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Hei, 

Oikeusministeriö on kutsuttu kuultavaksi perustuslakivaliokunnan kokoukseen 6. 10.2004 
ehdotuksesta neuvoston puitepäätökseksi yleisesti saatavilla olevien sähköisen viestinnän 
palvelujen tarjoamiseen liittyvien ja sen yhteydessä käsiteltyjen ja tallennettujen 
tietojen ja julkisia viestintäverkkoja koskevien tietojen säilyttämisestä rikosten ja 
rikollisten tekojen,  terrorismi mukaan lukien,  torjumiseksi,   tutkimiseksi ja 
selvittämiseksi ja niistä syytteeseen asettamiseksi (U 42/2004 vp) . Oikeusministeriö on 
osallistunut kirjelmän valmisteluun. Sillä ei ole huomautettavaa asiassa. 

Ystävällisin terveisin 

Leena Vettenranta 
Oikeusministeriö 
Lainvalmisteluosasto 

 

Posti 
Office 
Saapunut posti: U 42/2004 vp 



 

 

Tulostanut: Laaksonen Kalevi Sivu 1 1.10.2004 14:41 
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Eduskunnan perustuslakivaliokunta 
 
 
 
 

U 42/2004 vp 
 

EHDOTUS NEUVOSTON PUITEPÄÄTÖKSEKSI YLEISESTI SAATAVILLA OLEVIEN 
SÄHKÖISEN VIESTINNÄN PALVELUJEN TARJOAMISEEN LIITTYVIEN JA SEN YHTEYDESSÄ 
KÄSITELTYJEN JA TALLENNETTUJEN TIETOJEN JA JULKISIA VIESTINTÄVERKKOJA 
KOSKEVIEN TIETOJEN SÄILYTTÄMISESTÄ RIKOSTEN JA RIKOLLISTEN TEKOJEN, 
TERRORISMI MUKAAN LUKIEN, TORJUMISEKSI, TUTKIMIKSEKSI JA SELVITTÄMISEKSI 
JA NIISTÄ SYYTTEESEEN ASETTAMISEKSI 

 
 

Nykyinen kansallinen lainsäädäntö 
 

Telekuuntelulla tarkoitetaan televiestin sisällön selvittämistä. Televalvonnalla tarkoitetaan 
televiestin tunnistamistietojen hankkimista. Televiestin tunnistamistiedot ovat viestin 
siirtämiseksi, jakelemiseksi tai tarjolla pitämiseksi käsiteltäviä tietoja. 
 

Tuomioistuin voi antaa luvan telekuunteluun rikoslain 5 a luvun 2 §:ssä mainittujen rikosten 
selvittämistä varten. Lupa voidaan antaa kerrallaan enintään yhdeksi kuukaudeksi. Tuomioistuin 
voi antaa luvan televalvontaan pakkokeinolain 5 a luvun 3 §:ssä mainittujen rikosten 
selvittämistä taikka poliisilain 31 c §:ssä mainittujen rikosten estämistä tai paljastamista varten. 
Lupa voidaan antaa kerrallaan enintään yhdeksi kuukaudeksi. Lupa voidaan myöntää koskemaan 
myös päätöstä edeltänyttä tiettyä aikaa, joka voi olla kuukautta pidempi. Lisäksi poliisilla on 
oikeus saada teleyrityksiltä tunnistamistietoja sähköisen viestinnän tietosuojalain 36 §:n 2 
momentin nojalla. 
 

Viestintämarkkinalain 95 §:n mukaan teleyrityksen on varustettava viestintäverkkonsa ja 
viestintäpalvelunsa sellaisilla teknisillä apuvälineillä ja ominaisuuksilla, että pakkokeinolaissa ja 
poliisilaissa tarkoitettu telekuunteluja televalvonta on mahdollista suorittaa. 
 

Sähköisen viestinnän tietosuojalain 10 §:n 5 momentin mukaan laskun määräytymiseen liittyviä 
tietoja on säilytettävä vähintään kolme kuukautta laskun eräpäivästä tai tunnistamistiedon 
tallentumisesta riippuen siitä, kumpi näistä ajankohdista on myöhäisempi. 

Käyntiosoite 
Säästöpankinranta 2 
A 
Puhelin 
(09) 160 42875 
Sähköposti 
kimmo.hakonen@pol
iisi.fi 
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Poliisiosasto Hallintoyksikkö 
 

Ehdotus puitepäätökseksi 
 

Puitepäätöksen tarkoituksena on helpottaa oikeudellista yhteistyötä rikosasioissa. 
 

Puitepäätöstä sovelletaan liikennetietoihin ja paikkatietoihin sekä näitä tietoja koskeviin 
tilaajatietoihin ja käyttäjätietoihin. Puitepäätöstä ei sovelleta vaihdettujen viestien sisältöön, jos 
kansallisessa lainsäädännössä on näin määritelty. 
 

Kunkin jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tiedot 
säilytetään vähintään 12 ja enintään 36 kuukauden ajan niiden tuottamisen jälkeen. Jäsenvaltiot 
voivat soveltaa pidempiä tietojen säilyttämistä koskevia määräaikoja kansallisin perustein, jos 
tällainen säilyttäminen muodostaa tarpeellisen, asianmukaisen ja oikeasuhteisen toimenpiteen 
demokraattisessa yhteiskunnassa. 
 

Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että puitepäätöksen nojalla säilytettäviin tietoihin 
sovelletaan vähintään puitepäätöksessä mainittuja tietosuoja- ja tietoturvaperiaatteita. 
 
 

Ehdotuksen arviointia 
 

Televiestin tunnistamistietojen hankkiminen (televalvonta) on osoittautunut tehokkaaksi 
välineeksi vakavan rikollisuuden torjumisessa ja tutkimisessa. Tunnistamistietojen hankkiminen 
takautuvasti ei ole mahdollista, ellei niitä tallenneta ja säilytetä. Teleyrityksille ei voida asettaa 
velvoitetta tallentaa ja säilyttää vain tiettyjen rikosten torjumiseksi tai tutkimiseksi tarpeellisia 
tietoja, koska teleyrityksillä ei voi olla etukäteen tiedossa, minkä tietojen säilyttäminen olisi 
tässä tarkoituksessa tarpeellista. Tallentamis- ja säilyttämisveivollisuuden tulee sen vuoksi 
välttämättä olla tässä suhteessa yleisempi. Tallentamis- ja säilyttämisvelvollisuus tukee tavoitetta 
tarjota korkeatasoista suojelua vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvalla alueella 
rikoksia ja rikollisia tekoja asianmukaisella tavalla torjumalla, tutkimalla ja selvittämällä ja niistä 
syytteeseen asettamalla. 
 

Puitepäätös koskisi ainoastaan teleyritysten velvollisuutta tallentaa ja säilyttää tietoja. 
Viranomaisten oikeuteen saada ja käsitellä (mukaan lukien luovuttaa) tunnistamistietoja 
puitepäätös ei vaikuttaisi. Se jäisi kansallisen sääntelyn varaan. Jos kansallisessa 
lainsäädännössä olisi niin määritelty, puitepäätös koskisi vain televiestien tunnistamistietoja, ei 
niiden sisältöä. Myös tietojen tarkka säilyttämisaika jäisi kansallisen sääntelyn varaan. 
 

Säilyttämisvelvoitteen sisältö täsmentynee puitepäätösehdotuksen jatkovalmistelussa. Kuten 
valtioneuvoston kannassa todetaan, lähtökohtana jatkovalmistelussa tulisi olla, että tallentamis- 
ja säilyttämisvelvollisuus kohdistuisi sen kaltaisiin tietoihin, joita teleyritykset jo ja vielä 
nykyisellään tallentavat ja säilyttävät omia, esimerkiksi laskutukseen liittyviä tarkoituksiaan 
varten. Palvelujen laskutusperusteiden muuttuessa teleyritysten oma tarve tällaisten tietojen 
säilyttämiselle saattaa kuitenkin 

Käyntiosoite 
Säästöpankinranta 2 
A 
Puhelin 

Vaihde (09) 160 42875 
Sähköposti 
kimmo.hakonen@poliisi.f
i 

Poliisiosasto 
Hallintoyksikkö 
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vähentyä. Kysymys olisi siis lähinnä vakavien rikosten torjumisen ja tutkimisen näkökulmasta 
riittävän pitkien säilyttämisaikojen määrittämisestä tällaisille tiedoille. Näin muotoiltu 
tallentamis- ja säilyttämisvelvollisuus olisi sisäasiainministeriön käsityksen mukaan kohtuullisin 
kustannuksin toteutettavissa. Tarkkojen kustannusarvioiden tekeminen ei ole mahdollista ennen 
puitepäätösehdotuksen sisällön täsmentymistä. Viestintämarkkinalain 98 §:n 2 momentin 
mukaan teleyrityksellä on oikeus saada valtion varoista korvaus yksinomaan viranomaisen 
ilmoittamien tarpeiden vuoksi hankittujen järjestelmien, laitteistojen tai ohjelmistojen 
investoinneista, käytöstä ja ylläpidosta aiheutuneista kustannuksista. 
 

Edellä mainitun perusteella ehdotukseen puitepäätökseksi on syytä suhtautua lähtökohtaisesti 
myönteisesti. 
 
 

Kansallisen lainsäädännön muutostarpeet 
 

Kuten edellä on todettu, puitepäätös ei vaikuttaisi viranomaisten oikeuteen saada ja käsitellä 
tunnistamistietoja. Puitepäätöksestä ei siis aiheutuisi viranomaisten tiedonsaantioikeuksia 
koskevan kansallisen sääntelyn muutostarpeita. 
 

Sen sijaan viestintämarkkinalain 95 §:ssä olevaa sääntelyä viestintäverkkojen ja 
viestintäpalvelujen varustamisesta telekuuntelun ja televalvonnan mahdollistavilla teknisillä 
apuvälineillä ja ominaisuuksilla tulisi täydentää täsmälliset tunnistamistietojen säilyttämisajat 
määrittävällä tallentamis- ja säilyttämisvelvollisuutta koskevalla sääntelyllä. 
 

Sisäasiainministeriö ehdotti jo 1.9.2004 voimaan tulleen sähköisen viestinnän tietosuojalain 
valmistelun yhteydessä, että kansallisessa sähköisen viestinnän lainsäädännössä säädettäisiin 
tunnistamistietojen tallentamis- ja säilyttämisvelvollisuudesta. Sisäasiainministeriö katsoi 
tuolloin, että vähimmäissäilyttämisaika voisi olla yhtä pitkä kuin tunnistamistietojen käsittelyä 
koskeville tiedoilla ehdotettu ja sittemmin säädetty säilyttämisaika eli kaksi vuotta (sähköisen 
viestinnän tietosuojalaki 15 § 1 momentti). 
 

