tiedon 

ja mahdollisuuden lausua kaikesta asiaan vaikuttavasta aineistosta, jolla voi olia vaikutusta 

annettavaan tuomioon. Erityisesti tämän perusoikeuden toteutumiseen vaikuttaa poliisin 

vaitiolo-oikeus (PolL 44 §). Vaitiolo-oikeuden taustalla on ymmärrettävä syy turvata peite- ja 

valeostotoiminnassa olleiden henkilöiden turvallisuutta. Ehdotuksessa esitetään kuitenkin 

varsin kaavamaista salassapito-oikeuden laajennusta: hallituksen esityksen mukaan "poliisin 

henkilöstöön kuuluva voi muutoinkin kuin häntä tuomioistuimessa tai kuultaessa olla 

ilmaisematta ... henkilöllisyyttä tai salassa pidettäviä taktisia tai teknisiä menetelmiä koskevia 

tietoja" (s. 37). Kategorisesti sovellettuna tämä saattaisi estää mm. epäillyn avustajan 

mahdollisuuden saada asianmukaisen puolustuksen järjestämiseksi tarpeellisia tietoja. 
 

Kiitettävää esityksessä on selkeä pyrkimys yrittää nostaa päätöksentekotasoa ja 

epäkonventionaalisten tiedonhankintakeinojen valvontaa ja erityisesti se, että myös valeoston 

käytöstä tulisi raportoida vuosittain sisäasiainministeriölle, joka puolestaan raportoi asiasta 

vuosittain eduskunnan oikeusasiamiehelle (32 a §). 
 
 
 

4. Tiedonhankinnan paljastumisen estäminen 
 

Hallituksen esityksessä esitetään huomattavia laajennuksia nykyisen poliisilain 28 § 1 

momentin määrittelemään mahdollisuuteen käyttää harhauttavia tai peiteltyjä tietoja tai 

rekisterimerkintöjä tai vääriä asiakirjoja. Nykyisin tämä on mahdollista vain valeoston ja 

soluttautumisen yhteydessä. Poliisilakiin ehdotetaan uutta 33 a §:ää, joka mahdollistaisi 
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samanlaisen toiminnan myös tarkkailun, teknisen tarkkailun, peitetoiminnan ja 

tietolähdetoiminnan yhteydessä. Samaan asiakokonaisuuteen liittyy myös laajennus poliisilain 

33 b §:ään: pykälään ehdotetaan lisättäväksi mahdollisuus siirtää väärän rekisterimerkinnan 

oikaisua siihen ajankohtaan, kun se ei ole enää välttämätön tiedonhankinnan paljastumisen 

estämiseksi. 
 

Vaikka esityksen perustelujen argumentointia halutessaan voi pitää vakuuttavana, niin 

valtiosääntöoikeudellisesti huomiota tulisi myös kiinnittää perustuslain 21 §:n suojaamaan 

oikeusturvaan. Esitetyt laajennukset ovat suhteellisen massiivisia -lähes kaiken poliisilain 

mukaisen tiedonhankinnan yhteydessä voitaisiin esityksen mukaan käyttää harhauttavia tai 

peiteltyjä tietoja tai rekisterimerkintöjä tai vääriä asiakirjoja. Viranomaisen laatimilta asiakirjoilta 

tulee voida lähtökohtaisesti edellyttää julkista luotettavuutta. Lisäksi tämäntyyppisen 

toimivaltuuden yhteydessä nousee aina esille kysymys siitä, miten mahdolliset aiheutuvat 

aineettomat/aineelliset vahingot kolmansille kompensoidaan. Näin laaja-alainen kategorinen 

viranomaisen mahdollisuus "väärentää asiakirjoja" ei voi olla hyväksyttävä demokraattisessa 

oikeusvaltiossa ja se on ristiriidassa perusoikeuksien yleisten rajoitusedellytysten kanssa. 
 
 
5. Tietolähdetoiminta 
 

Hallituksen esitetään säädettäväksi uutta 36 a §:ään, jossa säänneltäisiin ns. 

tietolähdetoiminnasta. Tietolähdetoiminnan saattaminen laintasoiseksi on kannatettavaa. 

Tietolähteitä voitaisiin myös rekisteröidä poliisin käyttämiin rekistereihin - toivottavasti 

rekisteriä ei kuitenkaan kutsuta "vasikkarekisteriksf (ks. ilmaisu s. 35, 36). Huomiota kiinnittää 

kuitenkin esitys tietolähteen saaman palkkion verottomuudesta - tuloa ei pidettäisi 

varsinaisesti palkkaan rinnastettavana tulona. Tätä legitimoidaan tietolähteen 

turvallisuusnäkökohdilla, mikä on ymmärrettävää. 
 

Asia ei kuitenkaan ole täysin ongelmaton: valtion varoista maksettava palkkio voi johtaa 

suuriin oikeusturvaongelmiin - tietolähteitä ei kuulla oikeudessa eikä siten voida esim. 

ristikuulustella PL 21 §:n edellyttämällä tavalla. Ongelmaksi voi myös muodostua esim. 

laajamittainen jopa väärien tietojen myynti. Ehdotus mahdollistaa myös sen, että 

rekisteröimättömälle "niin kutsutulle vasikalle" maksetaan palkkio. 
 
 
 

5. Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa - rikosanalyysirekisteri 
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Erityisen mielenkiintoinen on hallituksen esitys lain henkilötietojen käsittelystä 

poliisitoiminnasta 6 §:n muuttamiseksi. Siinä esitetään perustettavaksi erityinen 

rikosanalyysirekisteri. Yhden tai useamman poliisiyksikön käyttöön voitaisiin perustaa 

sellaisen rikoksen, josta saattaa seurata vankeutta, estämiseksi, paljastamiseksi tai 

selvittämiseksi tarpeellista rikosanalyysiä varten tilapäinen rekisteri, jolla saisi yhdistää, 

tallettaa ja muuten käsitellä henkilötietojen käsittelyssä poliisitoimessa annetun lain 2-4 §:ssä 

tarkoitettujen tietojärjestelmien tietoja, poliisin yksittäisen tehtävän suorittamisen yhteydessä 

saatuja rikostiedustelu-, tarkkailu- ja havaintotietoja sekä henkilötietojen käsittelyssä 

poliisitoimessa annetun lain 14 §:n 1 momentin 2 kohdassa mainittuja tietoja. 
 

Ehdotuksella mahdollistettaisiin useista eri tietolähteistä peräisin olevien tietojen väliaikainen 

yhdistäminen, tallettaminen ja muu käsittely rikosanalyysin suorittamista varten. Tietoja voisi 

kerätä ja tallettaa silloin, kun olisi olemassa luotettavaan vihjetietoon konkreettinen epäilys ja 

tietoa voisi tallettaa vain väliaikaisesti. Hallituksen esityksen perustelujen mukaan 

"[ujseimmissa tapauksissa rekisteriin talletetut tiedot liitettäisiin rikosanalyysiilä paljastetun 

rikoskokonaisuuden esitutkinta-aineistoon. Muu rekisteriin talletettu aineisto siirrettäisiin 

edellytysten täyttyessä poliisin muihin rekistereihin tai poistettaisiin." (s. 41). 

Rikosanalyysirekisteriin saataisiin myös kerätä ja tallettaa rajavartiolaitoksella, tullilaitoksella ja 

sotilasviranomaisilla olevia rikosten estämiseen, paljastamiseen ja selvittämiseen liittyviä 

tietoja. Esitetyn 19 §:n muutoksen mukaan poliisilla olisi myös oikeus luovuttaa 

rikosanalyysitietojaan mainituille viranomaisille. Henkilöllä ei olisi tarkastusoikeutta rekisteriin 

talletettaviin tietolähdetietoihin. 
 

Ehdotettua niin valtion sisäisen kuin ulkonaisen turvallisuuden säilymisestä vastaavien 

viranomaisten lähinnä " superanalyysirekisteriä" perustellaan säätämisjärjestysperusteissa 

mm. julkisen vallan positiivisella toimintavelvoitteella yhteiskunnan jäsenten suojaamiseksi 

rikoksilta ja muihin heihin kohdistuvilta oikeudenvastaisilta teoilta. Täten saatetaan 

perustuslain takaama yksityiselämän suoja ja oikeus turvallisuuteen keskinäiseen 

tasapainoon, (s. 47). 
 

Perusoikeuksien yleisten rajoitusedellytysten näkökulmasta kyseisenlainen laaja -vaikkakin 

yksittäinen - analyysirekisteri sellaisen rikoksen, josta saattaa seurata vankeutta, estämiseksi, 

paljastamiseksi tai selvittämiseksi on aivan liian epätäsmällinen, suhteeton eikä se ole 

hyväksyttävä demokraattisessa yhteiskunnassa perustuslain 10 §:n suojaaman yksityiselämän 
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suojan kannalta. Katsonkin, ettei tämä esitys tässä muodossaan voi tulla hyväksytyksi 

tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. 
6. Lopuksi 
 

Kyseisen esitys eittämättä sisältää paljon kiitettävää, mm. jo ilmeisen vakiintuneesti käytetty 

tietolähdetoiminta on saatettu laintasoiseen sääntelyyn ja poliisimiehen oikeuksista ja 

velvollisuuksista esitetään myös säänneltäväksi oikealla säännöstasolla. 
 

Lainsäädännön uudistaminen nopeassa tahdissa ja vaiheittain luonnollisesti kuvastaa 

rikollisuuden ja poliisin toimintaympäristön muutosta. Tällä hetkellä erityisesti poliisilain ja 

pakkokeinolain mukaisten tiedonhankintakeinojen välinen soveltamisraja on erittäin häilyvä, 

mikä ei voi olla tyydyttävä asiantila demokraattisessa oikeusvaltiossa. Useaan otteeseen 

toivottu poliisin tiedonhankintaa kokonaisuudessaan koskeva selkeä sääntely rajanvetoineen 

olisi erittäin toivottavaa - vaihtoehtoisesti joko valmistellen poliisilain ja pakkokeinolain asiaa 

koskevia säännöksiä yhtäaikaisesti ja yhdenmukaisesti tai sitten laatia poliisin 

tiedonhankintakeinoista yksi yhdenmukainen säännös. Näin päästäisiin eroon kahden 

säännöksen jatkuvan muuttamisen mukanaan tuomasta "ikiliikkujaefektistä". Luonnollisesti 

tässä tulisi ottaa huomioon kansainvälistymisen mukanaan tuomat haasteet ja muutokset 

perus- ja ihmisoikeuksia loukkaamatta. 
 
 
 
 
 

Helsingissä, 3.3.2005 

OTL 

Kirsi Neiglick 



 

 

 
Olli Mäenpää 
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Perustuslakivaliokunnalle 
 
 

Hallituksen esitys laiksi poliisilain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi 
laeiksi (HE 266/2004 vp) 
 
 
 

Toimenpiteen siirtäminen 
 
Toimenpiteen siirtämisen kohteena on tekeillä oleva rikos ja se liittyy 
tiedonhankintatoimenpiteiden suorittamiseen. Poliisimies voisi ehdotetun 
poliisilain 5 b §:n 1 momentin mukaan siirtää tällaiseen rikokseen puuttumisen, 
jos siirtäminen on välttämätöntä tiedonhankintatoiminnan paljastumisen 
estämiseksi tai toiminnan tavoitteen turvaamiseksi. 
 
Ehdotettu sääntely liittyy poliisin tehtävien tärkeysjärjestykseen, joka on jo 
yleisellä tasolla otettu huomioon poliisilaissa. Poliisilain 2 §:n 2 momentin 
mukaan poliisin toimenpiteiden on oltava perusteltuja suhteessa tehtävän 
tärkeyteen ja kiireellisyyteen sekä tilanteen kokonaisarviointiin vaikuttaviin 
seikkoihin. Lisäksi olosuhteiden vaatiessa poliisin tehtävät on poliisilain 3 §:n 
mukaan asetettava tärkeysjärjestykseen. Vaikka toimenpiteen siirtämisen 
kohteena on tekeillä olevan rikos, tällaista perusteltua tehtävien 
suorittamisjärjestyksen priorisointia ei voida sinänsä pitää asianmukaisen 
menettelyn ja hyvän hallinnon vaatimusten (PL 21.2 §) vastaisena. 
 
Koska jokaisella on perusoikeutena turvattu oikeus elämään sekä 
henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen (PL 7.1 §), 
poliisin tiedonhankintaa ei kuitenkaan voida poikkeuksetta asettaa näiden 
oikeushyvien edelle. Perustelujen (s. 43) mukaan tosin siirtämisen kohteena 
olisivat vain vähäiset rikokset, mutta tällaista rajoitusta ei ole sisällytetty 
ehdotettu säännökseen. Peruslähtökohtana voidaan kuitenkin pitää, että 
tekeillä olevaan rikokseen puuttumista ei tulisi voida siirtää ainakaan, jos 
rikoksella parhaillaan aiheutetaan merkittävää vahinkoa tai haittaa yksilölle. 
Tätä koskeva rajoitus olisi perusteltua lisätä toimenpiteen siirtämisen 
edellytykseksi. 

 
Poliisimiehen velvollisuudet yksityiselämässä 

 
Lakiehdotukseen sisältyy useita säännöksiä (9 a-9e §), jotka määrittelevät 
ensisijaisesti poliisin virkatehtäviin liittyviä velvollisuuksia noudatettavaksi 



 

 

poiiisimiehen virkatehtävien ulkopuolella, tämän yksityiselämässä. Ehdotetuilla 
säännöksillä on siten vaikutusta perustuslain 10 §:ssä suojattuun 
yksityiselämään. Erityisesti yksityiselämään kohdistuva käyttäytymisvaatimus (9 
c §) on tässä suhteessa merkityksellinen. 
 
On selvää, että pelkästään virkamiesasema tai julkisoikeudellinen 
palvelussuhde eivät voi olla perusteena perusoikeuden rajoitukselle. Nyt 
ehdotettujen velvoitteiden taustalla ovat kuitenkin poliisin tehtäviin kohdistuva 
erityisen luotettavuuden vaatimus sekä poliisin vapaa-aikaan ulottuvat 
toimivaltuudet ja -velvollisuudet poliisilain 9 §:n perusteella. Yksityiselämää 
koskeville velvoitteille on siten hyväksyttävät ja painavat perusteet. 
Täsmällisyyden ja tarkkarajaisuuden kannalta voitaneen poliisin tehtävät 
huomioon ottaen myös pitää riittävänä sinänsä melko väljää velvoitetta 
käyttäytyä siten, "ettei hän ole omiaan vaarantamaan luottamusta poliisille 
kuuluvien tehtävien asianmukaiseen hoitoon". 

 
Turvallisuus- ja turvatarkastus 

 
Turvallisuustarkastukseen liittyviä poliisin toimivaltuuksia ehdotetaan 
laajennettavaksi (22 §) ja poliisilakiin otettaisiin uudet säännökset turva-
tarkastuksesta (22 b -f §). Menettelyjä ja niihin liittyviä toimivaltuuksia voidaan 
pitää perusteltuina. Säännöksien mukaisten toimivaltuuksien käytöllä on 
heijastusvaikutuksia perusoikeuksien suojaan, mutta niitä ei voida pitää tässä 
suhteessa valtiosääntöoikeudellisesti ongelmallisina. 

 
Telekuuntelu 
 
Telekuuntelun asialliset edellytykset 

 
Poliisilakiin lisättäväksi ehdotetun 31 d §:n mukaan poliisimiehellä olisi oikeus 
rikoksen estämiseksi tai paljastamiseksi suorittaa telekuuntelua, jos voidaan 
perustellusti olettaa henkilön syyllistyvän terroristisessa tarkoituksessa 
tehtävään rikokseen ja jos saatavilla tiedoilla voidaan olettaa olevan erittäin 
tärkeä merkitys rikoksen estämiseksi tai paljastamiseksi. Ehdotus on 
merkityksellinen luottamuksellisen viestin salaisuutta turvaavien perustuslain 
säännösten kannalta. 
 
Perustuslain 10 §:n 2 momentin mukaan kirjeen, puhelun ja muun 
luottamuksellisen viestin salaisuus on loukkaamaton. Lailla voidaan kuitenkin 
pykälän 3 momentin nojalla säätää välttämättömistä rajoituksista viestin 
salaisuuteen muun muassa yksilön tai yhteiskunnan turvallisuutta vaarantavien 
rikosten tutkinnassa. Ehdotetun toimivaltasäännöksen mukaan puhelun 
salaisuutta voitaisiin rajoittaa rikoksen estämiseksi tai paljastamiseksi eli siis 
ennakkoestävässä tarkoituksessa. 
Perustuslakivaliokunta on arvioinut, että perustuslaissa käytetyn ilmaisun 
"rikosten tutkinnassa" voidaan pelkin kielellisin perustein ymmärtää tarkoittavan 
"ainoastaan jo tehtyjä rikoksia. Käytännössä ei kuitenkaan ole mahdollista vetää 
täsmällistä rajaa rikoksen tekohetken mukaan. Monien rikosten luonteesta 
johtuu, että niiden selvittäminen ei ole mahdollista, mikäli rikoksen tekeminen ei 
ylipäätään paljastu, mikä puolestaan saattaa vaatia ennakollista varautumista 
rikoksen tapahtumiseen." (PeVL 2/1996 vp) Valiokunta on toistanut 
samansuuntaisen arvion todeten pitävänsä "rikoksen selvittämisenä tai 
tutkintana myös sellaisia toimenpiteitä, joihin ryhdytään jonkin konkreettisen ja 
yksilöidyn rikosepäilyn johdosta, vaikka rikos ei olisi vielä ehtinyt toteutuneen 



 

 

teon asteelle". (PeVL 5/1999 vp) Samalla valiokunta piti tärkeänä, että 
"toimenpiteen valtiosääntöoikeudellisen sallittavuuden edellytyksenä oleva 
konkreettinen ja yksilöity rikosepäily tuodaan selvästi esille myös säännöksen 
sanamuodossa esimerkiksi siten, että "...henkilön käyttäytymisestä tai muutoin 
voidaan perustellusti päätellä hänen...". 
 
Perustuslakivaliokunnan arviointikäytännön kannalta arvioituna esitetyt 
telekuunteluoikeuden asialliset edellytykset ovat riittävän täsmälliset. Koska 
myös rikokset, joiden estämiseen tai paljastamiseen telekuuntelu kohdistuu, 
ovat luonteeltaan erityisen vakavia, ehdotettu sääntely sopeutuu perustuslain 
määrittelemiin puitteisiin telekuuntelun edellytysten osalta. 

 
Päätöksenteko telekuuntelusta 

 
Telekuuntelusta päättäisi 32 b §:n 1 momentin mukaan yleensä tuomioistuin. 
Tätä voidaan pitää menettelyllisesti asianmukaisena lähtökohtana. Kun 
telekuuntelumahdollisuus sisällytettiin pakkokeinolakiin, perustuslakivaliokunta 
piti oleellisena oikeusturvakysymyksenä, että kuunteluvaltuuden edellytyksenä 
on aina riippumattoman tuomioistuimen yksittäistapauksessa konkreettisen 
rikosepäilyn johdosta antama lupa (PeVL 8/1994 vp). 

Ehdotetun 32 c §:n 1 momentin nojalla telekuuntelusta voisi kuitenkin päättää 
myös päällystöön kuuluva poliisimies, "jos toimenpide ei siedä viivytystä". 
Tällainen päätös olisi voimassa, kunnes tuomioistuin on ratkaissut luvan 
antamista koskevan hakemuksen. Hallituksen esityksessä käytetään tosin 
termiä "vaatimus". Muotoilua ei voida pitää asiallisena, sillä poliisi ei voine 
esittää tuomioistuimelle minkäänlaisia vaatimuksia perusoikeuden 
rajoittamiseen liittyvässä päätöksenteossa. 
 
Kuten perustuslakivaliokunta on arvioinut (PeVL 36/2002 vp), poliisin 
itsenäiseen päätökseen perustuva telekuuntelu voisi "merkitä sitä, että poliisi 
voi suorittaa telekuuntelua ja lopettaa sen ennen tuomioistuimen luparatkaisua. 
Tällaisessa tapauksessa telekuuntelun edellytykset eivät tule lainkaan 
arvioitaviksi poliisin ulkopuolella. Tämä ei valiokunnan mielestä ole 
sopusoinnussa perustuslain 10 §:n luottamuksellisen viestin salaisuutta 
turvaavien säännösten kanssa, vaan telekuuntelun tulee aina olla sidottu 
tuomioistuimen lupaan. Lakiehdotusta on muutettava tältä osin, jotta se voidaan 
käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Lain jatkokäsittelyssä on 
varmistuttava tuomioistuinjärjestelmän toimivuudesta ajankohdasta 
riippumatta." 
 
Vastaava arvio voidaan samoin perustein kohdistaa myös nyt ehdotettuun 
poliisin oma-aloitteiseen päätöksentekoon telekuuntelusta. Hallituksen 
esityksessä ei ole esitetty niin painavia perusteluja, että yksinomaan 
tuomioistuimelle kuuluvasta päätösvallasta olisi aiheellista luopua. Lisäksi 
voidaan todeta iainsäädäntötekniikan kannalta, että 32 d §:n 1 momentin 
muotoilu perustuu tuomioistuimelle tehtävään ilmoitukseen, josta ei ole säädetty 
32 c §:n 1 momentissa. 

 
Telekuuntelun valvonta 

 
Sisäasiainministeriön on pakkokeinolain mukaan annettava vuosittain 
eduskunnan oikeusasiamiehelle kertomus telekuuntelun ja -valvonnan sekä 
teknisen kuuntelun käytöstä. Ministeriön on annettava samanlainen kertomus 



 

 

poliisilakiin perustuvan televalvonnan ja teknisen kuuntelun valvonnasta. 
Perustuslakivaliokunta on pitänyt laadukasta valvontajärjestelmää tarpeellisena 
(PeVM 2/2004 vp). Valvonnan tarve korostuu erityisesti, jos telekuuntelu 
ulotetaan rikosten valmisteluvaiheeseen pelkästään oletetun syyllistymisen 
perusteella. Yhtenäisen ja tehokkaan valvonnan järjestämistä puoltavat myös 
telekuunteluun ja -valvontaan liittyneet laajamittaiset väärinkäytökset. 

 
Tiedonhankinnan paljastumisen estäminen 

 
Poliisi voisi 33 a §:n mukaan muun muassa väärentää asiakirjoja ja 
rekisterimerkintöjä sekä käyttää tällaisia tietoja tiedonhankinnan paljastumisen 
estämiseksi. Tämä merkitsee samalla poliisille valtuuksia toimia vastoin eräitä 
rikosoikeudellisia kieltoja ja ilman virkavastuuta. Tällaisten valtuuksien käyttöön 
on perus- ja ihmisoikeuksiin liittyvien näkökohtien takia suhtauduttava yleensä 
varsin varovasti (PeVL 5/1999 vp). 
 
Ehdotettuja toimivaltuuksia on perusteltua arvioida liitännäisenä 
poikkeuksellisiin tiedonhankintamuotoihin. Sikäli kuin niiden käytölle on lailliset 
edellytykset, on johdonmukaista, että näiden tiedonhankinta-muotojen tehokas 
käyttö on mahdollista myös estämällä niiden paljastuminen. Ehdotetun 
säännöksen mukaan valtuuksien käyttö onkin sidottu siihen, että se on 
"välttämätöntä" tiedonhankinnan paljastumisen estämiseksi. Tätä voidaan pitää 
lainsäädännön tasolla riittävänä edellytyksenä ehdotetuille toimivaltuuksille. 

Vapaaehtoistoiminta 
 
Vapaaehtoisjärjestöjen käyttäminen ehdotetun 45 a §:n tarkoittamissa 
tilanteissa ei sisällä merkittävää eikä muutakaan julkisen vallan käyttöä, koska 
tällaista toimivaltaa ei ole määritelty laissa. Kysymys on lähinnä poliisin 
avustamisesta, eikä varsinaisesta julkisen hallintotehtävän "antamisesta" muulle 
kuin viranomaiselle siten kuin perustuslain 124 § tarkoittaa. Sääntelyyn ei liity 
perustuslaillisia ongelmia. 

 
Tilapäinen rikosanalyysirekisteri 

 
5. lakiehdotuksen mukaan yhden tai useamman poliisiyksikön käyttöön 
voitaisiin perustaa rikosanalyysia varten tilapäinen rekisteri, jossa saa yhdistää, 
tallettaa ja muuten käsitellä poliisin keskeisten tietojärjestelmien tietoja sekä 
rikostiedustelu-, tarkkailu- ja havaintotietoja. Sääntelyä on arvioitava 
perustuslain 10 §:n 1 momentin kannalta, jonka mukaan, henkilötietojen 
suojasta säädetään tarkemmin lailla. Perustuslain lakiviittaus henkilötietojen 
suojasta edellyttää perusoikeusuudistuksen tarkoituksen mukaisesti (PeVM 
25/1994 vp) lainsäätäjän säätävän tästä oikeudesta, mutta perustuslaki jättää 
sääntelyn yksityiskohdat lainsäätäjän harkintaan. Tällainen 
perusoikeussäännös sitoo lainsäätäjän sisällöllistä harkintaa vähemmän kuin 
sen tapaisen sääntelyvarauksen sisältävä säännös, jossa perusoikeuden 
todetaan olevan olemassa sen mukaan kuin lailla säädetään. 

Rikosanalyysirekisteriin kerättäisiin muun muassa rikollista tekoa, rangaistusta 
ja muuta rikoksen seuraamusta koskevia tietoja, jotka ovat henkilötietolain 11 
§:ssä säädetyn käsittelykiellon piiriin kuuluvia arkaluonteisia tietoja. 
Perustuslakivaliokunta on katsonut tällaisten tietojen käsittelyn sallimisen 
koskettavan yksityiselämään kuuluvan henkilötietojen suojan ydintä (PeVL 
25/1998 vp, PeVL 21/2001 vp). Ehdotettua sääntelyä on arvioitava 
perusoikeuksien yleisten rajoitusedellytysten kannalta. 