Viestintämarkkinalain 95 §:ää liittyvässä tunnistamistietojen tallentamis- ja 
säilyttämisvelvollisuudessa tallentaminen ja säilyttäminen tapahtuisi vakavan rikollisuuden 
torjumisen ja tutkimisen mahdollistamiseksi. Sähköisen viestinnän tietosuojalain 3 luvun 
mukainen viestien ja tunnistamistietojen käsittely tapahtuu palvelujen toteuttamiseksi ja 
käyttämiseksi, laskutusta varten, markkinointia varten, teknistä kehittämistä varten, 
väärinkäytöstapauksissa ja teknisen vian tai virheen havaitsemiseksi. Kuten edellä on todettu, 
käsiteltävät tiedot olisivat kuitenkin valtioneuvoston lähtökohdan mukaan molemmissa 
tilanteissa luonteeltaan samankaltaisia. Näin ollen myös sähköisen viestinnän tietosuojalaissa 
teleyrityksille asetetut tietosuojaa (4-7 §) ja tietoturvaa (5 luku) koskevat velvoitteet olisivat 
lähtökohtaisesti myös vakavan rikollisuuden torjumiseen ja selvittämiseen liittyvän 
tunnistamistietojen tallentamis- ja säilyttämisvelvollisuuden täyttämiseen soveltuvia. 

Käyntiosoite 
Säästöpankinranta 2 
A 
Puhelin 

Vaihde (09) 160 42875 
Sähköposti 
kimmo.hakonen@poIiisi.
fi 

Poliisiosasto 
Hallintoyksikkö 

 

Perusoikeusnäkökulma 
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Perustuslain 10 §:n mukaan jokaisen yksityiselämä on turvattu. Henkilötietojen suojasta 
säädetään tarkemmin lailla. Kirjeen, puhelun ja muun luottamuksellisen viestin salaisuus on 
loukkaamaton. Lailla voidaan säätää välttämättömistä rajoituksista viestin salaisuuteen yksilön 
ja yhteiskunnan turvallisuutta taikka kotirauhaa vaarantavien rikosten tutkinnassa, 
oikeudenkäynnissä ja turvallisuustarkastuksessa sekä vapaudenmenetyksen aikana. 
 

Tunnistamistietojen tallentamis- ja säilyttämisvelvollisuudessa olisi kysymys teleyritysten 
velvollisuudesta, joka koskisi valtioneuvoston lähtökohdan mukaan samankaltaisia tietoja, joita 
teleyritykset tallentavat ja säilyttävät jo ja vielä nykyisellään sähköisen viestinnän tietosuojalain 
nojalla omia tarkoituksiaan varten. Tällaisten tietojen käsittelyn kansallinen sääntely on arvioitu 
myös perusoikeusnäkökulmasta sähköisen viestinnän tietosuojalain säätämisen yhteydessä. 
 

Vakavan rikollisuuden torjumisen ja tutkimisen tarkoituksessa sekä teleyritysten omissa 
tarkoituksissaan tallentamien ja säilyttämien tietojen valtioneuvoston lähtökohdan mukaisen 
samankaltaisuuden vuoksi tietosuoja ja tietoturva voitaisiin turvata kansallisesti samalla tavoin 
molemmissa tilanteissa. 
 

Puitepäätös ei vaikuttaisi viranomaisten tiedonsaantioikeuksiin, vaan ne ratkaistaisiin jatkossakin 
puhtaasti kansallisella sääntelyllä. Nykyinen kansallinen viranomaisten tiedonsaantioikeuksia 
koskeva sääntely on aikanaan arvioitu myös perusoikeusnäkökulmasta. Voidaan kuitenkin 
todeta, että vakavan rikollisuuden tutkinta on perustuslain tuntema luottamuksellisen viestin 
salaisuuden rajoittamisperuste. Perustuslakivaliokunnan käytännössä televiestin 
tunnistamistietojen, toisin kuin televiestin sisällön, ei ole katsottu kuuluvan tämän perusoikeuden 
ydinalueeseen. Edelleen perustuslakivaliokunnan käytännössä rikosten torjuminen on rinnastettu 
rikosten selvittämiseen, kun on kysymys konkreettisesta ja yksilöidystä rikosepäilystä. 
 

Perustuslain 18 §:n 1 momentin mukaan jokaisella on oikeus lain mukaan hankkia 
toimeentulonsa valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla. Tunnistamistietojen 
tallentamisesta ja säilyttämisestä aiheutuu teleyrityksille kustannuksia. Kuten edellä on todettu, 
kysymys olisi kuitenkin valtioneuvoston lähtökohdan mukaan samankaltaisista tiedoista, joita 
teleyritykset tallentavat ja säilyttävät jo ja vielä nykyisellään sähköisen viestinnän tietosuojalain 
nojalla omia tarkoituksiaan varten. Näin muotoiltu tallentamis- ja säilyttämisvelvollisuus olisi 
sisäasiainministeriön käsityksen mukaan kohtuullisin kustannuksin toteutettavissa. Nykyisen 
viestintämarkkinalain 98 §:n 2 momentin mukaan teleyrityksellä on oikeus saada valtion varoista 
korvaus yksinomaan viranomaisen ilmoittamien tarpeiden vuoksi hankittujen järjestelmien, 
laitteistojen tai ohjelmistojen investoinneista, käytöstä ja ylläpidosta aiheutuneista 
kustannuksista. 

Käyntiosoite 
Säästöpankinranta 2 
A 
Puhelin 

Vaihde (09) 160 42875 
Sähköposti 
kimmo.hakonen@poliisi.f
i 

Poliisiosasto 
Hallintoyksikkö 

 

Perustuslain 7 §:n 1 momentin mukaan jokaisella on oikeus henkilökohtaiseen turvallisuuteen. 
Tunnistamistietojen tallentamis- ja säilyttämisvelvollisuudella mahdollistetaan televalvonta, 
jolla julkinen valta toteuttaa velvoitettaan turvata kansalaisten henkilökohtainen turvallisuus 
vakavaa rikollisuutta torjumalla ja tutkimalla. 
Lainsäädäntöneuvos 

Käyntiosoite 
Säästöpankinranta 2 A 
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Juhapekka Ristola 
neuvotteleva virkamies 
viestintämarkkinaosasto 

EDUSKUNTA 
PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA 

 

Helsinki 4.10.2004 
 
 
 

vnte U 42/2004 vp 
 

Asia EHDOTUS SÄHKÖISEN VIESTINNÄN TUNNISTAMISTIETOJEN SÄILYTTÄMISEKSI EUROOPAN 
UNIONISSA 
 

Aluksi 
Ranska, Irlanti, Ruotsi ja Britannia tekivät huhtikuussa 2004 ehdotuksen sähköisen viestinnän 
tunnistamistietojen säilyttämisestä rikosten torjumiseksi, tutkimiseksi ja selvittämiseksi ja niistä 
syytteeseen asettamiseksi (8958/04 CRIMORG 36 TELECOM 82). Ehdotuksen taustalla ovat 
muun ohessa Eurooppa-neuvoston 18.6.2004 antamat päätelmät, joiden mukaan neuvoston olisi 
kesäkuuhun 2005 mennessä päästävä yhteisymmärrykseen aloitteista, jotka koskevat 
tiedonvaihtoa ja yhteistyötä terrorismi-rikosten alalla sekä viestintäliikennetietojen säilyttämistä. 
Asia käsitellään oikeus- ja sisäasioiden neuvostossa. Asian ratkaisu edellyttää jäsenmaiden 
yksimielisyyttä. 
 

Tunnistamistiedoista käy ilmi muun muassa, kuka on soittanut puhelimella tai lähettänyt 
sähköpostiviestejä kenelle ja mitä Internet-sivustoja kukin on selaillut. Kännyköiden osalta ilmi 
käy myös käyttäjien maantieteellinen sijainti. 
 

Liikenne- ja viestintäministeriön näkemykset otettiin huomioon sisäasiainministeriön esittelystä 
annetussa valtioneuvoston U-kirjeessä eduskunnalle (U 42/2004). Sen sijaan asiaa koskeva 
perusmuistio (SM2004-00348) on laadittu sisäasiainministeriössä ilman liikenne-ja 
viestintäministeriön myötävaikutusta. 

 

Ehdotuksen keskeinen sisältö 
 

Ehdotetun säilyttämisvelvoitteen ideana on turvata rikostutkinnan ja syyteharkinnan kannalta 
välttämättömän tiedon siirto jäsenmaasta toiseen. 
 

Esitys on keskeisen sisältönsä osalta epäselvä, mutta säilyttämisvelvoite näyttäisi käsittävän vain 
jo teleyrityksen hallussa olevat tiedot, jotka on luotu laillisessa liiketoi-mintaintressissä; tällaisia 
tietoja kertyy esimerkiksi laskutuksen toteuttamisessa tai vika-ja häiriötilanteiden 
selvittämisessä. Säilyttämisvelvoite kohdistuisi vain teleyrityksiin; velvoite ei kohdistuisi muihin 
palvelun tarjoajiin eikä yhteisöihin, jotka käyttävät teleyritysten tarjoamia viestintäpalveluita 
(yhteisötilaajiin). 
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Säilyttämisvelvoite olisi pituudeltaan 1-3 vuotta. Jäsenmailla olisi mahdollisuus poiketa 
velvoitteen toteuttamisesta joko kokonaan tai osittain. Velvoite tulisi voimaan kesäkuussa 2007. 
 

Säilytettävien tietojen käyttötarkoitukset ja -oikeudet määräytyisivät kansallisen lainsäädännön 
ja jäsenmaiden keskinäisten sopimusten mukaisesti. Kustannukset tulisivat korvattavaksi 
kansallisen lainsäännön mukaisesti. 

 

Valmistelun tilanne 
 

Asiaa käsitellään paraikaa EU:n oikeus- ja sisäasioiden neuvoston työryhmässä varsin sekavissa 
tunnelmissa. Lukuisten huomautusten takia Britannia ja muut ehdotuksen tehneet jäsenmaat 
(Irlanti, Ruotsi ja Ranska) laativat nykyistä selkeämmän mutta pääsisällöltään entistä vastaavan 
version puitepääte-ehdotuksesta lokakuun jälkimmäisellä puoliskolla pidettävään seuraavaan 
kokoukseen. 
 