 

 

 
Rekisterin perustamisella on hyväksyttävä tarkoitus. Sen käyttö voi muun 
muassa muodostaa tehokkaan tavan toteuttaa perustuslain 7 §:n 1 momentissa 
turvattua henkilökohtaista turvallisuutta. Sääntelyn täsmällisyys on kuitenkin 
jossain määrin ongelmallinen, sillä rekisterin tilapäisyyttä ei ole ajallisesti 
lainkaan määritelty. Tosin rikosanalyysirekisteriin talletettujen tietojen 
säilytysaikaa koskee lain 26 §, jonka mukaan säilytysaika olisi yleensä 
kymmenen vuotta. Tällainen säilytysaika voi tuskin olla asianmukainen 
tilapäisessä rekisterissä. Ehdotetussa säännöksessä viitataan lisäksi lain 14 §:n 
2 momentin tietoihin, vaikka laissa ei näyttäisi olevan tällaista säännöstä. 

 
Mikael Hiden 

 
 

PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA 3.3.2005 KELLO 10 HE 266/04 
vp laiksi poliisilain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 

 
 
 
 

Esitykseen sisältyy lukuisa joukko muutoksia lähinnä poliisilakiin. Muutokset merkitsevät monissa 

kohdin poliisin toimivaltuuksien rajoitettuja laajennuksia, joissain kohdin säännösten täsmennyksiä 

taikka säätelyn nostamista asetuksen tasolta lain tasolle. Esityksen perusteluihin sisältyy laaja (n. 5 

sivua) säätämisjärjestystä koskeva jakso. Jakso on laadittu niin yleisellä tasolla liikkuvaksi, että se 

on laajuudestaan huolimatta varsin vähän sanova ellei jopa väistelevä. Jakson yleispiirteisyyttä 

kuvaa se, että siinä ei ole oikeastaan lainkaan viitattu aihepiiriä koskeviin perustuslakivaliokunnan 

kannanottoihin (joista tässä yhteydessä ehkä merkittävin on esitutkintalakia ja pakkokeinolakia 

koskenut pevl 36/2002 vp) eikä toisaalta myöskään nimettyihin ehdotuksen säännöksiin. - Pidän 

tarkoituksenmukaisena ja riittävänä tarkastella seuraavassa vain joitain yksityiskohtia, jotka 

mielestäni ansaitsevat huomiota valtiosäännön kannalta. 
 
 
 

Poliisilain 5 § . Säännös koskee poliisimiehen oikeutta siirtää tekeillä olevaan rikokseen 

puuttumista poliisin tiedonhankintatoiminnan turvaamiseksi. Säännös ei koske poliisin valtuuksia 

puuttua (rajoittavasti) yksilön perusoikeusturvaan. Se on kuitenkin yksilön oikeuksien turvaamisen 

kannalta - myös PL 22 §:n huomioon ottaen - mielenkiintoinen sikäli, että siinä säädetään juuri 

järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämisen ja rikosten ehkäisemisen erityisviranomaisen (Poliisilaki 

1 §) virkamiehelle nimenomainen oikeus olla puuttumatta havaitsemaansa "tekeillä olevaan" 



 

 

rikokseen. Tältä kannalta ei vaikuta asianmukaiselta, että säännösteksti ei aseta mitään kriteerejä 

sille, minkälaisia tekeillä olevia rikoksia voitaisiin näin "olla näkemättä". Ehkä tässäkin on kyse siitä 

(poliisi)viranomaisten valtuuksien järjestelyssä toistuvasti vastaan tulevasta ilmiöstä, että 

perusteluissa esitetään joitain vaatimattomia tarkoituksia ja "kesyjä" soveltamistilanteita, mutta itse 

säännökset laaditaan laveasti valtuuttaviksi. Nyt perusteluissa viitataan vain sellaiseen 

esimerkkitilanteeseen, jossa tiedonhankinnan kohteena olevan rikollisen kuljettamassa autossa oleva 

poliisimies havaitsee liikennerikoksen tapahtuvaksi. Minusta säännöksessä pitäisi antaa edes 

pehmeää ohjausta siitä, minkälaisin priorisoinnein poliisimiehen olisi ko. tilanteissa toimittava. 
 

20 §:n 2 momentti. Säännöskohdassa laajennetaan poliisin valtuutta poistaa henkilö paikalta. Kun 

kyseessä on konkreettisesti yksikön liikkumisvapauteen ja henkilökohtaiseen koskemattomuuteen 

kohdistuva toimenpidevaltuus, on sen säätelylle asetettava perusoikeusyhteyksissä noudatetut 

täsmällisyys- välttämättömyys- ja suhteellisuusvaatimukset. Perustuslakivaliokunta on 

tämänkaltaisten valtuusjärjestelyjen yhteydessä kiinnittänyt lausunnossa pevl 36/02 vp huomiota 

"näyttökyrmyksiin", siis siihen, miten laissa muotoillaan se epäilyksen aste, joka voi riittää 

perusteeksi viranomaisen puuttumiselle yksilön vapauteen. Tältä kannata on syytä kysyä, onko 

momenttiin tehdyn lisäyksen sisältämä "kynnys" muotoiltu liian matalaksi (valtuutus liian väljäksi). 

Jo käytetty ilmaus "voidaan päätellä" on selvästi laveampi kuin olisi esim. "on perusteltua olettaa" 

tai perusteella on todennäköistä, että hän..." Muotoilulla voi tässä olla paikalta poistamisen yli 

ulottuvaa merkitystä sikäli, että perusteluissa näyttää lähdetyn siitä, että säännöksen 3 momentin 

mukainen kiinniottaminen enintään 24 tunniksi voisi koskea myös 2 momentin lisäyksessä 

tarkoitettuja tilanteita (3 momentin säännöksen teksti ei tosin oikein tue tätä ajatusta). 
 

Lisäyksen kirjoittamistavan tarkkuus saattaa vaatia huomiota myös sikäli, että säännösteksti viittaa 

siihen, että häiriön aiheuttamispäätelmän on perustuttava käyttäytymiseen ko. tilanteessa "ja" 

aikaisempaan käyttäytymiseen, kun taas perusteluissa lähdetään siitä, että päätelmä voidaan tehdä 

pelkästään jo ko. tilanteessa käyttäytymisen perusteella. 
 
 
 

22 §:n 3 ja 4 momentti. Säännöksen 3 momentissa ehdotetaan laajennettavaksi perusteita, joilla 

poliisimies voi säännöksessä tarkoitettujen tilaisuuksien yhteydessä tarkastaa henkilön ja hänen 

mukanaan olevat tavarat. Säännöksen 4 momentti koskee tiettyjen esineiden ja aineiden pois 

ottamista tarkastettavalta. Kun kyseessä on henkilökohtaista koskemattomuutta ja ehkä myös 

omaisuuden suojaa koskeva järjestely, on sen täytettävä perusoikeussuojaan puuttumisvaltuudelle 

asetettavat vaatimukset. 



 

 

 

Edellä mainittuun näyttökynnys-näkökohtaan viitaten voidaan lisäyksessä ehdotettua "haitata" 

kriteeriä pitää liian väljänä. Jo hyvin vähäisiäkin poliisin työhön kohdistuvia vaikutuksia (työn 

hidastumista, sen määrän lisääntymistä, henkilön silmälläpidon tarvetta) voitaisiin pitää 

haittaamisena. Väljyyttä luo tässä myös se, että haittaamisen kohde ei ole mikään konkreettinen 

toimi, vaan niin laaja ja joustava kokonaisuus kuin järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen. 
 

Perusteluissa viitataan siihen, että lisäyksen sanamuoto vastaa kokoontumislain 23 :ssä käytettyä 

ilmaisua. Rinnastus on tässä outo. Kokoontumislain säännöksessä ei käytetä haittaamista kriteerinä, 

"esineet" ja "aineet" on siinä määritelty tarkemmin ja pelkkää sanontaa "järjestyksen ja 

turvallisuuden ylläpitämiseksi" tuskin voi pitää sanamuodon merkittävänä vastaavuutena. 

Perusteluissa on myös selvästi ongelmallinen kohta. Siellä esitetään (s. 18,1 ),  että  säännös  -  4  

momentti - oikeuttaisi mainituissa tilanteissa myös naamioitumisvälineiden poisottamiseen. 

Tällainen poisottamisvaltuus näin kirjoitetun säännöksen puitteissa ei vastaa valiokunnan vastikään 

lausunnossa pevl 26/04 vp esittämää kantaa. Tämä lienee syytä myös ottaa esille valiokunnan 

lausunnossa. 
 
 
 

31 d §. Säännös koskee telekuuntelun edellytyksiä. Edellä mainittuun näyttökynnys- 

aj ahokseen viitaten voidaan tässäkin todeta, että säännöksen 1 momentin lopussa 

asetetussa edellytyksessä käytetty ilmaus " voidaan olettaa olevan" voitaisiin kirjoittaa 

vaativampaan muotoon. 
 
 
 

32 c §. Säännös koskee poliisimiehen oikeutta päättää kiiretilanteissa eräistä 

toimenpiteistä. Kysymys on siinä mielessä väliaikaisesta toimivallasta, että asia on luvan 

saamista varten viipymättä ja viimeistään 24 tunnin sisällä saatettava tuomioistuimen 

ratkaistavaksi. Toimivalta on tästä huolimatta yksilön oikeuksien suojan kannalta hyvin 

merkittävä. Valtuuden merkityksen arvioinnissa ei voida lähteä yksioikoisesti siitä, että se 

on vian vähäinen ja täysin alisteinen esivaihe tuomioistuinmenettelylle. Käytännössä voinee esiintyä 

tilanteita, joissa poliisin ko. toiminta on jo saavuttanut tavoitteensa ennen kuin lupakysymys 

ratkaistaan tuomioistuimessa. Luvan epääminen tuomioistuimessa tuskin myöskään muodostuu 

ainakaan epätodennäköisemmäksi tilanteissa, joissa poliisin ko. toiminta on jo käynnissä. 

Ehdotuksessa laajennetaan poliisimiehen tällainen kiiretilanteen oikeus kattamaan myös 

telekuuntelun ja matkaviestimien sijaintitiedon hankkimisen. Erityisesti telekuuntelun tuominen tällä 



 

 

tavoin yksittäisen päällystöön kuuluvan poliisimiehen päätösvallan piiriin on yksilön oikeuksien 

suojan kannalta merkittävää. 
 

Poliisimiehen tätä toimivallan laajennusta perustellaan (s. 31,1) sillä , että tarve kuunteluun voi 

terrorismin torjunnassa syntyä hyvin nopeasti ja mainitaan esimerkkinä vihjetieto sabotaasin 

valmistelusta. Tällaisia tilanteita voi sinänsä esiintyä, vaikka perustelujen perustelutapaa voidaankin 

pitää valikoivana. Jos tällaista valtuutta pidetään välttämättömänä, on valtuuden käyttämisen 

kriteerit kuitenkin kirjoitettava niin rajoittaviksi kuin tavoitteen savuttaminen sallii. Tässä suhteessa 

näyttää säännöksen kirjoittamistapa kuitenkin liikkuvan väärään suuntaan. Voimassaolevassa 

muodossa on kiireellisyys kuvattu sanoilla " toimenpide asian kiireellisyyden vuoksi on 

välttämätöntä suorittaa viivytyksettä". Ehdotetussa sanamuodossa on sen sijaan muoto "toimenpide 

ei siedä viivytystä". Vaikka "ei siedä viivytystä" on lakitekstiin otettuna miltei runollisen iskevä, 

merkitsee ilmauksen muutos tässä väljennystä kiireen pakottavuuden kuvaamisessa. Jos tätä 

kuvaamista muutetaan, sitä ei pitäisi muuttaa väljentävään suuntaan. 
 

36 §. Säännös koskee tietojen saantia yhteisöltä tai henkilöiltä. Ongelmallinen tässä yhteydessä voi 

olla poliisin oikeus saada ko. yhteystiedot "Viestintäviraston hyväksymällä teknisellä laitteella". 

Perustelujen mukaan (s.34-35) kysymys olisi eräänlaisesta valetukiasemasta tai siepparista. Ongelma 

voi tässä yhteydessä syntyä siitä, että säännöksessä puhutaan vain yksilöivien tietojen tai 

yhteystietojen hankkimisoikeudesta, mutta perustelujen mukaan ko. laitteella voidaan hankkia ilman 

teleyrityksen myötävaikutusta "tunnistamistietoja televiesteistä ja tietoja niiden sisällöstä". 

Perusteluissa esitetään hieman tämän jälkeen kauniisti: "Teknisin ja valvonnallisin keinoin olisi 

varmistettava, että laitetta käytettäisiin ehdotetun säännöksen nojalla vain yksilöivien tietojen 

hankkimiseen".  En tietysti tunne käytännön tilanteita riittävästi, mutta pelkän hallituksen esityksen 

pohjalta jää kyllä hyvin avoimeksi , mitä viittaus teknisin ja valvonnallisin keinoin tapahtuvaan 

varmistamiseen todella tarkoittaa. Kun kyseessä tulisi olemaan viranomaisen välittömässä käytössä 

oleva laite, jonka tekniset mahdollisuudet ulottuvat kansalaista koskevien tietojen hankkimisessa 

pitemmälle kuin laki ehdotuksen mukaan sallii, olisi valiokunnankin syytä kiinnittää huomiota 

tällaisen laitteen käyttämisen valvottavuuteen. 
 

54 §. Säännös koskee tarkempien säännösten antamisvaltuuksia. Ehdotuksen mukaan 

valtioneuvoston asetuksella säädettäisiin mm. "erityisistä poliisitutkintaan eräissä tapauksissa 

liittyvistä tehtävistä." Maininta sisältyy pykälän nykyiseenkin tekstiin. Tästä huolimatta tällainen 

valtuutus asetuksenantajalle vaikuttaa PL 80 §:n kannalta liian yleispiirteiseltä ja lavealta. 
 



 

 

(Pieni asiaan kuulumaton kommentti: 31 c §:n muutosehdotuksessa ehdotetaan viittaus 

"oikeudenkäytössä kuultavan uhkaamiseen " muutettavaksi muotoon "oikeuden käytössä kuultavan 

uhkaamiseen". Toivottavasti kyseessä on vain tekninen lipsahdus eikä kielen huollon 

harhautuminen.) 
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EDUSKUNNAN PERUSTUSLAKIVALIOKUNNALLE 
 
 
ASIA:        Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi poliisilain muuttamisesta ja eräiksi 

siihen liittyviksi laeiksi (HE 266/2004 VP) 
 
 
Liikenne- ja viestintäministeriö lausuu kunnioittavasti seuraavaa: 
 
 

Yleistä 
 
Liikenne- ja viestintäministeriöllä on ollut tilaisuus osallistua esityksen valmisteluun. Siitä 
syystä tässä yhteydessä kiinnitetään eduskunnan perustuslakivaliokunnan huomiota vain 
ehdotukseen, jolla on välittörnirnmät vaikutukset perustuslain 10 §:ssä säädetyn yksityiselämän 
suojan kannalta. 

 
Ehdotus poliisilain 36 §:n muuttamiseksi - tukiasemasiepparin käyttöoikeus 

 
Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi säännöstä siten, että poliisilla olisi oikeus 
saada Viestintäviraston hyväksymällä teknisellä laitteella yhteystiedot sellaisesta teleliittymästä, 
jota ei mainita julkisessa luettelossa, tai teleliittymän, sähköpostiosoitteen, muun teleosoitteen tai 
telepäätelaitteen yksilöivät tiedot, jos tietoja yksittäistapauksessa tarvitaan poliisille kuuluvan 
tehtävän suorittamiseksi. 
 
Säännöksen yksityiskohtaisten perustelujen mukaan kysymys on teknisesti eräänlaisesta 
siepparista (eng. Catcher), jolla voidaan ilman teleyrityksen myötävaikutusta siepata pää-
telaitteen yksilöivien tietojen lisäksi ympäröivä viestiliikenne, purkaa sitä koskeva salaus, 
kuunnella viestin sisältö ja saada lisäksi myös yhteyden tunnistamistiedot. 
 
Ehdotettu säännös ei antaisi poliisille oikeutta tällaisen teknisen laitteen muuhun käyttöön, kuin 
yksittäisen päätelaitteen tai liittymän yksilöintitietojen hankkimiseen. Televiestin muiden 
tunnistamistietojen hankkiminen, erityisesti tieto yhteyden toisesta osapuolesta tai kestosta, ja 
teleliittymän tai telepäätelaitteen sulkeminen edellyttäisi edelleenkin tuomioistuimelta saatua 
televalvontalupaa ja tietojen hankkiminen televiestin sisällöstä momioistuimelta saatua 
telekuuntelulupaa.Teknisin ja valvonnallisin keinoin olisi varmistettava, että laitetta käytettäisiin 
ehdotetun säännöksen nojalla vain yksilöivien tietojen hankkimiseen. 

2(2) 

Liikenne- ja viestintäministeriön näkemys 
 



 

 

Liikenne- ja viestintäministeriöllä ei ole ollut valmistelun aikana mahdollisuutta tutustua sieppareihin 
eikä ministeriö ole saanut niiden ominaisuuksia koskevia yksityiskohtaisia selvityksiä. Liikenne- ja 
viestintäministeriön käsityksen mukaan siepparin käyttöoikeuden sallimista tulee arvioida 
tarkoituksenmukaisuussyiden lisäksi perustuslain 10 §:ssä säädetyn yksityiselämän suojan 
tosiasiallisen toteutumisen kannalta. 
 
Keskeinen ongelma on, että useimpia sieppareita ei ole alunperin tarkoitettu käytettäviksi vain 
ehdotettuihin hyvin rajoitettuihin tarkoituksiin. Kuten säännöksen yksityiskohtaisissa perusteluissakin 
on kuvattu, laitteella voidaan siepata kaikki laitteen toiminta-alueen kän-nykkäpuhelut, kuunnella 
niiden sisällöt ja selvittää puhelujen osapuolten henkilöllisyys. Koska laitteen käyttö ei edellytä 
poliisin ulkopuolisen tahon myötävaikutusta, laitteen käyttö vain kännykän yksilöivän tunnisteen 
hankkimiseen jää vain laitetta käyttävän poliisimiehen tai -miesten arvioitavaksi; tällä hetkellä myös 
teleyritys on joutunut arvioimaan yksittäisen poliisimiehen televalvontapyynnön asianmukaisuuden 
oman toimintansa laillisuuden varmistamiseksi. Lisäksi on otettava huomioon, että uuden sähköisen 
viestinnän tietosuojalain säätämisen yhteydessä muutettiin myös poliisilain 36 §:ää siten, että poliisi 
saa tässä ehdotuksessa tavoitellut tiedot teleyritykseltä. Esitetyksessä nyt siis ehdotetaan, että poliisin 
tulisi saada nämä samat kännykän yksilöivät tiedot omin toimin ilman tarvetta kääntyä teleyrityksen 
puoleen. 
 
Liikenne- ja viestintäministeriö katsoo, että koska sieppari käytännössä mahdollistaa ra-joituksettoman 
telekuuntelun ja -valvonnan, sen käyttöoikeutta myös ehdotuksessa tarkoitettujen tietojen hankintaan 
tulisi arvioida kuten telekuuntelu- ja valvontatapauksissa. Tällöin käyttötarpeen laillisuuden arvioi 
tuomioistuin. Toinen vaihtoehto on, että Viestintävirasto ei saisi hyväksyä käytettäväksi sellaista 
laitetta, jonka asianmukaista käyttöä ehdotettuihin rajoitettuihin tarkoituksiin ei voida jälkikäteen 
teknisesti tarkistaa; liikenne- ja viestintäministeriön tiedossa ei kuitenkaan ole, olisiko tällainen 
vaatimus lainkaan teknisesti varmana tavalla toteutettavissa. 

Perustuslakivaliokunnalle 
 

Valiokunnan pyytämänä asiantuntijalausuntona hallituksen esityksestä laiksi poliisilain 

muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 266/2004 vp) esitän kunnioittavasti 

seuraavaa. 
 

Esitys jatkaa niiden lainmuutosten sarjaa, joilla poliisin toimintavaltuuksia on vähin erin 

laajennettu, myös alueille, joilla ne muodostuvat tuollaisen toimivallan käytön kohteiden 

perusoikeuksia rajoittavaksi ja myös ei-perinteisiin tiedonhankintamenetelmiin. Muutoksia 

perustellaan säännöllisesti rikollisuuden luonteen muuttumisella ja tarpeella pitää 

poliisivaltuudet ajan tasalla suhteessa rikollisuuden uusiin muotoihin ja muiden maiden 

lainsäädäntökehitykseen. 

Rikollisuuden torjunta ja rikosten selvittäminen ovat suhteessa yksilön perusoikeuksiin 

sellaisia painavia oikeushyviä, että perusoikeuksien rajoittaminen niiden toteuttamiseksi on 

sinänsä hyväksyttävää, jopa välttämätöntä demokraattisessa yhteiskunnassa. Tämä ei 

kuitenkaan merkitse, että tarkoitus pyhittäisi keinot. Esimerkiksi luonteeltaan syrjivät tai 

asteeltaan epäinhimilliseksi kohteluksi muodostuvat poliisivaltuudet haluamme edelleen 

yksiselitteisesti torjua ilman, että punnitsisimme perusoikeusrajoitusta saavutettavaa 

rikostorjunnallista hyötyä vasten. 



 

 

 

Kun tuollaiset äärimmäiset puuttumiset perusoikeuksiin torjutaan, se perusoikeus joka 

helpoimmin joutuu rajoitusten kohteeksi poliisivaltuuksia käytettäessä on perustuslain 10 §;n 

säännös, joka kattaa niin yleisen yksityisyyden suojan kuin sen erityiset osa-alueet kotirauhan 

ja luottamuksellisen viestinnän suojan. Perustuslain säännöksen taustalla ovat vastaavat 

ihmisoikeusnormit, lähinnä Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 artikla ja kansalaisoikeuksia 

ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen 17 artikla. 
 

Televalvonta tehtyjen rikosten tutkinnassa otettiin aikanaan käyttöön Suomessa varsin 

huolellisen harkinnan ja perusoikeusarvioinnin kautta. Toimivaltuus rajattiin tiettyihin 

vakaviin rikoksiin ja konkreettiseen epäilyyn tehdystä rikoksesta sekä alistettiin 

oikeusturva]ärjestelyille, jotka kokonaisuutena arvioiden silloin katsottiin tehokkaiksi. 

Perustuslakivaliokunnan myötävaikutuksella asiasta säädettiin tavallisella lailla. 
 

Sen jälkeen on toteutettu perusoikeusuudistus ja perustuslain kokonaisuudistus, mutta myös 

aste asteelta laajennettu poliisin toimivaltuuksia niin, että ne koskevat televalvonnan ohella 

telekuuntelua ja eräitä muita uusia menetelmiä, huomattavasti laajempaa joukkoa 

rikosnimikkeitä sekä tehtyjen rikosten ohella myös tekoja, joiden epäillään olevan tekeillä. 

Oikeusturvajärjestelyjä on jossain määrin kehitetty kokonaan uusien toimivaltuuksien 

yhteydessä, mutta televalvonnan ja telekuuntelun osalta niihin ei ole kajottu, vaikka 

valtuuksien käyttöäala on radikaalisti kasvanut ja vaikka eduskunnan oikeusasiamies ja 

perustuslakivaliokunta ovat toistuvasti arvostelleet nykyistä 

järjestelmää siitä, ettei se tosiasiassa toteuta toimenpiteen kohteiden tehokasta 

oikeusturvaa. 
 

Käsittelyssä oleva hallituksen esitys on jälleen yksi askel samalla tiellä. Tällä kertaa poliisin 

toimivaltuuksia laajennetaisiin nimenomaisesti rikosten ennalta ehkäisemisessä. Tavoite 

rikosten estämisestä ennalta on sinänsä hyväksyttävä, mutta tavoitteen hyväksyttävyys ei 

itsessään tarkoita, että toisenlaisissa tilanteissa tehty arvio perusoikeusrajoituksen 

hyväksyttävyydestä olisi ulotettavissa nyt tehtyihin ehdotuksiin. 
 

Käsitykseni mukaan hallituksen esitys voidaan hyväksyä vain perustuslain 

säätämisjärjestyksessä. Päädyn tähän kantaan kahdesta syystä. 
 

(1) Perustuslain 10 §:n 3 momentti sisältää erityisen rajoituslausekkeen, jonka mukaan 

kotirauhan suojaan kajoavat poliisivaltuudet ovat perustuslain kannalta hyväksyttäviä vain 



 

 

silloin, kun niitä käytetään perusoikeuksien suojaamiseksi tai tehdyn rikoksen tutkimiseksi. 

Vastaavasti luottamuksellisen viestinnän suojan rajoittaminen voi olla hyväksyttävää tiettyjen 

rikosten tutkinnassa, oikeudenkäynnissä tai turvallisuustarkastuksessa sekä 

vapaudenmenetyksen aikana. Telekuuntelu-ja televalvontavaltuudet rikosten ennalta 

ehkäisemiseksi eivät periaatteessa mahdu säännöksen sanamuodon puitteisiin. 
 

Olen tietoinen siitä, että kyseiset toimivaltuudet on poliisilain aiemmilla muutoksilla ja 

perustuslakivaliokunnan myötävaikutuksella jo avattu suhteessa tekeillä oleviin rikoksiin (ks. 

hallituksen esityksen perusteluissa mainittu Pe VL 2/1996 vp). Valiokunta on hyväksynyt sen, 

että vaikka perustuslain säännöksen sanamuoto viittaa jo tehtyjen rikosten tutkintaan, sitä 

voitiin soveltaa jossain määrin laajentavasti, mahdollistamalla valtuuksien tietynasteinen 

käyttö myös ennalta ehkäisevässä tarkoituksessa. Suhtaudun kriittisesti tuon perustelulinjan 

kestävyyteen. Olennaisempi asia kuitenkin on, ettei kertaalleen tehdyllä arviolla tavallisen lain 

käsittelyjärjestyksen riittävyydestä avata perustuslain suojamuuriin mitään aukkoa, josta 

voitaisiin mennä yhä uudelleen, saati että 

alkuperäisen arvioinnin lopputulos olisi käytettävissä yhä laajempien ennalta ehkäisevien 

poliisivaltuuksien hyväksyttävyyden tueksi. 
 