Lisäksi tunnistamistietojen tallentamista viranomaistarpeita varten arvioidaan erikseen myös 
kansallisesti. Liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen asetti sähköisen viestinnän 
tunnistamistietoja arvioivan työryhmän 9.2.2004. Viestintäneuvos Kristiina Pietikäisen johtaman 
työryhmän toimikausi päättyy vuoden 2004 lopussa. Työryhmän työn tavoitteena on luoda 
säädösympäristö, joka parhaalla mahdollisella tavalla takaa kansalaisille perustuslain mukaiset 
oikeudet, erityisesti viestinnän luottamuksellisuuden ja yksityisyyden suojan, ottaen samalla 
huomioon turvallisuusviranomaisten tarpeet rikosten selvittämisessä ja ennaltaehkäisyssä sekä 
kansallisen turvallisuuden osalta. Tavoitteena on tuottaa ratkaisu, joka ottaa huomioon 
tallentamisesta eri osapuolille erityisesti käyttäjille, yrityksille, teleyrityksille ja viranomaisten 
toiminnalle aiheutuvat haitat ja höydyt. Työryhmä ei ole syksyn aikana kokoontunut. Työn 
etenemisen kannalta on merkittävää, miten EU:n puitepäätösehdotus tunnistamistietojen tallenta-
misesta etenee. Sekä valtioneuvoston että eduskunnan kanta on työryhmän tulevan työn kannalta 
merkityksellinen. Kansallinen ratkaisu ei voi poiketa EU:n ratkaisusta. Työryhmä pitää tästä 
syystä toistaiseksi järkevänä odottaa sekä kansallisia kantoja että EU:n suuntaviivoja. 

 

Valtioneuvoston kanta 
 

Valtioneuvosto totesi U-kirjeessään eduskunnalle, että ehdotukseen puitepäätökseksi 
tunnistamistietojen säilyttämisestä voidaan suhtautua lähtökohtaisesti myönteisesti. 
 

Kuitenkin valtioneuvosto piti tarkoituksenmukaisena lähtökohtana ehdotuksen jatkovalmistelussa 
sitä, että mahdollinen sähköisen viestinnän tunnistamistietojen säilyttämisvelvoite kohdistuisi 
sellaisiin teleyrityksen hallussa oleviin tunnistamistietoihin, joita jo säilytetään useita 
kuukausia osana laillisten verkko- ja viestintäpalvelujen toteuttamista, ja joiden tietojen 
säilyttämisaika voitaisiin harmonisoida ehdotettavan puitepäätöksen mukaisesti. 
 

Lisäksi valtioneuvosto katsoi, että tallennusvelvoite tulisi voida toteuttaa kohtuullisin 
kustannuksin ja olemassa olevin teknisin ratkaisuin, ja että sääntelyn tulisi olla säilytettävien 
tietotyyppien osalta teknologianeutraalia sekä mahdollistaa sääntelyn soveltamisen myös 
tulevaisuudessa teknisen kehityksen myötä. 

 

Ehdotuksen arvioiduista vaikutuksista 
Velvoite tallentaa julkishallinnon, elinkeinoelämän ja kansalaisten sähköisen viestinnän tunnistamistietoja ja 
tallentamisaikojen pidentäminen on aina perustellusti kiistanalainen asia. Siksi olisi ollut suotavaa, että 
puitepäätösehdotuksen selitysteksteissä (re-sitaalit) olisi arvioitu esitetyn sääntelyn mahdollisia ei-toivottuja 
yhteiskunnallisia vaikutuksia. Ehdotuksessa ei arvioida esitetyn sääntelyn kustannusvaikutuksia. Ehdotuksen 
soveltamisala näyttäisi rajautuvan edellä kuvatusti teleyritysten laillisia liike-toimintatarkoituksiaan varten 



13(4) 

 

säilyttämiin tietoihin. Puitepäätösehdotus sisältää kuitenkin eri tietotyyppejä sisältäviä luetteloita, joiden 
käytännöllinen soveltaminen näyttäisi johtavan huomattavasti nykyistä laajempaan säilyttämisvelvoitteeseen. 
 

Sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaisena pääsääntönä on, että tunnistamistiedot on hävitettävä tai 
anonymisoitava laillisen käsittelytarpeen päätyttyä. Laillisia käsitte-lytarpeita ovat muun muassa laskutuksen 
toteuttaminen ja vika-ja häiriötilanteiden selvittäminen. Tulevaisuudessa mahdollisten tehtävien rikosten 
selvittäminen ei tällä hetkellä kuulu sähköisen viestinnän tietosuojalain tuntemiin laillisiin käsittelytarpei-siin. 
Käsittely sisältää terminologisesti myös tarkoituksensa toteuttamisen edellyttämän tietojen tallentamisen. 
 

Liikenne- ja viestintäministeriö katsoo, että ehdotuksessa periaatteellisesti hyvin merkityksellistä on, että 
kaikkien käyttäjien tietoja tallennettaisiin tulevia viranomaistar-peita varten. Nykyisin mm. televalvontaa 
voidaan kohdistaa vain rikoksesta epäiltyihin. Yhtälailla liikenne-ja viestintäministeriö pitää tärkeänä jatkuvasti 
arvioida, miten uudelleen muotoutuvaan ja rajat ylittävään rikollisuuteen voidaan puutua tehokkaasti ja 
yhteiskunnallisesti tasapainoisella tavalla. 
 

Ehdotetun sääntelyn ei-toivottavia vaikutuksia voi ilmetä sekä ylimääräisinä ja osin ennakoimattomina 
yhteiskunnallisina kustannuksina, ihmisten yksityiselämän suojan tai sitä kohtaan tunnetun luottamuksen 
kaventumisena sekä viranomaisten tiedonsaantioikeuksia että näitä oikeuksia turvaavien toimien 
ylimitoittamisena suhteessa suojeltaviin oikeushyviin. 
 

Liikenne- ja viestintäministeriö ei ota tässä yhteydessä kantaa viranomaisten tiedonsaantioikeuksien 
kokonaisuuteen. Ministeriö pitää käsillä olevassa ehdotuksessa esitettyjen valvontatoimien suhteellisuuden 
kannalta hyväksyttävänä, että valtioneuvoston kannan mukaisesti säilyttämisvelvoite kohdistuisi kunkin 
teleyrityksen hallussa oleviin tunnistamistietoihin, joita se jo säilyttää useita kuukausia osana laillisen verkko-ja 
viestintäpalvelun toteuttamista. Tällöin käytännössä kysymys olisi siitä, että jos laskutuksen toteuttamiseksi 
tietoja säilytetään laillisesti tällä hetkellä kahdeksan (8) kuukautta, näitä samoja tietoja säilytettäisiin samalla 
tavalla neljä (4) kuukautta pidempään. Kysymys ei olisi uusista tiedoista tai tietojen uusista säilytystavoista, 
millä on merkitystä arvioitaessa ehdotuksen vaikutuksia yksityiselämän suojan kaventumiselle. 
 

Ehdotuksen epämääräisyyden vuoksi täsmällisen ja luotettavan kustannusarvion tekeminen osoittautui 
mahdottomaksi. Ministeriön pyynnöstä Viestintävirasto kuitenkin laati edellä kerrotuin varauksin alustavan 
arvion aiheutuvista kustannuksista. Arvion mukaan teleyrityksen jo laillisesti tallentamien tietojen 
säilyttämisajan jatkaminen yhteen vuoteen kiinteässä ja matkaviestinverkossa olisi teknisesti mahdollistaja 
maksaisi noin 2 miljoonaa euroa (tallennuskapasiteetin tarpeella 20.000 Gt/v). 
 

Jos kuitenkin velvoite olisi -valtioneuvoston kannasta poiketen- ehdotuksen määri-telmäosion mukaisesti 
nykyistä laajempi, ehdotuksessa lueteltujen IP-tietojen tallentamisesta aiheutuvat kustannukset olisivat 
vähintään 250 miljoonaa euroa (tallennuskapasiteetin tarpeella 50.000.000 Gt/v). 

 

Liikenne-ja viestintäministeriön käsityksen mukaan velvoitteen kohdistumisella uusiin tietoihin ja 
uusiin säilyttämistapoihin olisi myös huomattavaa merkitystä yksityiselämän suojan tai sitä 
kohtaan tunnetun luottamuksen kaventumisena. Eurooppalaiset tai suomalaiset poliisit eivät ole 
vielä kyenneet perustelemaan riittävästi laajemmasta tallentamista koituvia rikosten 
selvittämishyötyjä, mistä syystä valtioneuvoston kannan vastaista uusien tietojen tallentamista 
olisi pidettävä ylimitoitettuna suhteessa suojeltaviin oikeushyviin. 
 

Ehdotuksen eduskuntakäsittelyn aikana on tuotu esille, että ehdotettua säilyttämisvel-voitetta 
parempana olisi pidettävä verkkorikosyleissopimuksen (Cyber Crime Convention) mukaista 
tietojen hävittämiskieltoa; tällöin tietojen säilyttämisajan jatkaminen käynnistyisi viranomaisen 
yksilöidystä pyynnöstä tapauskohtaisesti. Liikenne- ja viestintäministeriö katsoo että ehdotettu 
hävittämiskielto olisi nyt käsillä olevaa yleistä säilyttämisvelvoitetta tarkkarajaisempi ja 
periaatteellisesta merkitykseltään vähäisempi. Ongelma on kuitenkin siinä, ettei hävittämiskieltoa 
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ole pidetty riittävänä rajat ylittävän rikollisuuden torjunnan edistämisessä, mikä on ollut 
nähtävissä sekä neljän jäsenmaan ehdotuksessa että sen taustalla olevissa Eurooppa-neuvoston 
18.6.2004 antamissa päätelmissä. Liikenne- ja viestintäministeriö katsoo, että Suomella tulee olla 
valmius ottaa jäsentyneesti kantaa annettuun ehdotukseen, mihin valtioneuvoston kanta 
jatkovalmistelulle suo hyvät lähtökohdat. 

 

Liikenne- ja viestintäministeriön näkemys 
 

Edellä kerrotuin syin liikenne- ja viestintäministeriö pitää valtioneuvoston omaksumaa kantaa 
kansallisesti ja eurooppalaisesti kestävänä. Samalla ministeriö pitää valtioneuvoston kannan 
mukaisesti tärkeänä, että eduskunta edellyttäisi puitepäätösehdotuksen jatkovalmistelussa 
varmistumista siitä, että 

 

mahdollinen säilyttämisvelvoite kohdistuisi vain sellaisiin teleyrityksen hallussa 
oleviin tunnistamistietoihin, joita jo säilytetään useita kuukausia osana 
laillisten verkko- ja viestintäpalvelujen toteuttamista. Lisäksi tallennusvelvoite 
tulisi voida toteuttaa kohtuullisin kustannuksin ja olemassa olevin teknisin 
ratkaisuin. 