Mielestäni käsillä oleva hallituksen esitys päin vastoin osoittaa, että perustuslain 10 §:n 3 

momentin sanamuodon vastaisesta laajentavasta mlkinnasta tulee luopua tai ainakin pysäyttää 

sen laajeneminen. Pysyvät poikkeuslait perustuslain 9 §:n 3 momentin sisältämästä kiellosta 

luovuttaa Suomen kansalainen ulkomaille ovat kovertaneet perustuslain uskottavuutta ja 

johtaneet tietoisuuteen siitä, että perustuslain säännöksen sanamuotoa tulee muuttaa omaksutun 

käytännön oikeuttamiseksi. Paljon suurempi kolaus perustuslain uskottavuudelle kuin 

toistuvalla poikkeuslakien käytöllä aiheutetaan kuitenkin sillä, että tavallisella lailla toistuvasti 

laajennetaan perustuslain säännöksen sanamuodon vastaisia käytäntöjä. 
 

Mielestäni valiokunnan tulisi arvioida ehdotettujen perustuslain 10 §:ään kajoavien poliisin 

toimivaltuuksien välttämättömyys ja tämän arvioinnin perusteella ehdottaa joko hallituksen 

esityksen hylkäämistä tai sen käsittelemistä perustuslain säätämisjärjestyksessä. Jos 

jälkimmäiseen ratkaisuun päädytään, tulisi samalla harkita perustuslain 10 §:n 3 momentin 

sanamuodon muuttamiseen tähtäävän valmistelun käynnistämistä, jotta säädettävä 

poikkeuslaki ei muodostu pysyväksi. 
 

(2) Televalvonnan ja telekuuntelun oikeusturvajärjestelyt eivät käytännössä anna riittävää 

oikeussuojaa toimenpiteiden kohteena oleville yksilöille - erityisesti niille sivullisille, joiden 



 

 

luottamuksellisen viestinnän suojaan kajotaan kokonaan muihin henkilöihin kohdistuvan 

rikostutkinnan tai rikostorjunnan yhteydessä. Jo suhteessa tehtyihin ja tutkinnan alla oleviin 

rikoksiin nähden tuomioistuinten vastuulla oleva televalvonta-ja telekuuntelulupien 

myöntäminen on muodostunut rutiiniluontoiseksi ilman että tuomioistuimet asiallisesti 

täyttäisivät sen oikeusturvaodotuksen, joka niihin mekanismia luotaessa aikanaan asetettiin. 

Eräs syy käytännön oikeusturvan heikkouteen on kaksiasianosaisprosessin puuttuminen 

televalvonta- ja telekuunteluasioissa, kun kukaan ei tuomioistuimen edessä edusta 

toimenpiteen kohteena olevan rikoksesta epäillyn tai sivullisten intressejä. 

Nykyisten oikeusturvajärjestelyjen puutteet ovat silti vielä kärkevämmät suhteessa 

televalvonnan ja telekuuntelun laajentamiseen rikoksten ennalta ehkäisyyn. Tuomioistuin voi 

omassa roolissaan pysyen arvioida konkreettisen rikostutkinnan kohteena olevaan henkilöön 

kohdistuvan epäilyn astetta silloin, kun on kysymys tehdystä rikoksesta ja nimetystä epäillystä. 

Mutta tuomioistuinten rooliin sopii erinomaisen huonosti niiden kytkeminen mukaan 

poliisilaissa säänneltävien rikosten ennalta ehkäisyssä käytettävien poliisivaltuuksien käyttöön. 

Nykyisessä laissa otetut askeleet tähän suuntaan ja nyt ehdotettu poliisin ennalta ehkäisevien 

toimivaltuuksien laajennus eivät turvaa toimenpiteen kohteen ja sivullisten oikeusturvaa, kun 

tuomioistuinten rooli lupien myöntäjinä merkitsee vain näennäistä oikeusturvaa. Ehdotettu 

poliisilain 32 b § tuomioistuinten lupaharkinnasta on laadittu tavalla, joka panisi 

tuomioistuimet päättämään perustuslain 10 §:ssä suojattuihin perusoikeuksiin kohdistuvista 

rajoituksista ilman että niillä käytännössä olisi mahdollisuutta valvoa toimenpiteiden kohteiden 

oikeusturvaa. 
 

Ehdotettujen oikeusturvajärjestelyjen puutteellisuus on se toinen syy, jonka vuoksi esitys 

voidaan mielestäni hyväksyä vain perustuslain säätämisjärjestyksessä. Lisäksi olisi otettava 

huomioon kansainväliset ihmisoikeussopimukset, joiden vuoksi tulisi lain sisältöä koskevin 

ratkaisuin varmistaa, ettei mahdollisen poikkeuslain ristiriita perustuslain kanssa käytännössä 

johda sellaiseen soveltamiseen, joka yksittäisessä tapauksessa loukkaa Suomen kansainvälisiä 

ihmisoikeusvelvoitteita. 
 

Tästä syystä pidän asianmukaisena, että vaikka poikkeuslain säätämiseen päädyttäisiin 

televalvonnan ja telekuuntelun perustuslain 10 §:n 3 momentin sanamuotoa laajemman 

käyttöalan vuoksi, oikeusturvajärj estelyt joka tapauksessa arvioitaisiin uudelleen. 
 

Oma ehdotukseni on, että poliisilain nojalla toteutettavasta televalvonnasta tai telekuuntelusta 

päättäisi jokaisessa yksittäisessä tapauksessa sisäasiainministeri henkilökohtaisesti. 



 

 

Valtioneuvoston jäsenten parlamentaarinen vastuunalaisuus olisi se institutionaalinen 

mekanismi, joka pakottaisi päätöksentekijän huolelliseen ja 

perusoikeusrajoitukset minimoivaan soveltamiseen. Toimivaltuuksien käyttöä tulisi 

luonnollisesti seurata ja arvioida, esimerkiksi edelleen eduskunnan oikeusasiamiehelle 

annettavan vuotuisen kertomuksen kautta. 
 
 
Turussa 13 päivänä maaliskuuta 2005 
 
 
 
 
 

Martin Scheinin, professori 
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Hallituksen esitys laiksi poliisilain muuttamisesta ja 
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 

 
Hallintovaliokunnalle 

 

JOHDANTO 

Vireilletulo 

/, Eduskunta on 15 päivänä joulukuuta 2004 lähettäessään hallituksen esityksen laiksi poliisilain 

muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 266/2004 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi 

hallintovaliokuntaan samalla määrännyt, että perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta 

lausunto hallintovaliokunnalle. 
 

Asiantuntijat 

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina 

- lainsäädäntöneuvos Kimmo Hakonen, sisäasiainministeriö 

- lainsäädäntöneuvos Timo Riissanen, Rajavartiolaitoksen esikunta 

- professori Mikael Hiden 

- professori Olli Mäenpää 

- oikeustieteen lisensiaatti Kirsi Neiglick. 

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet 

- liikenne- ja viestintäministeriö 

- professori Martin Scheinin. 
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HALLITUKSEN ESITYS 
 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi poliisilakia. Esityksen pääasiallisena tarkoituksena on 

tehostaa terrorismin ja muun järjestäytyneen rikollisuuden estämistä, paljastamista ja 

selvittämistä lisäämällä poliisin tiedonhankintaoikeuksia. Lakiehdotus sisältää säännöksiä muun 

ohella teknisestä tarkkailusta sekä televalvonnasta ja -kuuntelusta samoin kuin peitetoiminnasta 

ja valeostosta. Poliisilakiin ehdotetaan otettavaksi säännökset mahdollisuudesta järjestää 

turvatarkastuksia poliisin toimitiloissa. Lailla ehdotetaan annettavaksi myös yleiset säännökset 

poliisimiehen oikeuksista ja velvollisuuksista. Lisäksi esitys sisältää lakiehdotukset 

oikeudenkäynnin julkisuudesta annetun lain, tieliikennelain, tuloverolain, henkilötietojen 

käsittelystä poliisitoimessa annetun lain sekä keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan 

unionin jäsenvaltioiden välillä tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja soveltamisesta 

annetun lain muuttamisesta. 

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan viimeistään 1 päivänä toukokuuta 2005. 

Esityksen säätämisjärjestysperusteluissa ehdotettua sääntelyä arvioidaan perustuslain 

useiden perusoikeuksien näkökulmasta. Monet ehdotetuista säännöksistä ovat merkityksellisiä 

perustuslain 7 §:ssä turvattujen henkilökohtaisen vapauden, koskemattomuuden ja turvallisuuden 

kannalta samoin kuin perustuslain 10 §:ssä turvattujen yksityiselämän ja luottamuksellisen 

viestin salaisuuden suojan näkökulmasta. Perusteluissa tarkastellaan joitakin säännöksiä myös 

perustuslain 13 §:ssä turvatun kokoontumisvapauden, 15 §:ssä suojatun omaisuuden ja 18 §:ssä 

suojattujen oikeuksien kannalta. Merkitystä on myös perustuslain 21 §:n säännöksillä 

oikeusturvasta, 80 §:n säännöksillä lain alasta ja 124 §:n säännöksillä julkisen hallintotehtävän 

antamisesta muulle kuin viranomaiselle. Perustelujen mukaan lakiehdotukset voidaan käsitellä 

tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Hallitus on kuitenkin pitänyt suotavana 

perustuslakivaliokunnan lausunnon pyytämistä esityksestä. 
 
 
 
VALIOKUNNAN KANNANOTOT 
 
 
Perustelut 
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Yleistä 

Esityksen pääasiallisena tarkoituksena on tehostaa poliisin toimintaa terrorismin ja muun 

järjestäytyneen rikollisuuden estämiseksi, paljastamiseksi ja selvittämiseksi laajentamalla 

poliisilakiin perustuvia poliisin tiedonhankintaoikeuksia. Lakiin ehdotetaan muun ohella 

lisättäviksi uudet säännökset telekuuntelusta, tiedon hankkimisesta matkaviestimen sijainnista ja 

poliisin tietolähdetoiminnasta. Lisäksi ehdotetaan laajennettaviksi poliisin oikeuksia tekniseen 

tarkkailuun ja televalvontaan samoin kuin peitetoi-mintaan ja valeostoon. 

Erityisesti telepakkokeinojen käyttö merkitsee puuttumista niiden kohteina olevien 

henkilöiden useisiin perusoikeuksiin, kuten kotirauhan turvaan ja yksityiselämän suojaan samoin 

kuin luottamuksellisen viestin salaisuuden suojaan. Näiden pakkokeinojen käytön valvontaan on 

niiden perusoikeusherkän ja salaisen luonteen vuoksi kiinnitetty nykyisessä sääntelyssä erityistä 

huomiota. 

Oikeusturvan kannalta on olennaista, että telepakkokeinon käytöstä päättää pääsäännön 

mukaan tuomioistuin. Tämän lisäksi sisäasiainministeriön tehtävänä on valvoa näiden 

pakkokeinojen käyttöä. Ministeriön on pakkokeinolain 15 §:n, poliisilain 33 §:n 3 momentin ja 

tullilain 20 g §:n 3 momentin perusteella annettava eduskunnan oikeusasiamiehelle vuosittain 

kertomus kyseisissä lainkohdissa mainittujen telepakkokeinojen käytöstä. Puolustusministeriön 

on poliisin tehtävien suorittamisesta puolustusvoimissa annetun lain mukaan vastaavasti 

annettava vuosittain kertomus eduskunnan oikeusasiamiehelle teknisen kuuntelun käytöstä. 

Peitetoiminnan kohdalla noudatetaan samanlaista sisäasiainministeriön eduskunnan 

oikeusasiamiehelle vuosittain antamaan kertomukseen perustuvaa jälkikäteistä 

valvontamenettelyä, joka nyt käsiteltävänä olevassa esityksessä ehdotetaan ulotettavaksi myös 

poliisin epäkonventionaaliseen tiedonhankintaan liittyvien harhautus- ja peittelytoimien 

valvontaan. 

Pakkokeinojen käytön jälkikäteistä valvontajärjestelmää on sen puutteisiin kohdistetun 

arvostelun jälkeen kehitetty3 eikä valiokunnalla ole perusteita epäillä, etteikö uusi salaisten 

pakkokeinojen käsittelyjärjestelmä parantaisi sisäasiainministeriön mahdollisuuksia valvoa 

telepakkokeinojen käyttöä (PeVM 2/2004 vp, s. 3/II). On kuitenkin syytä korostaa, ettei tämä 

vaikuta pakkokeinolainsäädäntöä soveltavien tuomioistuinten tehtävään huolehtia pakkokeinojen 

                                            
3 Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2003, s. 69—79. 
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kohteiden oikeusturvasta. Menettelyyn on nykyisen lainsäädännön mukaan kytketty 

pakkokeinon kohteen etua edustava julkinen asiamies vain pakkokeinolain mukaisissa niin 

sanotuissa asuntokuuntelutapauksissa. 

Telepakkokeinojen käytöstä ja valvonnasta tehtyjen selvitysten perusteella näyttää siltä, 

että lainsäädäntö on osalle sen soveltajista edelleenkin vierasta tai vaikeasti sovellettavaa (PeVM 

2/2004 vp, s. 3/II)z. Tämä johtuu ainakin osaksi siitä, että lainsäädäntöä on kehitetty — nyt 

käsiteltävänä olevan esityksen tapaan — poliisi-, pakkokeino-ja tullilain osittaisuudistuksilla 

(PeVM 2/2004 vp, s. 3/II).4 Poliisin oikeudesta saada teleyritykseltä viestinnän tunnistamistietoja 

säädetään myös sähköisen viestinnän tietosuojalaissa. Lisäksi telepakkokeinoista sisältyy 

säännöksiä lakiin poliisin tehtävien suorittamisesta puolustusvoimissa. Kokonaisuudesta on näin 

muodostunut vaikeaselkoinen ja systematiikaltaan epäselvä. Samanlaiset heikkoudet rasittavat 

yleisemminkin pakkokeinolainsäädäntöä. Perustuslakivaliokunta on esimerkiksi kiinnittänyt 

huomiota pakkokeinolain näyttökynnyssäännöksissä käytettyjen ilmaisujen epäselvyyteen ja mo-

ninaisuuteen (PeVL 36/21002 vp, s. 3/1). Tullilain muutosehdotusta arvioidessaan valiokunta 

taas ei pitänyt johdonmukaisena, että rikostenehkäisyssä samat toimivaltuudet ovat ainakin 

sanonnallisesti arvioiden helpommin käytettävissä kuin esitutkinnan aikana (PeVL 37/2002 vp, 

s. 3/II). 

Perustuslakivaliokunta pitää edellä esitetyn perusteella tärkeänä, että valtioneuvoston 

piirissä ryhdytään toimiin telepakkokeinoja koskevan lainsäädännön kokonaisuudistuksen 

aikaansaamiseksi. Tavoitteena tulee olla perusoikeusjärjestelmän vaatimukset täyttävä, selkeä ja 

johdonmukainen sääntelykokonaisuus. Tavoitteen saavuttaminen saattaa edellyttää 

pakkokeinolainsäädännön uudistamista muiltakin kuin telepakkokeinoja koskevilta osilta. 

Samalla on tärkeää ennakkoluulottomasti kokonaisuudesta käsin arvioida nykyisten oikeusturva- 

ja valvontajärjestelmien mahdollisia kehittämistarpeita ja valmistella tarvittaessa ehdotukset 

lainsäädännön uudistamiseksi näiltäkin osin. 
 

Telekuuntelu 

                                            
4 Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2003, s. 78—79. 

2 Ks. myös Jaakko Jonkka: Poliisin johtamisjärjestelmä ja sisäinen laillisuusvalvonta. Sisäasiainministeriön 
julkaisuja 46/2004, s. 60. 
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Poliisimiehellä on poliisilakiehdotuksen 31 d §:n 1 momentin perusteella oikeus rikoksen 

estämiseksi tai paljastamiseksi kohdistaa telekuuntelua henkilön hallussa olevaan tai hänen 

oletettavasti muuten käyttämäänsä teleliittymään, -osoitteeseen tai -päätelaitteeseen, jos henkilön 

voidaan perustellusti olettaa syyllistyvän momentissa mainittuun ter-rorismirikokseen. 

Lisäedellytyksenä on, että saatavilla tiedoilla voidaan olettaa olevan erittäin tärkeä merkitys 

rikoksen estämiseksi tai paljastamiseksi. 

Telekuuntelussa on lakiehdotuksen 28 §:n 1 momentin 7 kohdan mukaan kysymys 

teleliittymään, -osoitteeseen tai -päätelaitteeseen tulevan tai siitä lähtevän viestin kuun-

telemisesta tai tallentamisesta salaa viestin sisällön selvittämiseksi. Ehdotetun valtuuden nojalla 

on siten mahdollista puuttua luottamuksellisen viestin salaisuuteen. 

Kirjeen, puhelun ja muun luottamuksellisen viestin salaisuus on perustuslain 10 §:n 2 

momentin mukaan loukkaamaton. Lailla voidaan pykälän 3 momentin nojalla kuitenkin säätää 

rajoituksista viestin salaisuuteen muun muassa yksilön tai yhteiskunnan turvallisuutta 

vaarantavien rikosten tutkinnassa. 

Perustuslakivaliokunta on vakiintuneesti katsonut, että rikosten tutkinnasta perustuslain 10 

§:n 3 momentin mielessä voi olla kysymys myös tapauksissa, joissa on esillä konkreettinen ja 

yksilöity rikosepäily (PeVL 37/2002 vp, s. 3/1, PeVL 5/1999 vp, s. 2— 3, PeVL 2/1996 vp, s. 

...). Valiokunta on toisaalta pitänyt tärkeänä, että toimenpiteen valtiosääntöoikeudellisen 

sallittavuuden edellytyksenä oleva konkreettinen ja yksilöity rikosepäily tuodaan selvästi esille 

myös säännöksen sanamuodossa (PeVL 5/1999 vp, s. 3/1). Lakiehdotus täyttää nämä 

vaatimukset.5 Koska terrorismirikokset on lisäksi perustellusti luettava perustuslain 10 §:n 3 

momentissa tarkoitettuihin yksilön tai yhteiskunnan turvallisuutta vaarantaviin rikoksiin, voidaan 

lakiehdotus näiltä osin käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. 

Lakiehdotuksen 31 d §:n 2 momentin säännös poliisimiehen oikeudesta telekuunteluun 

tilanteessa, jossa kuuntelu on välttämätöntä henkeä tai terveyttä välittömästi uhkaavan vakavan 

vaaran torjumiseksi, ei valiokunnan aiemman käytännön valossa (PeVL 5/1999 vp, s. 7/1) 

vaikuta lakiehdotuksen käsittelyjärjestykseen. 
 

                                            
5 Valiokunta ei voi yhtyä esityksen perusteluissa esitettyyn näkemykseen, jonka mukaan säännös ei välttämättä 
edellytä konkreettisen ja yksilöidyn rikosepäilyn käsillä oloa. Näkemys herättää epäilyn poliisilain nykyisen 31 
c §:n 1 momentin soveltamiskäytännön asianmukaisuudesta. Momentti on näet näiltä osin muotoiltu samoin 
sanoin ("henkilön lausumien, uhkausten tai käyttäytymisen perusteella taikka muutoin voidaan perustellusti 
olettaa hänen syyllistyvän rikokseen") kuin nyt käsiteltävänä oleva ehdotus. 
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Televalvonta 

Esityksessä ehdotetaan täydennettäväksi perustuslakivaliokunnan myötävaikutuksella (PeVL 

5/1999 vp, s. 6—7) säädettyä poliisilain 31 c §:n 1 momenttia televalvonnan edellytyksistä. 

Poliisilla on ehdotuksen mukaan oikeus televalvontaan nykyisten perus 

teiden lisäksi myös silloin, jos henkilön voidaan perustellusti olettaa syyllistyvän pari-

tukseen tai momentissa tarkoitettujen rikosten rangaistavaan yritykseen taikka terroris-

tisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen valmisteluun. Rangaistusasteikon perusteella 

määräytyvää edellytystä ehdotetaan niin ikään muutettavaksi. Ehdotuksen perusteella 

televalvontaan riittää perusteltu oletus rikoksesta, josta säädetty ankarin rangaistus on 

vähintään neljä vuotta vankeutta, kun nykyisin edellytetään rikosta, josta ei ole säädetty 

lievempää rangaistusta kuin neljä kuukautta vankeutta. 

/ ~jt Televalvonta merkitsee tunnistamistietojen hankkimista televiesteistä, jotka 

on lä- 

hetetty yleiseen viestintäverkkoon tai siihen liitettyyn viestintäverkkoon kytketystä te- 

leliittymästä, sähköpostiosoitteesta tai muusta teleosoitteesta tai telepäätelaitteesta taik- 

ka vastaanotettu sellaiseen, ja tällaisen liittymän tai laitteen tilapäistä sulkemista sekä 

matkaviestimen sijaintitiedon hankkimista. 

2-0/ Viestin tunnistamistiedot jäävät valiokunnan vakiintuneen käytännön mukaan 

viestin salaisuutta koskevan perusoikeuden ydinalueen ulkopuolelle (esim. PeVL 

37/2002 vp, s. 3/1). Valiokunta on lisäksi pitänyt mahdollisena, että tunnistamistietojen 

saaminen jätetään sitomatta tiettyihin rikostyyppeihin, jos säänteiy muutoin täyttää pe- 

rusoikeuksien yleiset rajoitusedeilytykset (PeVL 37/2002 vp, s. 3/1). 

^ /, Ehdotuksessa televalvonta kytkeytyy voimassa olevan lain tapaan osin rangaistus- 

asteikon perusteella määräytyviin rikoksiin ja osin tiettyihin rikostyyppeihin. Rangais-

tusasteikon ja rikostyyppien osalta ehdotus vastaa pakkokeinolain 5 a luvun 3 §:n 1 mo-

mentin säännöksiä televalvonnan edellytyksistä. Kun lisäksi otetaan huomioon, että 

sääntelyn taustalla oleva rikosten ennalta estäminen ja paljastaminen on perusoikeusjär-

jestelmän näkökulmasta hyväksyttävä ja painava yhteiskunnallinen intressi ja että tele-

valvonnasta 32 b §:n nojalla kiiretilanteita lukuun ottamatta päättää tuomioistuin (PeVL 
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37/2002 vp, s. 3), voidaan lakiehdotus näiltä osin käsitellä tavallisen lain säätämisjärjes-

tyksessä. 
Tekninen tarkkailu 

2m,    Yleistä. Esityksessä ehdotetaan täydennettäviksi perustuslakivaliokunnan myötävaiku- 

tuksella (PeVL 15/1994 vp, PeVL 5/1999 vp) säädetyn poliisilain 31 §:n 3 ja 4 momen- 

tin säännöksiä teknisen tarkkailun edellytyksistä. 

'3. Teknisellä tarkkailulla tarkoitetaan laissa jatkuvaa tai toistuvaa tiettyyn 

henkilöön 

kohdistuvaa teknisellä laitteella tapahtuvaa kuuntelua ja äänen tallentamista, 

katselua ja kuvaamista sekä kulkuneuvon tai tavaran liikkumisen seurantaa. Teknistä 

tarkkailua voidaan poliisilain 31 §:n 1 momentin mukaan kohdistaa vakituiseen 

asumiseen käytetyn huoneen tai tilan ulkopuolella olevaan henkilöön taikka 

kulkuneuvoon tai tavaraan. Yleisenä edellytyksenä on, että teknisen tarkkailun 

avulla voidaan perustellusti olettaa saatavan rikoksen torjumiseksi tarvittavia tietoja. 

<P V,    Tekninen kuuntelu. Tekninen kuuntelu on 31 §:n 3 momenttiin ehdotetun lisäyksen pe- 

rusteella mahdollista, jos henkilön voidaan perustellusti olettaa syyllistyvän terroristi- 

sessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen valmisteluun. 

«S t Valtuuden käyttö merkitsee puuttumista perustuslain 10 §:ssä turvattuihin 

yksi- 

tyiselämän suojaan ja luottamuksellisen viestin salaisuuteen. Terroristisessa 

tarkoituksessa tehtävän rikoksen valmistelussa on kuitenkin epäilyksittä kysymys 

sellaisesta yksilön tai yhteiskunnan turvallisuutta vaarantavasta rikoksesta, jota 

tarkoitetaan perustuslain 10 §:n 3 momentissa. Terroristisessa tarkoituksessa 

tehtävän rikoksen valmistelu mainitaan teknisen kuuntelun ja teknisen katselun 

edellytyksenä myös pakkokeinolain 5 a luvun 4 §:n 1 momentin 4 kohdassa ja 4 a 

§:n 2 momentissa. Muutoinkin ehdotus täyttää tällaiselle sääntelylle 

perustuslakivaliokunnan käytännössä asetetut vaatimukset. Lakiehdotus voidaan 

tältä osin käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. 
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^ fcf    Asunnossa olevan henkilön tarkkailu. Tekninen tarkkailu voi ehdotetun 31 §:n 4 mo-

mentin perusteella kohdistua asunnossa olevaan henkilöön sillä uudella 

edellytyksellä, 

että tarkkailu on välttämätöntä tekeillä tai uhkaamassa olevan terroristisessa tarkoituksessa 

tehtävän rikoksen estämiseksi. Valtuuden nojalla on mahdollista puuttua paitsi yksityiselämän ja 

luottamuksellisen viestin salaisuuteen myös perustuslaissa turvattuun kotirauhaan. Lailla voidaan 

perustuslain 10 §:n 3 momentin nojalla kuitenkin säätää perusoikeuksien turvaamiseksi tai 

rikosten selvittämiseksi välttämättömistä kotirauhan piiriin ulottuvista toimista. 