Kohteliaimmin 

neuvotteleva virkamies 

 
 
 

Juhapekka Ristola 
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lausunnon antaja: prof. Timo Konstari 
 
 
 
 

Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle 
 
 
 
 

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan käsiteltävänä on eduskunnan suuren valiokunnan 

lähettämä ehdotus Euroopan unionin neuvoston puitepäätökseksi yleisesti saatavilla olevien 

sähköisen viestinnän palvelujen tarjoamiseen liittyvien ja sen yhteydessä käsiteltyjen ja 

tallennettujen tietojen ja julkisia viestintäverkkoja koskevien tietojen säilyttämisestä rikosten ja 

rikollisten tekojen, terrorismi mukaan lukien, torjumiseksi, tutkimiseksi, selvittämiseksi ja mistä 

syytteeseen asettamiseksi sekä päätösehdotuksesta sisäasiainministeriössä laadittu 9.7.2004 

päivätty muistio. 
 

Sisäasiainministeriön muistiossa selvitetään asianmukaisesti puitepäätösehdotuksen 

pääasiallinen sisältö. Päätösehdotuksessa on kaikkiaan yhdeksän artiklaa. Tarkoituksena on, että 

kukin jäsenvaltio toteuttaa tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että rikosasioissa 

tehtävää oikeudellista yhteistyötä varten julkisten viestintäverkkojen tai yleisesti saatavilla 

olevien sähköisten viestintäpalvelujen tarjoajien käsittelemät ja tallentamat, säilytettävät tiedot 

säilytetään puitepäätöksen säännösten mukaisesti. 

Sisäasiainministeriön muistion mukaan valtioneuvosto suhtautuu myönteisesti sellaiseen 

Euroopan unionin lainsäädäntöön, jonka tarkoituksena on tarjota korkeatasoista suojelua 

vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvalla alueella rikoksia ja rikollisia tekoja 

asianmukaisella tavalla torjumalla, tutkimalla ja selvittämällä ja mistä syytteeseen saattamalla. 

Muistion mukaan päätösehdotuksessa tarkoitettujen tunnistamistietojen 

säilyttämisvelvollisuudesta säätäminen tukee myös sanottujen tavoitteiden toteutumista 

mahdollistaessaan tuomioistuimen myöntämään lupaan perustuvan televalvonnan nykyistä 

tehokkaamman käytännön toteuttamisen. Muistiossa luetellaan koko joukko sellaisia rikoslajeja, 

joiden tutkinnan ja torjunnan tehostamiseksi on ratkaisevan tärkeää, että käytettävissä on 

säilytettyjä tunnistamistietoja. Vireillä olevan hankkeen käynnistämiseen näyttää omalta osaltaan 

vaikuttaneen Euroopan unionin neuvoston Madridin pommi-iskujen jälkimainingeissa antama 

terrorismijulistus. 



 

 

 

Vaikka sisäasiainministeriössä laaditussa muistiossa esitetyt näkökohdat ja perustelut 

varmaankin pitävät paikkansa, sopii kuitenkin kysyä, miten tunnistamistietojen 

säilyttämisvelvollisuudesta nyt yhtäkkiä on tullut niin ratkaisevan tärkeätä, vaikka uusi 

sähköisen viestinnän tietosuojalaki tuli voimaan aivan vastikään 1.9.2004. Sanotun lain mukaan 

ei tunnistamistietojen tai paikkatietojen yleinen ja ennakollinen tallentaminen viranomaistarpeita 

varten ole nimittäin mahdollista. Sähköisen viestinnän tietosuojalain 10 §:n 5 momentissa 

todetaan vain, että laskun määräytymiseen liittyviä tietoja on säilytettävä vähintään kolme 

kuukautta laskun eräpäivästä tai tunnistamistiedon tallentamisesta riippuen siitä, kumpi näistä 

ajankohdista on myöhäisempi. Sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin (2002/58/EY) 15 

artiklan mukaan Suomi olisi voinut laissa säätää tietojen säilyttämisestä, mikäli se olisi katsottu 

perustelluksi rikosten torjunnan, tutkinnan, selvittämisen ja syyteharkinnan varmistamiseksi. 
 

Puitepäätösehdotuksen 4 artiklan 1 kohta lähtee siitä, että kunkin jäsenvaltion on toteutettava 

tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tiedot säilytetään vähintään 12 kuukauden ajan 

ja enintään 36 kuukauden ajan niiden tuottamisen jälkeen. Jäsenvaltio voisi tosin päättää poiketa 

määräajoista tiettyjen tietotyyppien osalta ja määriteltyjen viestintämenetelmien yhteydessä. 

Tällaisista poikkeuksista olisi ilmoitettava neuvostolle ja komissiolle vaihtoehtoisine 

aikatauluineen ja ne olisi tarkistettava vuosittain. 
 

Tietojen säilyttämisen määräaikoja koskevat puitepäätöksen kohdat edellyttävät muutoksia vasta 

voimaan tulleeseen sähköisen viestinnän tietosuojalainsäädäntöön. Valtiosääntöoikeudellisia 

esteitä tällaisten muutosten toteuttamiseen ei Suomen oikeusjärjestyksen näkökulmasta ole, 

kunhan sääntelyssä otetaan asianmukaisesti huomioon perusoikeuksien yleiset rajoituskriteerit 

täsmällisyys-, tarkkarajaisuus- ja suhteellisuusvaatimuksineen ja erityisesti yksityisyyden suojan 

asettamat vaatimukset. 
 

Sisäasiainministeriön muistiossa kiinnitetään huomiota päätösehdotuksessa säädetyn tietojen 

säilyttämisvelvoitteen mahdollisesti aiheuttamiin kustannuksiin. Muistiossa viitataan arvioihin, 

joiden mukaan ff-liikenteen osalta kaikkien ehdotuksessa lueteltujen tietojen tallentamisesta 

aiheutuvat kustannukset olisivat useita satoja miljoonia euroja. Valtioneuvosto korostaakin 

aiheellisesti muistiosta ilmenevässä kannassaan, että tallennusvelvoite tulisi voida toteuttaa 

kohtuullisin kustannuksin ja olemassa olevin teknisin ratkaisuin. 
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Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle 
 

U 42/2004 vp ehdotuksesta neuvoston puitepäätökseksi (yleisesti saatavilla olevien 
sähköisen viestinnän palvelujen tarjoamiseen liittyvien ja sen yhteydessä käsiteltyjen 
ja tallennettujen tietojen ja julkisia viestintäverkkoja koskevien tietojen 
säilyttämisestä rikosten ja rikollisten tekojen, terrorismi mukaan lukien, 
torjumiseksi, tutkimiseksi ja selvittämiseksi ja niistä syytteeseen asettamiseksi) 
 

Yleisiä näkökohtia 
 
Puitepäätöksen 1 artiklan mukaan sen tarkoituksena olisi helpottaa oikeudellista 
yhteistyötä rikosasioissa lähentämällä jäsenvaltioiden lainsäädäntöä, joka koskee yleisesti 
saatavilla olevien sähköisten viestintäpalvelujen tai julkisen viestintäverkon tarjoajien 

hallinto-oikeuden professori 

Helsingin yliopisto 

Timo Konstari 



 

 

käsittelemien ja tallentamien tietojen säilyttämistä rikosten ja rikollisten tekojen, 
terrorismi mukaan lukien, torjumiseksi, tutkimiseksi ja selvittämiseksi ja niistä syytteeseen 
asettamiseksi. 

Ehdotus on yleisesti ottaen merkityksellinen ennen muuta luottamuksellisen 
viestin salaisuutta turvaavan perustuslain 10 §:n 2 momentin kannalta. Kuten jäljempänä 
esitän, ehdotus on kuitenkin myös huomionarvoinen omaisuudensuojasta säätävän 
perustuslain 15 §:n kannalta. Myös Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 artikla ja EU:n 
perusoikeuskirjan 8 artikla muodostavat yhdessä mainittujen perusoikeussäännösten 
kanssa sen valtiosääntöoikeudellisen kontekstin, jossa ehdotusta on syytä arvioida. 

Puitepäätös koskisi 2 artiklan mukaisesti sellaisia "tietoja" kuin liikenne- ja 
paikkatietoja sekä näitä tietoja koskevia tilaajatietoja ja käyttäjätietoja. Sitä vastoin 
puitepäätöstä ei sovellettaisi vaihdettujen tietojen sisältöön, mukaan lukien tiedot, joihin 
on tutustuttu sähköistä viestintäverkkoa käyttäen, jos kansallisessa lainsäädännössä on 
näin määritelty. Valtiosääntöoikeudelliselta kannalta on siten huomionarvoista, että 
puitepäätös koskisi yleisesti ottaen sellaisia tietoja, jotka jäävät perustuslakivaliokunnan 
vakiintuneen käytännön mukaan "luottamuksellisen viestin salaisuutta koskevan 
perusoikeuden ydinalueen ulkopuolelle". Tämän vuoksi valiokunta on pitänyt esimerkiksi 
mahdollisena, että tunnistamistietojen saamisoikeus jätetään sitomatta tiettyihin 
rikostyyppeihin, jos sääntely muutoin täyttää perusoikeuksien yleiset rajoitusedellytykset 
(ks. esim. PeVL 9/2004vp. Ks. myös PeVL 7/1997 vp , s. 2/1, PeVL 26/2001 vp , s. 3/II). 

Ehdotuksen valtiosääntöoikeudellisessa(kin) arvioinnissa on annettava merkitystä 
sille, että ehdotuksissa on kohtia, jotka antavat mahdollisuuden rajoittaa käsillä olevan 
sääntelyn soveltamisalaa kansallisessa lainsäädännössä siitä, mitä se prima facie olisi 
puitepäätöksen nojalla (1 artikla), tai jotka antavat jäsenvaltioille mahdollisuuden poiketa 
määräajoista tiettyjen tietotyyppien osalta ja määriteltyjen viestintämenetelmien 
yhteydessä (ks. tarkemmin s. 3, jakso 2.4). Samoin jäsenvaltiolla olisi mahdollisuus 
asettaa erilaisia ehtoja toisen jäsenvaltion viranomaisten pääsylle tietoihin rikosasioissa 
tehtävää oikeudellista yhteistyötä varten. Tätä mahdollisuutta kuitenkin rajoittaisi 
edellytys, jonka mukaan vastaavia ehtoja sovellettaisiin myös vastaavassa kansallisessa 
tapauksessa. - Näillä seikoilla on 
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merkitystä, kun käsillä olevaa ehdotusta ajatellaan valtion täysivaltaisuuden kannalta. Jos 
toisen jäsenvaltion viranomaisten mahdollisuus saada tietoja määräytyy samojen ehtojen 
mukaan kuin Suomen viranomaistenkin, tämä tekee ehdotuksen ongelmattomaksi 
täysivaltaisuuden kannalta. 
 