Toimenpiteet terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen estämiseksi ovat 

hyväksyttäviä tällaisen rikoksen kohteena olevien perusoikeuksien turvaamiseksi. Ehdotus 

rinnastuu voimassa olevan lain siihen edellytykseen, jonka mukaan niin sanotun 

rynnäkkötarkkailun tulee olla välttämätöntä toimenpiteen suorittajan, kiinni otettavan tai 

suojattavan henkilön henkeä tai terveyttä uhkaavan välittömän vaaran torjumiseksi. Esityksen 

perusteluista ilmenevä tarkoitus nimittäin on, että tekninen tarkkailu olisi uudenkin säännöksen 

nojalla mahdollista vain, jos tarkkailu on välttämätöntä poliisitoi-menpiteen turvalliseksi 

suorittamiseksi. Tämä on toimenpiteen suorittamiseen osallistuvien hengen ja terveyden 

suojaamiseksi perusteltua ja hyväksyttävää. Ehdotetun säännöksen sanamuodon perusteella 

näyttää kuitenkin siltä, että terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen estäminen olisi 

itsenäinen edellytys tekniselle tarkkailulle. Säännöksen sanamuoto on tarkistettava esityksen 

tarkoitusta vastaavaksi.6 

 

Matkaviestimen sijaintitieto 

Poliisille voidaan 1. lakiehdotuksen 31 f §:n perusteella antaa lupa saada tieto niistä mat-

kaviestimistä, joista tiettynä aikana kirjautuu tieto tietyn paikan läheisyydessä sijaitsevan 

tukiaseman kautta telejärjestelmään. Edellytyksenä on, että tiedoilla voidaan olettaa olevan 

erittäin tärkeä merkitys 31 c §:n 1 momentissa tarkoitetun rikoksen estämi- 

sessä tai saman pykälän 2 momentissa tarkoitetun vaaran torjumisessa. Poliisi voi la- 

kiehdotuksen 28 §:n 1 momentin 6 kohdan takia hankkia matkaviestimen sijainnista tie- 
                                            
6 Säännös on mahdollista muotoilla esimerkiksi seuraavasti: "Poliisimiehellä on oikeus kohdistaa teknistä 
tarkkailua myös asunnossa olevaan henkilöön, jos se on välttämätöntä poliisitoimenpiteen turvalliseksi 
suorittamiseksi. Lisäksi edellytyksenä on, että tekninen tarkkailu on välttämätöntä toimenpiteen suorittajan, 
kiinni otettavan tai suojattavan henkilön henkeä tai terveyttä uhkaavan välittömän vaaran torjumiseksi taikka 
tekeillä olevan tai uhkaamassa olevan terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen estämiseksi." 
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don myös televalvontaa koskevien 31 c §:n säännösten nojalla. 

^ ̂ » Sääntelyn valtiosääntöoikeudellinen merkitys liittyy perustuslain 10 §:ssä turvat- 

tuun yksityiselämän suojaan, jonka lähtökohtana on yksilön oikeus elää omaa 

elämäänsä ilman viranomaisten ja ulkopuolisten tahojen mielivaltaista tai 

aiheetonta puuttumista siihen. Sääntely liittyy myös perustuslain 9 §:ssä turvattuun 

liikkumisvapauteen (PeVL 9/2004 vp, s. 5/II, PeVL 36/2002 vp, s. 5/II). 

Perustuslakivaliokunta antoi pakkokeinolain vastaavaa sääntelyä 

arvioidessaan suurta painoa sille, että kysymyksessä oleva yksityiselämän suojan 

rajoitus on varsin vähäinen verrattuna rajoituksen perusteena olevan 

yhteiskunnallisen intressin tärkeyteen (PeVL 36/2002 vp, s. 5/II). Tämä on 

soveltuva lähtökohta myös nyt käsiteltävänä olevan ehdotuksen arvioinnille. 

Poliisin oikeus on sidottu varsin tiukkoihin edellytyksiin siitä, että sijaintitietojen 

saamisella voidaan olettaa olevan erittäin tärkeä merkitys verraten törkeiden 

rikosten estämisessä taikka henkeä tai terveyttä uhkaavan vaaran torjumisessa. 

Sijaintitietojen salassapitoon sovelletaan poliisilain 43 §:ää poliisin henkilöstöön 

kuuluvan vaitiolovelvollisuudesta. Pakkokeinolain käsittelyn yhteydessä valiokunta 

piti lisäksi merkityksellisinä tuolloiseen ehdotukseen sisältyneitä säännöksiä 

sijaintitietojen hävittämisestä (PeVL 36/2002 vp, s. 5/II). Poliisilain 34 § aineiston 

käsittelystä näyttäisi jäävän tässä suhteessa puutteelliseksi, koska siinä mainitaan 

vain lain 30—31 §:ssä tarkoitettuja toimenpiteitä suoritettaessa kootut tiedot. 

Sääntelyä on tältä osin tärkeää täydentää. 
 

Toimenpiteistä päättäminen 

*3 J *      Perusoikeuksien kannalta on tärkeää, että telekuuntelusta, televalvonnasta, tiedon hank-

kimisesta matkaviestimien sijainnista sekä teknisestä tarkkailusta 32 b §:n 1 

momentis 
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Muita seikkoja 

Toimenpiteen siirtäminen. Tiedonhankintatoimenpiteitä suorittava poliisimies saa 1. 

lakiehdotuksen 5 §:n 1 momentin perusteella lykätä tekeillä olevaan rikokseen puuttumisen, jos 

se on välttämätöntä tiedonhankintatoiminnan paljastumisen estämiseksi tai toiminnan tavoitteen 

turvaamiseksi. 

Esityksen perusteluista ilmenevä tarkoitus on, että poliisi voi säännöksessä tarkoitetuissa 

tilanteissa olla puuttumatta tiedonhankintatoiminnan kohteena olevaa rikosta vähäisempiin 

sa tarkoitetuissa tapauksissa päättää pääsäännön mukaan tuomioistuin. Asian käsittelyssä 

noudatetaan soveltuvin osin pykälän 3 momentissa mainittuja pakkokeinolain säännöksiä. Tarkoitus 

ei kuitenkaan liene laajentaa julkisesta asiamiehestä annettujen pakkokeinolain 5 a luvun 6 a §:n 

säännösten soveltamista poliisilakiin perustuvien telepak-koasioiden käsittelyyn. Vaikka tämä ehkä 

onkin viittaussäännöksessä käytetystä ilmaisusta ("soveltuvin osin") pääteltävissä, on sääntelyä tältä 

osin paikallaan täsmentää. , Päällystöön kuuluva poliisimies voi lakiehdotuksen 32 c §:n 1 

momentissa tarkoitetussa kiiretilanteessa päättää myös telekuuntelusta siihen asti, kunnes 

tuomioistuin on ratkaissut lupa-asian. Lupaa on haettava heti, kun se on mahdollista, ja viimeistään 

24 tunnin kuluttua toimenpiteen aloittamisesta. Lupaa on mahdollista hakea myös puhelimitse. 

Kun telekuuntelumahdollisuus sisällytettiin pakkokeinolakiin, perustuslakivalio- 

kunta piti oleellisena oikeusturvaseikkana sitä, että kuunteluvaltuuden edellytyksenä on aina 

riippumattoman tuomioistuimen yksittäistapauksessa konkreettisen rikosepäilyn johdosta antama 

lupa (PeVL 8/1994 vp, s. 2/II). Käsiteltävänä olevan esityksen perusteluista ilmenee, että poliisi 

voi uuden säännöksen nojalla suorittaa telekuuntelua ja lopettaa kuuntelun ennen tuomioistuimen 

luparatkaisua. Tällöin telekuuntelun edellytykset eivät tule lainkaan tuomioistuimen arvioitaviksi. 

Tämä ei perustuslakivaliokunnan tuoreen kannan mukaan ole sopusoinnussa perustuslain 10 §:n 

luottamuksellisen viestin salaisuutta turvaavien säännösten kanssa, vaan telekuuntelun tulee aina 

olla sidottu tuomioistuimen lupaan (PeVL 36/2002 vp, s. 7/1). Tavallisen 

lainsäätämisjärjestyksen käytön edellytyksenä siten on, että lakiehdotuksen 32 c §:n 1 

momentista poistetaan maininta telekuuntelusta. 
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tekeillä oleviin rikoksiin. Tämä on poliisitoiminnan yleisiä periaatteita ja tärkeysjärjestystä 

koskevien poliisilain 2 §:n säännösten näkökulmasta sinänsä perusteltua. Valiokunta pitää 

perusoikeussyistä kuitenkin tärkeänä, että vakavimmat yksilöön kohdistuvat rikokset rajataan 

säännöksessä toimenpiteen siirtomahdollisuuden ulkopuolelle. 

Poliisimiehen käyttäytyminen. Poliisimiehen on 1. lakiehdotuksen 9 c §:n mukaan käyttäydyttävä 

virassa ja yksityiselämässä siten, ettei hän ole omiaan vaarantamaan luottamusta poliisille 

kuuluvien tehtävien asianmukaiseen hoitoon. 

Ehdotuksen taustalla ovat poliisin toiminnan luotettavuuteen kohdistuvat erityiset 

vaatimukset samoin kuin poliisin vapaa-aikaan ulottuvat toimivaltuudet ja -velvollisuudet 

poliisilain 9 §:n perusteella. Poliisimiehen yksityiselämään ulottuvalle sääntelylle on siten 

hyväksyttävät ja painavat perusteet eikä ehdotus muodostu muutenkaan perustuslain kannalta 

ongelmalliseksi. 

Poliisimiehen sivutehtävät. Poliisimies ei 1. lakiehdotuksen 9 d §:n 2 momentin takia saa hoitaa 

tehtävää, johon liittyvät oikeudet ja velvollisuudet saattavat joutua ristiriitaan poliisilain 

mukaisten tehtävien kanssa. Ehdotus on merkityksellinen perustuslain 10 §:ssä turvatun 

yksityiselämän suojan näkökulmasta ja perustuslain 18 §:n 1 momentin kannalta siltä osin kuin 

momentissa turvataan jokaisen oikeus lain mukaan hankkia toimeentulonsa valitsemallaan 

työllä, ammatilla tai elinkeinolla. 

Tarkoitus perustelujen mukaan on kieltää poliisimiestä toimimasta esimerkiksi 

yleisötilaisuuden turvallisuuspäällikkönä ja muissa vastaavissa poliisin tehtäviä sivuavissa 

tehtävissä. Kiellettyä olisi myös poliisin toimialaan liittyvä jatkuva tai toistuva liiketoiminnan 

luonteinen konsultointi ja kouluttaminen. Ehdotetulle sääntelylle on poliisin tehtävien ja 

toimivaltuuksien erityisluonteeseen ja -laajuuteen liittyvät hyväksyttävät perusteet (PeVL 

12/2002 vp, s. 5/II). Näiden seikkojen painavuus huomioon ottaen ehdotus ei valiokunnan 

mielestä loukkaa oikeasuhtaisuuden vaatimuksia. Sääntelyn täsmällisyyden näkökulmasta on 

kuitenkin paikallaan esimerkinomaisesti yksilöidä säännöksessä joitakin kiellon piiriin kuuluvia 

tehtäviä ja täydentää säännöstä tällaisiin tehtäviin viittaavalla vastaavuusmaininnalla. 
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Paikalta poistaminen. Henkilö saadaan poistaa paikalta sillä 1. lakiehdotuksen 20 §:n 2 

momenttiin lisättäväksi ehdotetulla uudella edellytyksellä, että hänen uhkauksistaan tai muusta 

käyttäytymisestään ja aiemmasta käyttäytymisestään vastaavassa tilanteessa voidaan päätellä 

hänen todennäköisesti aiheuttavan huomattavaa häiriötä tai välitöntä vaaraa yleiselle 

järjestykselle ja turvallisuudelle. 

Ehdotus on merkityksellinen perustuslain 9 §:n 1 momentissa turvatun liikkumisvapauden 

kannalta samoin kuin perustuslain 7 §:ssä suojattujen henkilökohtaisen vapauden ja 

koskemattomuuden näkökulmasta. Paikalta poistamisen kynnys näyttää muodostuvan 

ehdotuksessa käytetyn verraten väljän ilmaisun ("voidaan päätellä... todennäköisesti 

aiheuttavan...") takia matalaksi (vrt. PeVL 36/2002 vp, s. 2—3). Samaa ilmaisua kuitenkin 

käytetään poliisilain voimassa olevassa 20 §:n 1 momentissa ja sillä voidaan siten olettaa olevan 

käytännön soveltamistilanteissa vakiintunut merkitys. Lisäksi kynnystä nostaa se, että arvion on 

20 §:n 2 momentin sanamuodon mukaan aina perustuttava henkilön sen hetkisten uhkausten ja 

muun käyttämisen lisäksi hänen aiempaan käyttäytymiseensä vastaavassa tilanteessa. Näistä 

seikoista huolimatta on tällaisessa henkilön mahdollisten toimien ennakointiin perustuvassa 

sääntelyssä aiheellista pyrkiä ehdotettua konkreettisempaan ja objektiivisin perustein tehtävää 

harkintaa viittaavaan sanamuotoon (esimerkiksi: "...käyttäytymisen perusteella on 

todennäköistä..."). 