Kuten edellä jo kävi ilmi, ehdotuksen arvioinnissa on kuitenkin syytä ottaa huomioon 
perusoikeuksien yleiset rajoitusedellytykset. Esitän ehdotuksesta niiden näkökulmasta 
seuraavan. 
 

Ehdotuksen täsmällisyys- ja tarkkarajaisuus 
 

Ehdotuksessa on nähtävissä ongelmia perusoikeuksien rajoituksia koskevien täsmällisyys-
ja tarkkarajaisuusvaatimusten kannalta. 

Puitepäätösehdotuksessa on esimerkiksi määritelty tietojen säilyttämisvelvollisuus 
kattamaan kaikki julkisten viestintäverkkojen tai yleisesti saatavilla olevien sähköisten 
viestintäpalvelujen tarjoajien "käsittelemät" tiedot. Tämä tarkoittaa, että 
tallentamisvelvollisuuden ala määräytyy hyvin epämääräisesti ja siten potentiaalisesti 
laaja-alaisesti, koska "käsittely" tarkoittaa ainakin keräämistä, tallentamista, järjestämistä, 
käyttöä, siirtämistä, luovuttamista, säilyttämistä, muuttamista, yhdistämistä, suojaamista, 
poistamista, tuhoamista sekä muita vastaavia toimenpiteitä. Näin ollen käsittely -termin 
käyttäminen ehdotuksen soveltamisalan ja tietojen säilyttämisvelvollisuuden määrittelyssä 



 

 

heikentää suuresti ehdotuksen täsmällisyyttä, mikä ei ole tietenkään ongelmatonta, kun 
otetaan huomioon ehdotuksen perusoikeuskytkennät. 

Ehdotukseen liittyviä ongelmia täsmällisyys- ja tarkkarajaisuusnäkökulmasta 
lieventää jossain määrin se, että puitepäätöksiä ei ole tarkoitettu kirjoitettavaksi 
kansalliseen lakiin sellaisenaan, sanasta sanaan. Jäsenvaltioilla on EU:n 
perustamissopimuksen VI osaston 34 artiklan nimenomaisen määräyksen perusteella 
harkintavaltaa puitepäätösten toimeenpanon muodon ja keinojen suhteen. Lisäksi Suomen 
valtiosäännön tasolta voidaan todeta, että perustuslakivaliokunta on painokkaasti 
korostanut, että "esimerkiksi yleiset vaatimukset perusoikeuksia koskevan sääntelyn 
täsmällisyydestä ja tarkkarajaisuudesta samoin kuin hyvästä lainkirjoittamistavasta 
ulottuvat myös EU:n oikeuden kansallista täytäntöönpanoa tarkoittaviin säädöksiin." 
(PeVL 9/2004vp). 

Nähdäkseni käsillä olevan puitepäätöksen keskeiset ongelmat eivät näin ollen 
sittenkään liity ehdotuksen puutteisiin täsmällisyys-ja tarkkarajaisuusvaatimusten 
kannalta, koska tältä osin ongelmille voitaisiin - ja pitäisikin — tehdä vielä puitepäätöksen 
toimeenpanotilanteessa "jotain" sellaista, joka kohtuullisesti riittää täyttämään 
perusoikeusrajoituksia koskevan täsmällisyys-ja tarkkarajaisuusvaatimuksen. 
 

Hyväksyttävyysvaatimus 
 
Kuten jo edeltä on käynyt ilmi, ehdotuksen pääasiallinen tavoite on "helpottaa 
oikeudellista yhteistyötä rikosasioissa lähentämällä jäsenvaltioiden lainsäädäntöä, joka 
koskee yleisesti saatavilla olevien sähköisten viestintäpalvelujen tai julkisen 
viestintäverkon tarjoajien käsittelemien ja tallentamien tietojen säilyttämistä rikosten ja 
rikollisten tekojen, terrorismi mukaan lukien, torjumiseksi, tutkimiseksi ja selvittämiseksi 
ja niistä syytteeseen asettamiseksi." - Kysymys on sinänsä tavoitteesta, joka ei ole 
lähtökohdiltaan ongelmallinen sen paremmin perustuslain 
10 §:ssä turvatun luottamuksellisen viestin salaisuuden kuin ylipäätään perustuslain 
kannalta. 
 
Ehdotuksen välttämättömyys ja oikeasuhtaisuus 
 
Siinä missä ehdotus ei ole erityisen ongelmallinen edellä tarkasteltujen perusoikeuksien 
rajoitusedellytysten kannalta, se on sitä kuitenkin perusoikeusrajoituksia koskevan 
suhteellisuusvaatimuksen ja siihen sisältyvän välttämättömyyden vaatimuksen kannalta. 

Nähdäkseni oikeasuhtaisuuden ja välttämättömyyden arvioinnissa on erityisesti 
otettava huomioon seuraavia ehdotuksen piirteitä: 

 
(i) Esityksen ala koskisi yleisesti kaikkien ihmisten luottamuksellisten 

viestien tunnistamistietoja. 
(ii) Tallentamisvelvollisuus koskisi laajasti kaikkia liikenne-ja 

paikkatietoja sekä näitä koskevia tilaajatietoja ja käyttäjätietoja, minkä 
lisäksi puitepäätöksen soveltamisalaan kuuluisivat myös 
tulevaisuudessa viestinnän siirtämisen helpottamiseksi kehitettävät 
tekniset välineet (ks. muistio, s. 3.) 

(iii) Ehdotus koskisi kaikkia rikoksia, eikä sitä olisi siis rajoitettu vain 
tiettyihin rikostyyppeihin tai lajeihin. 

(iv) Tallennetun tiedon käyttötarkoitus voi ulottua rikosten ja rikollisten 
tekojen, terrorismi mukaan lukien, torjumisesta ja tutkimisesta 
selvittämiseen ja niistä syytteeseen asettamiseen. 

(v) Tallentamisvelvollisuuden kesto on pitkä, 12-36 kuukautta. 
 
Näiden piirteiden pohjalta esitän ehdotuksen oikeasuhtaisuudesta ja 
välttämättömyydestä tarkemmin seuraavan. 
 



 

 

(I) Kun puitepäätös koskisi yleisesti kaikenlaisia rikoksia ja kaikkien ihmisten 
luottamuksellisten viestien monenlaisia tietoja, tähän liittyy olennaisesti yleinen 
vaatimus perusoikeuksiin puuttuvien toimenpiteiden oikeasuhtaisuudesta ja 
välttämättömyydestä. Toimenpiteiden tulisi rajoittua siihen, mikä on lain perusteella 
kussakin tapauksessa hyväksyttävän tarkoituksen saavuttamiseksi välttämätöntä. 
Kuten muistiostakin tulee ilmi (ks. s. 6), tunnistamistietojen säilyttämisvelvollisuuden 
säätäminen ja sitä kautta tämänkaltaisiin tietoihin pääseminen voivat tukea monen 
rikoksen tutkimista, selvittämistä ja niistä syytteeseen asettamista, mutta tällainen 
sääntely ei kuitenkaan ole välttämättä tarpeellista kaikkien rikoslajien yhteydessä. 
Voidaan myös kysyä, missä määrin tallentamisvelvollisuus voisi aidosti torjua 
monenlaista rikollisuutta, vaikka ehdotuksella saattaakin olla jotain merkitystä 
joidenkin rikoslajien (esim. terrorismi) torjunnassa. Kun lisäksi 
tallentamisvelvollisuus vielä koskisi yleisesti kaikkien ihmisten viestinnän liikenne-ja 
paikka- yms. tietoja, tämä kaikki horjuttaa paljon ehdotuksen oikeasuhtaisuutta ja 
välttämättömyyttä. 

Nähdäkseni olisikin sääntelyn oikeasuhtaisuuden kannalta syytä vielä pohtia 
esimerkiksi sitä, missä määrin käsillä oleva sääntely rajoitettaisiin koskemaan 
nimenomaisesti vain tiettyjä rikoslajeja. Samoin tulisi pohtia, missä määrin tietoihin pääsy 
sidottaisiin konkreettiseen rikosepäilyyn. 
 

(II) Samoin oikeasuhtaisuuden kannalta näyttäytyvät ongelmallisena tietojen 
säilyttämistä koskevat määräaikaehdotukset sekä ylipäätään tietojen 
säilyttämisvelvollisuuden ulottuvuus erityisesti tilanteessa, jossa tietojen 
säilyttämisvelvollisuus edellyttäisi sähköisten viestintäpalvelujen tarjoajilta sekä 
viestintäverkkoilta ja viestintäpalveluilta olennaisessa määrin enemmän kuin sitä, mitä 
verkko-ja viestintäpalvelujen toteuttaminen taloudellisesti ja teknisesti jo muutoinkin 
vaatii. Muistion mukaan ehdotuksessa mainittujen "tietojen tallentamisesta aiheutuvat 
kustannukset olisivat useita satoja miljoonia euroja" (s. 5). Lisäksi muistiosta ja etenkin 
puitepäätösehdotuksesta tulee välillisesti esiin myös se seikka, että tallentamisvelvollisuus 
ei koskisi vain niitä tietoja, joita jo muutenkin tallennetaan vaan että tallennettavaksi tulisi 
myös uusia, toistaiseksi tallennuksen ulkopuolella olevia tietoja. Kuten muistiossa esim. s. 
3 todetaan: "puitepäätöksen soveltamisalaan kuuluisivat myös tulevaisuudessa viestinnän 
siirtämisen helpottamiseksi kehitettävät tekniset välineet". 

Nämä ovat seikkoja, jotka merkitsevät, että puitepäätösehdotusta on arvioitava 
myös perustuslain 15 §:ssä turvatun omaisuuden suojan kannalta. Jos kustannukset 
olisivat todella tätä luokkaa, tästä seuraa, että tiedon tallentamisesta, säilyttämisestä ja 
viranomaisille toimittamisesta aiheutuvat kustannukset on korvattava teleyrityksille, kuten 
muistiossa ohimennen annetaan ymmärtää (s. 5). Korvausasiasta olisi syytä ottaa 
nimenomainen maininta myös puitepäatösehdotukseen, vaikka asia sinänsä pitääkin hoitaa 
Suomessa ennen muuta siinä tilanteessa, jossa olisi kysymys puitepäätöksen kansallisesta 
toimeenpanosta Suomen lainsäädännössä. 