Valiokunta huomauttaa, että paikalta poistettua henkilöä ei voida pykälän voimassa 

olevan 3 momentin perusteella pitää säilössä, ellei ole todennäköistä, että hän syyllistyy 1 

momentissa tarkoitettuun henkeen, terveyteen, vapauteen, kotirauhaan tai omaisuuteen 

kohdistuvaan rikokseen taikka aiheuttaa häiriötä tai vaaraa. 

Turvallisuustarkastus. Poliisimiehellä on 1. lakiehdotuksen 22 §:n 3 momenttiin lisättäväksi 

ehdotetun säännöksen perusteella oikeus tarkastaa momentissa tarkoitettuun tilaisuuteen saapuva 

tai sen välittömässä läheisyydessä oleskeleva henkilöjä hänen mukanaan olevat tavarat sen 

varmistamiseksi, ettei hänellä ole hallussaan sellaisia esineitä tai aineita, joilla voidaan haitata 

järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämistä tilaisuudessa. Voimassa oleva 3 momentti koskee 

esineitä ja aineita, joilla voidaan aiheuttaa vaaraa tilaisuuteen osallistuvien turvallisuudelle. 
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Turvallisuustarkastus merkitsee puuttumista perustuslain 7 §:n 1 momentissa suojattuun 

henkilökohtaisen koskemattomuuteen. Tähän oikeuteen ei perustuslain 7 §:n 3 momentin 

mukaan saa puuttua mielivaltaisesti eikä ilman laissa säädettyä perustetta. Sääntely sivuaa myös 

perustuslain 15 §:ssä turvattua omaisuuden suojaa, sillä vaaraa tai haittaa aiheuttavat esineet ja 

aineet on 22 §:n 4 momentin perusteella otettava tarvittaessa tarkastettavalta pois. 

Ehdotettu säännös on huomattavan väljä ja sellaisena tuo sääntelyn piiriin henkilöiden 

hallussa pitämiä hyvin monenlaisia esineitä — sellaisiakin, joilla ei ole merkitystä tilaisuuteen 

osallistuvien turvallisuuden vaarantumisen kannalta. Sääntelyllä suojattavana intressinä 

näyttäisikin olevan tilaisuuteen osallistuvien oikeuksien suojaamisen sijasta poliisin 

näkökulmasta tarpeellisiksi arvioitavat toimenpiteet järjestyksen ja turvaliisuuden 

ylläpitämiseksi. Näin yleinen intressi lisää sääntelyn väljyyttä etenkin, kun tarkastuksen ja pois 

ottamisen kohteina olevien esineiden ja aineiden ei edellytetä estävän järjestyksen ja 

turvallisuuden ylläpitämistä tai aiheuttavan sille vaaraa. Riittävää ehdotettujen säännösten 

perusteella on, että esineillä tai aineilla voidaan aiheuttaa ylläpi-totoimenpiteille — vähäistäkin 

— haittaa. Yleiset ja joustavat ilmaisut säännöksissä eivät ole omiaan torjumaan mahdollisuutta 

käyttää toimivaltuuksia mielivaltaisesti. Kuvaavaa on, että esityksen perusteluissa todetaan — 

perustuslakivaliokunnan tuore kannanotto sivuuttaen (PeVL 26/2004 vp, s. 3) — sääntelyn 

oikeuttavan poliisin ottamaan pois myös henkilön hallussa mahdollisesti olevat 

naamioitumisvälineet. 

Ehdotus muodostuu edellä esitetyn perusteella kaiken kaikkiaan hyvin ongelmalliseksi 

perusoikeuksien yleisten rajoitusedellytysten näkökulmasta. Tavallisen lainsäätämisjärjestyksen 

käytön edellytyksenä siksi on, että poliisilain 22 §:n 3 ja 4 momenttiin lisättäväksi ehdotetut 

säännökset poistetaan lakiehdotuksesta tai ne tarkistetaan perusoikeusjärjestelmän vaatimuksia 

vastaaviksi. 

Turvatarkastus. Poliisilakiin lisättäviksi ehdotetut 22 b — 22 f § mahdollisuudesta järjestää 

turvatarkastuksia poliisilaitoksissa ja muissa poliisin toimitiloissa vastaavat pe-

rustuslakivaliokunnan myötävaikutuksella (PeVL 2/1999 vp) säädettyä lakia turvatarkastuksista 

tuomioistuimissa. Tarkoitus on, että vain poliisimiehellä ja poliisin palveluksessa olevalla 

virkamiehellä on oikeus käyttää voimakeinoja tarkastuksesta kieltäytyvän henkilön 
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poistamiseksi poliisin toimitiloista. Tämä rajaus ei lakiehdotuksen 22 e §:n 1 momentissa 

käytetyn sanonnan ("muu kuin... eivät") takia kuitenkaan aivan selvästi ilmene laista. Momentin 

kirjoitusasua on aiheellista tarkistaa. 

Tiedonhankinnan paljastumisen estäminen. Poliisi voi 1. lakiehdotuksen 33 a §:n 1 momentin 

perusteella käyttää harhauttavia tai peiteltyjä tietoja, tehdä ja käyttää harhauttavia ja peiteltyjä 

rekisterimerkintöjä sekä valmistaa ja käyttää vääriä asiakirjoja. Edellytyksenä on, että toimet 

ovat välttämättömiä tarkkailun, teknisen tarkkailun, valeoston, peitetoiminnan tai 

tietolähdetoiminnan paljastumisen estämiseksi. 

Ehdotus laajentaa jonkin verran poliisin mahdollisuutta suojata tiedonhankintatoi-

mintaansa säännöksessä tarkoitetuilla harhautus-ja peittelytoimenpiteillä. Tällaisia suo-

jaamiskeinoja voidaan nykyisin käyttää vain peitetoiminnassa. Tämä käsite on perustus-

lakivaliokunnan myötävaikutuksella (PeVL 5/1999 vp, s. 4—6) säädetyssä poliisilain 28 §:n 1 

momentin 4 kohdassa tosin määritelty käsiteltävänä olevaa ehdotusta laveammin siinä mielessä, 

että se kattaa soluttautumisen lisäksi myös muun sellaisen tiedonhankinnan, jossa käytetään 

peiteltyjä tai harhauttavia tietoja tai rekisterimerkintöjä taikka valmistetaan tai käytetään vääriä 

asiakirjoja. 

Ehdotetun sääntelyn tarkoitus on mahdollistaa poliisin sinänsä lainmukaisten tie-

donhankintakeinojen tehokas käyttö pyrkimällä estämään niiden käytön paljastuminen. Viime 

kädessä sääntelyllä suojataan tiedonhankintatoimiin osallistuvien virkamiesten henkilökohtaista 

turvallisuutta. Sääntelylle on perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävät perusteet. 

Suhteellisuusvaatimuksen näkökulmasta on olennaista, että valtuutta on säännöksen perusteella 

mahdollista käyttää ainoastaan, jos se on tiedonhankinnan paljastumisen estämiseksi 

välttämätöntä. Valtuus on rajattu säännöksessä mainittuihin tiedonhankinnan muotoihin. 

Oikeusturvan kannalta on merkityksellistä, että suojaustoimista on 33 a §:n 5 momentin mukaan 

laadittava selvitys sisäasiainministeriölle, joka antaa asiasta vuosittain kertomuksen eduskunnan 

oikeusasiamiehelle. Perustuslakivaliokunnan mielestä ministeriön on kuitenkin aiheellista antaa 

kertomus useammin, esimerkiksi kaksi kertaa vuodessa. 

Lakiehdotus voidaan näiltä osin käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Myöskään 

lakiehdotuksen 33 b § rekisterimerkinnän oikaisusta ei ole perustuslain kannalta ongelmallinen. 
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Tietojen saaminen yksityiseltä yhteisöltä tai henkilöltä. Poliisilla on 1. lakiehdotuksen 36 §:n 2 

momentin perusteella oikeus saada teleliittymän yhteystiedot samoin kuin teleliittymän, -

päätelaitteen ja -osoitteen yksilöivät tiedot paitsi, kuten nykyisinkin teleyritykseltä ja 

yhteisötilaajalta, myös Viestintäviraston hyväksymällä teknisellä laitteella. Edellytyksenä on, 

että tietoja yksittäistapauksessa tarvitaan poliisille kuuluvan tehtävän suorittamiseksi. Poliisilla 

on vastaava oikeus saada postitoimintaa harjoittavalta yhteisöltä jakeluosoitetietoj a. 

Säännös poliisin oikeudesta saada poliisitehtävän suorittamisessa tarvittavia osoite- ja 

muita vastaavia yhteys- ja yksilöintitietoja ei sinänsä ole lakiehdotuksen käsittelyjärjestykseen 

vaikuttava seikka. Ongelmallista kuitenkin on, että ehdotuksessa on kysymys sellaisesta 

teknisestä laitteesta, jolla voidaan esityksen perustelujen mukaan lisäksi siepata viestiliikennettä 

muutenkin, purkaa salauksia, kuunnella viestien sisältöä ja saada viestiyhteyksien 

tunnistamistietoja. Tarkoitus on teknisin ja valvonnallisin keinoin varmistua siitä, että laitetta 

käytetään vain yhteys- ja yksilöintitietojen hankkimiseen. Tällaisista perustuslain 10 §:ssä 

turvatun luottamuksellisen viestin salaisuuden suojaamisen kannalta olennaisista seikoista on 

valiokunnan mielestä välttämätöntä säätää laissa riittävän täsmällisesti esimerkiksi rajaamalla 

poliisin oikeus koskemaan ainoastaan sellaista laitetta, jota on teknisesti mahdollista käyttää 

siten, että vain ehdotetussa säännöksessä tarkoitetut yhteys- ja yksilöintiedot tulevat hankituiksi. 

Tämä on edellytys lakiehdotuksen käsittelemiselle tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. 

Vapaaehtoistoiminta. Poliisi voi 1. lakiehdotuksen 45 a §:n 1 momentin perusteella käyttää 

vapaaehtoisjärjestöjä etsintä-ja pelastustehtävissä sekä muissa sellaisissa avustustehtävissä, 

joihin ei sisälly merkittävää julkisen vallan käyttöä. 

Esityksen perusteluista ilmenevä tarkoitus on, että poliisi voi pyytää vapaaehtoisjärjestöjä 

toimimaan poliisin apuna säännöksessä mainituissa tehtävissä. Tällainen poliisin 

tilapäisluonteista avustamista koskeva sääntely ei muodostu ongelmalliseksi perustuslain 124 

§:n kannalta (PeVL 24/2001 vp, s. 4). Säännöstä on kuitenkin syytä täydentää nimenomaisella 

maininnalla vapaaehtoisjärjestöjen poliisia avustavasta asemasta. Lisäksi säännöksessä käytetty 

avustustehtävän käsite on epäselvä. Hallintovaliokunnan on perustuslakivaliokunnan mielestä 

syytä tehdä ainakin perustelujen tasolla selkoa, kenelle taikka mille viranomaiselle tai 
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hallinnonalalle kuuluvasta avustustehtävästä säännöksessä on kysymys. Asianmukaisinta 

kuitenkin on selkeyttää säännöstä tältäkin osin (vrt. pelastuslain 9 § ja meripelastuslain 6 §). 

Rikosanalyysirekisteri. Valiokunta on kiinnittänyt huomiota siihen, että 5. lakiehdotuksen 6 §:n 

2 momentin 2 kohdan mukaiseen tilapäiseen rekisteriin merkittyjen tietojen säilytysaika on lain 

voimassa olevan 26 §:n 1 momentin 2 kohdan pääsäännön perusteella 10 vuotta. Tietojen 

säilytysaika tilapäiseksi tarkoitetussa rekisterissä on valiokunnan mielestä aiheellista säätää tätä 

lyhyemmäksi etenkin, kun otetaan huomioon, että rekisteriin merkittyjä tietoja voidaan 

mainitussa 26 §:ssä säädetyillä edellytyksillä säilyttää pääsäännön mukaisen määräajan 

päättymisen jälkeenkin. 
 

Lausunto 
 
Lausuntonaan perustuslakivaliokunta esittää, 

 

että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain 

säätämisjärjestyksessä, 1. lakiehdotus kuitenkin vain, 

jos valiokunnan sen 32 c §:n 1 momentista, 22 §:n 3 

ja 4 momentista ja 36 §:n 2 momentista tekemät 

valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan 

asianmukaisesti huomioon. 
Helsingissä * päivänä huhtikuuta 2005 
 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa 

pj.   Kimmo Sasi /kok 
vpj. Arja Alho/sd 
jäs.  Leena Harkimo /kok 

Hannu Hoskonen /kesk 
Roger Jansson Ix 
Irina Krohn /vihr 
Miapetra Kumpula /sd 
Annika Lapintie /vas 
Outi Ojala /vas 
Reino Ojala /sd 
Klaus Pentti /kesk 
Markku Rossi /kesk 
Simo Rundgren /kesk 
Arto Satonen /kok 
Seppo Särkiniemi /kesk 
Ilkka Taipale /sd 
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Astrid Thors Ix. 
 
Valiokunnan sihteerinä on toiminut 

valiokuntaneuvos Sami Manninen. 