Samoin ehdotuksen kustannukset tarkoittavat, että ehdotus on 
merkityksellinen myös eduskunnan budjettivallan kannalta. 
 
(III) Kun otetaan huomioon etenkin kokonaisuutena ehdotuksen ne piirteet, jotka on 
mainittu edellä olevassa luettelossa kohdissa i-v, ehdotuksen välttämättömyys ja 
oikeasuhtaisuus on mielestäni hyvin kyseenalainen. Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 
artiklan 2 kohdassa käytetyn terminologian mukaisesti asian voi ilmaista myös niin, että 
voidaan perustellusti kysyä, onko puitepäätösehdotus "välttämätön demokraattisessa 
yhteiskunnassa". 

Lisäksi ehdotus vaikuttaa merkitsevän kohtuuttoman suuria taloudellisia 
kustannuksia niin suomalaisille kuin muillekin eurooppalaisille sähköisten 
viestintäpalvelujen tarjoajille, millä ei tosin ole sinänsä valtiosääntöoikeudellista 
merkitystä omaisuudensuojan kannalta, jos - ja kun - lähtökohtana tulee olla, että 
tallentamisesta aiheutuvat muut kuin kohtuulliset kustannukset pitää korvata palvelujen 



 

 

tarjoajille. Lisäksi kustannusnäkökohta on myös merkityksellinen eduskunnan 
budjettivallan kannalta. 
 

Suojan taso 
 

Suojan tasoa koskevat kohdat puitepäätösehdotuksessa ovat ongelmallisia. Ehdotuksessa 
korostetaan tietosuojan ja tietoturvan tason osalta sitä, että näissä suhteissa kunkin 
jäsenvaltion olisi varmistettava, että puitepäätöksen nojalla säilytettäviin tietoihin 
sovelletaan vähintään puitepäätöksessä mainittuja periaatteitta ja vaatimuksia. 

Nähdäkseni olisi pikemminkin syytä korostaa vähimmäisvaatimuksina 
nimenomaan niitä vaatimuksia, joita yhtäältä EY:n tietosuojadirektiivit sekä toisaalta 
Euroopan neuvoston 8 artikla sekä Euroopan neuvoston piirissä solmitut tietosuojaa 
koskevat sopimukset tuovat esiin. 

Muutenkin puitepäätösehdotuksessa sääntely painottuu nyt ylikorostuneesti 
tavalla, joka jättää liikaa katveeseen ja taustalle sääntelyn perusoikeuskytkentöjä ja 
sitä lähtökohtaa, jonka mukaan luottamuksellisen viestinnän suojalla perus-ja 
ihmisoikeutena pitää olla vaikutusta sekä EU-säädösehdotusten valmisteluun että 
mahdollisten säädösten tulkintaan, soveltamiseen sekä valtionsisäiseen toimeenpanoon. 
 
 

Helsingissä 6. päivänä lokakuuta 2004 
 

Tuomas Ojanen 
OTT, professori 
Helsinki 
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Ls/PeV/U 42/2004/IS 
 
 
 
 

Herra puheenjohtaja 
 
 

Lausunnon kohteena on valtioneuvoston kirjelmä ehdotuksesta neuvoston 
puitepäätökseksi. Kysymyksessä on siis tavanomaisesta poikkeava lausuntoasia. 
Valtioneuvoston kirjelmien käsittely eduskunnassa (suuressa valiokunnassa ns. eduskunnan 
kantaa silmällä pitäen) on EU-jäsenyyden (tarkemmin ottaen jo ETA-jäsenyyden) mukanaan 
tuoma uusi eduskunnan valtaoikeus. EU-velvoitteen valmisteluvaiheessa eduskunnalle 
tiedotetaan mm. sen toimivaltaan kuuluvista säädöshankkeista. Tämä on tarpeen siksi, että 
EU-velvoitteen tultua neuvoston/parlamentin päätöksentekomenettelyn jälkeen hyväksytyksi, 
sen kansallista sitovuutta ei voi enää estää. Velvoitteen kansallinen toteutus on sidottu siihen, 
mitä puitepäätökseen on kirjoitettu. 

Eduskuntakäsittelyn tavoitteena on vahvistaa eduskunnan lainsäädäntötoi-mivaltaa. 
Valtioneuvoston on puitepäätöksen jatkovalmistelussa suomalaisten virkamiesten välityksin ja 
toimesta pyrittävä saamaan EU-säädökselle suuren valiokunnan päättämän eduskunnan 
kannan mukainen sisältö. 

U-asioiden ennakkokäsittelyssä pääpaino on ns. I pilarin eli yhteisöpilarien asioissa. 
Käytännössä se tarkoittaa ensisijassa EU.n asetuksia ja direktiivejä. Nykyisin myös III pilarin 
asioissa sovelletaan samaa menettelytapaa. Syynä on se, että III (oikeudellinen yhteistyö) 
pilarin asioissa käytetään oikeudellisena instrumenttina puitepäätöksiä. Ne muistuttavat EU:n 
direktiivejä: puitepäätöksen tullessa EU-oikeudessa voimaan, jäsenvaltioissa tulisi olla 
voimassa puitepäätöksen vaatimustason täyttävä sisäinen (kansallinen) lainsäädäntö. 

Puitepäätösjärjestelmä näyttää jättävän kansalliselle lainsäätäjälle väljemmät 
toimivaltuudet kuin direktiivin yhteydessä muotoilla lainsäädäntö puitepäätöksen vaatimukset 
täyttäväksi. 

 
Puitepäätökset velvoittavat jäsenvaltioita saavutettavaan tulokseen nähden, mutta jättävät 

kansallisten viranomaisten valittavaksi muodon ja keinot. Niistä ei seuraa välitöntä oikeusvaikutusta." 
(Sopimus Euroopan unionista 34 artiklan 2 kohdan b alakohta) Puitepäätöksillä voidaan lähentää 
jäsenvaltioiden lainsäädäntöäni pilarin alalla. Niissä näkyy ylikansallisten piirteiden lisääntyminen myös III 
pilarissa. Puitepäätökset muistuttavat velvoittavuudeltaan pitkälti direktiivejä, ja niiden toimeenpano 
voidaankin toteuttaa lähtökohtaisesti samoin kuin direktiivien. Puitepäätöksistä ei kuitenkaan seuraa välitöntä 
oikeusvaikutustapa niiden käyttö ja sisältö edellyttävät aina yksimielisyyttä päätöksenteossa. Välitöntä 
oikeusvaikutusta pidetään eräänä yhteisön oikeuden tehokkuutta turvaavana yleisenä periaatteena, joten 
puitepäätöksen sulkeminen tämän periaatteen ulkopuolelle saattaa vähentää tämä oikeudellisen instrumentin 
tehokasta toteutumista. Puitepäätöksillä on tulkintavaikutus kansalliseen lainsäädäntöön, mutta tämä vaikutus 
on kuitenkin heikompi kuin direktiivien tulkintavaikutus. Puitepäätökset jäävät lojaliteettivelvoitteen 
soveltamisalan ulkopuolelle eikä komissiolla ole mahdollisuutta ajaa (EY 226 artiklan mukaista) kannetta 
 

Puitepäätökseen liittyvä lainsäädäntö tulee valtiosääntöoikeudellisesti arvioitavaksi 
usein kahdessa vaiheessa. Ensimmäinen vaihe on nyt meneillään: säädös-suunnitelmasta on 
annettu suurelle valiokunnalle tieto valtioneuvoston kirjelmällä. Se sisältää muun ohessa ns. 
valtioneuvoston kannan. Suuri valiokunta on lähettänyt asian valtiosääntöoikeudellisesti 
arvioitavaksi perustuslakivaliokunnalle, jonka tehtävänä on arvioida puitepäätösluonnosta 
Suomen perustuslain näkökulmasta. Toisena vaiheena saattaa olla se, kun valmiin 
puitepäätöksen tarkoittama sisäinen (kansallinen) lakiehdotus tulee eduskunnan 
hyväksyttäväksi. Siinä vaiheessa laki on säädettävä puitepäätöksen mukaisena. Toisin sanoen, 
jos siihen on jäänyt perustuslain vastaisuuksia, lakia ei voi korjata, vaan on käytettävä 
poikkeuslakia. 

Jos hyväksytty puitepäätös on valtiosääntöoikeudellisesti ongelmallinen, 
siitä annetaan aikanaan perustuslakivaliokunnan lausunto. * * * 
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Nyt esillä olevassa asiayhteydessä valtiosäantöproblematiikka on ilmeinen: 
kysymyksessä on sananvapauteen, yksityisyyden suojaan ja ehkä myös omaisuuden suojaan 
liittyvä sääntely. 

Käsillä oleva puitepäätös ei ole lopullinen vaan sitä voidaan vielä muuttaa. Tämän 
ensivaiheen perustuslakikäsittelyn ideana on se, että mikäli puitepäätös viittaa 
valtiosääntöongelmiin perusoikeustasossa, valiokunta voi raportoida siitä suurelle 
valiokunnalle. Suuri valiokunta puolestaan voi ottaa nämä näkökohdat päättä-määnsä ns. 
eduskunnan kantaan. Tällöin seuraavassa vaiheessa valtioneuvoston (hallituksen) on pyrittävä 
jatkoneuvotteluissa saamaan puitepäätös sellaiseen asuun, jossa ei ole valtiosääntöongelmia. 

Edellä kaavamaisesti kuvatun tilannearvion seurauksena perustuslakivaliokunnan 
lausunnon ei tässä vaiheessa tarvitse olla yhtä täsmällinen kuin annettaessa lausuntoa 
hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen käsittelyjärjestyksestä. Puitepäätösehdotus on 
kirjoitettu yleisluontoisesti ja voi muuttua. 

 
 

Valtioneuvoston kirjelmässä kuvattu projekti on valtiosääntöoikeudellisesti 
merkitsevä ainakin seuraavissa tasoissa: 

1. Puitepäätösluonnoksen asettamat tietosuojan edellytykset suhteessa 
PeL 10 §:ssä säädettyyn yksityiselämän suojaan ja viestin 
salaisuuteen, puitepäätöksen suojaamisvelvoitteiden suhteen 
(salaamis- ja suojausmenetelmät); 

2. Puitepäätösluonnoksen suhde PeL 10 §:ssä säädettyyn yksityiselämän 
ja viestinnän salaisuuden suojaan suhteessa viestinnän 
palvelutarjoajien asiakkaiden perusoikeussuojaan (tietojen, erityisesti 
paikkatietojen suoja); 

3. Puitepäätöksen sisältämät tietojen säilyttämisvelvoineet suhteessa 
viestintäyritysten omaisuudensuojaan ja elinkeinovapauteen 
(talletustilan hinta) sekä 

4. Oikeus saada tietoja tallenteista suhteessa sääntöön, jonka mukaan 
julkista valtaa Suomen alueella käytetään pääsääntöisesti suomalaisten 
viranomaisten toimesta (Pel 1 §:n suvereniteetti-säännöstö) 

Suojaamisvelvoite 
Puitepäätösluonnoksen 6 artiklan mukaan kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että 

puitepäätöksen nojalla säilytettäviin tietoihin sovelletaan vähintään alakohdissa a - e olevia 
ehtoja, ja noudatettava direktiivin 95/46/EY III luvun muutoksenhakumenettely] ä. 

Suomessa on vastikään tullut voimaan sähköisen viestinnän tietosuojalaki sekä 
joukko viranomaiskohtaisia säädösmuutoksia. Puitepäätösluonnos on yleisluontoinen 
suomalaiseen lainsäädäntöön verrattuna. Katsoisin - joskin tämä lainsäädännön sektori on 
minulle aika vieras - että Suomella on voimassa Euroopan moderneimpiin ja tehokkaimpiin 
kuuluva tietosuojalainsäädäntö, jonka voi olettaa tyydyttävän direktiivin tietosuojavaatimukset 
niiltä osin, kuin voimassa oleva lainsäädäntö sääntelee piutepäätöshionnoksessa lueteltuja 
tietoja. Toinen asia on, että puitepäätös näyttää edellyttävän entisestään laajempaa tietojen 
tallentamista tai säilyttämistä. Laajennetusta teleyritysten säilyttämis- tai 
tallettamisvelvoitteesta ja sellaisten tietojen suojaamisesta ja käyttöoikeudesta on näköjään 
säädettävä muutoksin voimassa olevaan lainsäädäntöön. Voimassaolevat 
tietojensuojasäännökset on tuolloin ulotettava koskemaan myös niitä. 

 

Tallennettavat tiedot ja tietosuoja 
 

PeL 10 §:n mukaan jokaisen yksityiselämä on turvattu. 3 momentin mukaan lailla 
voidaan säätää välttämättömistä rajoituksista viestin salaisuuteen yksilön ja yhteiskunnan 
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turvallisuutta vaarantavien rikosten tutkinnassa, oikeudenkäynnissä ja 
turvallisuustarkastuksissa. 

Luottamuksellisen viestinnän suojauksessa on vanhastaan noudatettu periaatetta, 
jonka mukaan viestin sisältö on perusoikeuden ydinaluetta ja suojattu. Viestintään liittyvät 
muut tiedot, kuten ns. tunnistamistiedot, joista nyt on osittain kysymys, eivät ole yhtä vahvan 
perusoikeussuojan piirissä kuin viestin sisältö. 

Puitepäätösehdotuksen 1 artiklan mukaan " puitepäätöstä ei sovelleta vaihdettujen 
viestien sisältöön, mukaan lukien tiedot, joihin on tutustuttu sähköistä viestintäverkkoa 
käyttäen, jos kansallisessa lainsäädännössä on näin määritelty". Puitepäätös näyttää siis 
antavan mahdollisuuden toteuttaa perustuslain tietosuojajärjes-telmän periaatteita myös 
puitepäätöksen tarkoittamissa oloissa ja puitepäätöstä implementoivassa eli toteuttavassa 
tulevassa lainsäädännössä. 

Jako viestin sisältöön ja tunnistetietoihin on melko karkea. Erikoisongel-man 
muodostavat ns. paikantamistiedot. Niiden suojaaminen ei sellaisenaan kuulu perustuslain 
tarkoittaman viestinnän sisällön I suojauksen piiriin. Paikantamistie-doilla on kuitenkin 
merkitystä  PeL  10  §:n  yksityiselämän suojan suhteen. Se säädetään 1 momentissa 
henkilötietoja lukuun ottamatta ilman lakivarausta. Suojan rajoituksiin on siis sovellettava 
perusoikeusrajoitusten yleisiä rajoituskriteerejä (mm. suhteellisuus, välttämättömyys ja tässä 
tapauksessa ehkä merkityksellisen ydinalueen loukkaamattomuuden periaate). 

 
Ha VL 9/2004 vp - HE 125/2003 v p .Tunnistamistieto. Esityksen keskeisimpiä käsitteitä on 

tunnistamistieto. Tunnistamistiedolla tarkoitetaan tilaajaan tai käyttäjään yhdistettävissä olevaa tietoa, jota 
viestintäverkoissa käsitellään viestien siirtämiseksi, jakelemiseksi tai tarjolla pitämiseksi. 
Tunnistamistietoihin voi kuulua tietoja, jotka viittaavat muun muassa viestinnän reititykseen, kestoon, 
ajankohtaan tai siirrettävän tiedon määrään, käytettyyn protokollaan, lähettäjän tai vastaanottajan 
päätelaitteen sijaintiin tietyn tukiaseman alueella, lähettävään tai vastaanottavaan verkkoon ja yhteyden 
alkuun, loppuun tai kestoon. Tiedot voivat myös koskea muotoa, jossa viesti välitetään verkossa. Olennaista 
on, että näiden tietojen tulee olla yhdistettävissä tilaajaan tai käyttäjään. Tunnistamistiedon käsitteen 
kannalta on huomattava, että tilaaja, johon tunnistamistieto voidaan yhdistää, voi olla luonnollisen henkilön 
lisäksi myös oikeushenkilö. 

Paikkatieto. Tunnistamistiedot ja myös osa liittymän tai päätelaitteen sijainnin ilmaisevista 
viesteihin liittyvistä tiedoista ovat tarpeen viestintäpalvelun tai verkkopalvelun toteuttamiselle. Nämä 
sijainnin ilmaisevat tiedot ovat käsitteellisesti tunnistamistietoja, koska niitä käytetään samaan 
käyttötarkoitukseen. Sen sijaan sellaiset sijainnin ilmaisevat tiedot, joita käytetään muuhun tarkoitukseen 
kuin viestintä- tai verkkopalvelun toteuttamiseen, eivät erilaisen käyttötarkoituksensa vuoksi ole 
tunnistamistietoja vaan paikkatietoja. 

Ehdotettu käyttötarkoituksen perusteella tehtävä erottelu on erittäin tärkeä, koska paikkatiedot voivat olla 
niiden kohteen yksityisyyden suojan tarpeen kannalta kriittisempiä kuin tunnistamistiedot. Paikkatiedot 
liittyvätkin keskeisesti yksityisyyden suojaan, kun taas tunnistamistiedot kuuluvat nimenomaan 
luottamuksellisen viestin suojan piiriin. Paikkatietoihin perustuvat palvelut tarvitsevat välttämättä palvelujen 
käyttäjien yksityisyyden suojan turvaamiseksi ja toisaalta palvelujen kehittämisen mahdollistamiseksi 
erillistä sääntelyä, jota ei käytännössä voida toteuttaa ilman tunnistamistietojen ja paikkatietojen käsitteellistä 
erottelua. Kyseinen erottelu vastaa myös sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin käsitteitä. 

Puitepäätösluonnoksen 2 artiklan mukaan (tallennettavien) tietojen kategoria 
säädetään hyvin laajaksi, ilmeisesti laajemmaksi, kuin Suomessa voimassaoleva laki (mm. 
viestintämarkkinalaki) tarkoittaa. Puitepäätösluonnos edellyttää useita muutoksia vastikään 
voimaantulleeseen lainsäädäntöön. Koska kuitenkin kysymyksessä on PeL 10 §:n 3 
momentissa tarkoitettu yksilön ja yhteiskunnan turvaaminen (rikollisuudelta, terrorismi tietysti 
mukaan lukien) ja kun tallennettavat tiedot eivät ulotu 10 §:n 1 momentin vastaisesti 
perusoikeuden ydinsisältöön eli viestien sisältöön, voitanneen puitepäätöksen edellyttämät 
kansalliset lainmuutokset toteuttaa tavallisessa lainsäädäntöjärjestyksessä. 

 

Tietojen säilyttämisvelvoite viestintäpalvelujen tarjoajien näkökulmasta (3 
artikla). 
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Sisäasiainministeriön muistion 9.7.2004 mukaan tietojen säilytysvelvoite 
kohdistuisi vain teleyrityksiin; velvoite ei kohdistuisi muihin palvelun tarjoajiin eikä 
yhteisöihin, jotka käyttävät teleyritysten tarjoamia viestintäpalveluja. Tämä seikka poistaa sen 
mahdollisen valtiosääntöongelman, joka liittyi sananvapauslakiin (tal-lennusvelvoitteen 
vaatimat voimavarat yksityisiltä henkilöiltä ja kansalaisjärjestöiltä ,PeVM 54/2002, 7 §:ää 
koskenut toteamus). 

Tietojen pitkäaikainen tallentamisvelvollisuus voi edellyttää teleyrityksiltä 
huomattavia ja kalliita lisämuistin ja laitteistojen hankintavelvoitteita. Liikennevaliokunta 
pohti tätä ongelmaa viestinnän tietosuojalain ylueydessä. 

Valtiosääntöproblematiikka on osin sama kuin niissä tilanteissa, joissa on säännelty 
tietoverkkojen, sähköverkkojen ja maakaasuverkkojen omistajien siirto-velvoitteita. 

 
"Hallintovaliokunta kiinnittää lausunnossaan Ha VL 9/2004 vp huomiota siihen, että ehdotus 

sähköisen viestinnän tietosuojalaiksi ei sisällä yleisiä säännöksiä viestinnän tunnistamistietojen 
tallentamisvelvollisuudesta. Edelleen se katsoi, että joka tapauksessa asiasta on syytä säätää lakitasoiset 
normit erillisen valmistelun pohjalta. 

Asiantuntijakuulemisen mukaan yleinen tallentamisvelvollisuus kohdistuisi ennalta lähes kaiken 
sähköisen viestinnän tunnistamistietoihin ja aiheuttaisi Suomessa ensimmäisen vuoden aikana arviolta 75 
miljoonan euron ylimääräiset investointikustannukset ja ensimmäisen sekä kunkin seuraavan vuoden 
aikana arviolta noin 17 miljoonan euron ylläpitokustannukset. Tallennettavien tietojen suuruusluokasta 
antaa jonkinlaisen kuvan se, että yksin SoneraPlaza-porttaalin pääsivustolla kävi vuoden 2003 elokuussa 
1 900 000 eri kävijää 
10 000 000 eri kertaa ja sieltä ladattiin 111 000 000 eri sivua. Jokaisesta kävijästä, käyntik-
errasta ja sivun latauksesta muodostui tunnistamistietoja. Samoin tunnistamistietoja kertyy muun muassa 
ihmisten välisestä sähköpostiviestinnästä, tekstiviesteistä ja puheluista. Keskusrikospoliisin mukaan 
vuonna 2002 poliisille ilmoitettiin lapsipornon ja rasistisen materiaalin kolme levittämistapausta, joista 
yksikään ei johtanut syytteen nostamiseen. Euroopan neuvoston verkkorikosyleissopimuksen kansallisen 
voimaansaattamisen yhteydessä on oikeusministeriössä luonnosteltu säännöksiä tietojen 
säilyttämisvelvollisuudesta verkkori-kosten selvittämisen varmistamiseksi. Tämä pakkokeinolakiin 
mahdollisesti sisällytettävä säilyttämisvelvollisuus kohdistuisi yksittäisiin tapauksiin ja jo valmiiksi 
tietojärjestelmän ylläpitäjän hallussa oleviin tietoihin, eikä siten edellyttäisi erityisiä ylimääräisiä 
investointeja. 

Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan edellä esitetyin perustein hallituksen esityksen 
valmistelussa päädyttiin siihen, että verkkorikosyleissopimuksen mukainen ja pelkästään jo olemassa 
oleviin tietoihin kohdistuva säilyttämisvelvollisuus on olennaisesti oikeasuhtaisempi tapa turvata 
verkkorikosten selvittämistä kuin yleinen tallentamisvelvollisuus." 

Valtioneuvoston kirjelmässä (jakso 4. Taloudelliset vaikutukset) viitataan 
säilyttämisvelvollisuuden kustannuksiin. Samassa jaksossa todetaan :" Tiedon tallentamisesta, 
säilyttämisestä ja viranomaisille toimittamisesta aiheutuvat kustannukset korvattaisiin 
teleyrityksille viestintämarkkinalain mukaisesti". 

 
Viestintämarkkinaiain 98 § 

Viranomaisten avustamisesta aiheutuneet kustannukset 

Viranomainen toteuttaa kustannuksellaan järjestelmän, jolla se voi vastaanottaa ja 
käsitellä 97 §:ssä tarkoitettuja tietoja. Viranomainen vastaa myös järjestelmän 
viestintäverkkoon liittämisestä aiheutuneista kustannuksista. 

Teleyrityksellä on oikeus saada valtion varoista korvaus yksinomaan viranomaisen 
ilmoittamien tarpeiden vuoksi hankittujen järjestelmien, laitteistojen tai oh-
jelmistojen investoinneista, käytöstä ja ylläpidosta aiheutuneista välittömistä kus-
tannuksista. Teleyrityksellä on oikeus saada valtion varoista korvaus myös vi-
ranomaisen määräämästä toimenpiteestä aiheutuneista välittömistä kustannuk-
sista. Kustannusten korvaamisesta päättää Viestintävirasto. 
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Teleyritys ei saa käyttää viranomaisen kustantamia järjestelmiä, laitteistoja tai 
ohjelmistoja kaupalliseen toimintaansa. 

Perustuslakivaliokunnan mietinnössä ehdotuksesta laiksi sananvapauden 
käyttämisestä joukkoviestinnässä esitettiin verkkoviestien tunnistetietojen tallenta-
misvelvollisuus poistettavaksi laista osin perusoikeusproblematiikan seurauksena 
(tietoturvariskit ja se, että "laaja tallentamisvelvollisuus edellyttää laitteen ylläpitäjältä 
merkittäviä voimavaroja, mikä voi muodostua ongelmaksi esimerkiksi yksityisille henkilöille 
ja kansalaisjärjestöille"). Valiokunta katsoi, että sääntely tunnistetietojen 
tallentamisvelvollisuudesta on tarkoituksenmukaisinta toteuttaa yhtäläisen perustein sähköisen 
viestinnän tietosuojasta annettavalla lainsäädännöllä. Valiokunta viittasi perusteluna 
henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla annettuun 
direktiiviin, joka oli kansallisesti toteutettava 31.10.2003 mennessä. Nyt esillä oleva ehdotus 
puitepäätökseksi on siihen nähden uusi velvoite, jota on ehdotettu 28.4.2004. (PeVL 14/2002 
). Lausunnossa 6/2004 hallituksen esityksestä sähköisen viestinnän tietosuojalaiksi ja eräiksi 
siihen liittyviksi laeiksi ei viitattu korvausproblematiikkaan, sillä korvausasia ei tullut tässä 
laissa säännellyksi valiokunnan aiemmin viittaamalla tavalla. 

Koska ehdotetun laajan tietojensäilyttämisvelvollisuuden kustannukset korvataan, ei 
järjestelyä voi pitää ongelmallisena omaisuudensuojan tai elinkeinovapauden näkökulmasta. 

 

Tietojen luovuttaminen kotimaisille ja ulkomaisille viranomaisille 
 

5 artikla. Perustuslakivaliokunnan tulkinnoissa on vakiinnutettu yksityiskohtaiset 
säännökset siitä, millä edellytyksillä tietoja voidaan luovuttaa tai on luovutettava kansallisille 
ja ulkomaalaisille viranomaisille joko luovutuspyynnön johdosta tai antamalla ulkopuoliselle 
oikeus pääsyyn tietolähteelle (käyttöyhteyssääntely mm. PeVL51/2002 ja 14/2002). Edellä on 
jo todettu, että puitepäätösluonnos edellyttää uutta kansallista lainsäädäntöä. Kysymyksessä 
on ihmisten oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista sääntely, joka lisäksi suoraan 
yksityisyydensuojaa koskevan perusoikeussääntelyn johdosta edellyttää lakitason sääntelyä. 
Puitepäätös-luonnos on siinä määrin väljästi kirjoitettuja lisäksi sisältää viittauksia 
jäsenvaltioiden kansallisen oikeusjärjestyksen määräyksiin (mm. juuri 5 artikla ja 6 artiklan 
a)-kohta sekä 7 artiklan d)-kohta), että puitepäätösluonnos ja sitä vastaava sitova puitepäätös 
lienevät ongelmattomia. Kun konkreettiseen lainsäädäntöön ryhdytään, yksityiskohtaiset 
säännökset tietojen luovutuksesta ja luovutusjärjestelmän turvallisuudesta oletettavasti tulevat 
säädettäviin lakeihin. 

Tietojen luovuttaminen muiden EU-valtioiden viranomaisille on ongelmatonta 
nykyisen vuoden 2000 perustuslain avarretun suvereniteettisäännöstön seurauksena (Pel 1.3 §) 
Suomi osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön rauhan ja ihmisoikeuksien turvaamiseksi sekä 
yhteiskunnan kehittämiseksi. HE 1/1998 s. 72/11 ja mm. PeVL 17/2004, 6/2004, 9/2003. 
Esimerkiksi viestintämarkkinalain 115 § sisältää tällaisen laajahkon tietojen - myös salassa 
pidettävien - luovuttamisvelvoitteen EU:n komissiolle. 

 

Yhteenveto 
 

Valtioneuvoston kirjelmässä oleva ehdotus puitepäätökseksi - toteutettuna 
selostetussa muodossa - ei yleisesti ottaen ole ongelmallinen perusoikeussäännösten 
näkökulmasta. Rakenteellisessa mielessä Suomen lainsäädäntö on asianmukainen mm. 
tietojen suojauksen ja luovuttamisjärjestelmien osalta. 

Puitepäätöksen toteutus kansallisessa lainsäädännössä vaatii lainsäädän-
tömuutoksia, jotka tulee yksityisyyden suojan takia, tietosuoja mukaan lukien, kirjoittaa 
vakiintuneiden periaatteiden mukaan lakitasossa. Rajoituksen yksityisyyden suojaan mm. 
paikkatietojen säilyttämisen ja luovutuksen osalta ovat perusteltuja PeL 10 §:ssä tarkoitetun 
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lakivarauksen suhteen välttämätön viestin salaisuuden rajoitus yksilön ja yhteiskunnan 
turvaamiseksi). 

Puitepäätöksen käsitteistö ( mm. tietojen säilyttämisen, "retention" ja tallentaminen, 
"preservation", puitepäätöksen johdanto-osa, kohta 6) ei täysin vastaa suomalaista sääntelyä. 
Yksityisyyden suojauksen kannalta samojen tietojen sähköisen tallentamisen ja säilyttämisen 
välillä esitetyn määräajan puitteissa ei näytä olevan sanottavaa merkitystä. 

Perustuslakivaliokunnan sananvapauslaista antamaa lausuntoa silmällä pitäen on 
syytä varmistaa, että tietojen säilyttämis- ja luovuttamisvelvoite rajataan puitepäätöksen 
sitovissa artikloissa teleyrityksiin (jolloin se ei ulotu esimerkiksi yksityishenkilöiden ja 
järjestöjen ylläpitämiin julkisiin sivustoihin ja   wwwpalvelimiin). Tämä seikka näkyy 
valtioneuvoston kannanotosta, mutta ei mielestäni puitepäätöksen sitoviksi tarkoitetuista 
artikloista. 

Valtioneuvoston kirjelmässä luvattu tiedon tallentamisesta, säilyttämisestä ja 
viranomaiselle toimittamisesta aiheutuvien kulujen korvaaminen teleyrityksille 
viestintämarkkinalain mukaisesti poistaa ristiriitariskin omaisuudensuojasäännöksen ja 
elinkeinovapaussäannöksen osalta. 

 

Helsingissä 5 päivänä lokakuuta 2004 

Ilkka Saraviita 
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Valtioneuvoston kirjelmä ehdotuksesta neuvoston 
puitepäätökseksi (yleisesti saatavilla olevien 
sähköisen viestinnän palvelujen tarjoamiseen 
liittyvien ja sen yhteydessä käsiteltyjen ja 
tallennettujen tietojen ja julkisia viestintäverkkoja 
koskevien tietojen säilyttämisestä rikosten ja 
rikollisten tekojen, terrorismi mukaan lukien, 
torjumiseksi, tutkimiseksi ja selvittämiseksi ja niistä 
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Suurelle valiokunnalle 
 

JOHDANTO 

Vireilletulo 

/t Suuri valiokunta on 10 päivänä syyskuuta 2004 lähettänyt valtioneuvoston kirjelmän ehdotuksesta 

neuvoston puitepäätökseksi (yleisesti saatavilla olevien sähköisen viestinnän palvelujen 

tarjoamiseen liittyvien ja sen yhteydessä käsiteltyjen ja tallennettujen tietojen ja julkisia 

viestintäverkkoja koskevien tietojen säilyttämisestä rikosten ja rikollisten tekojen, terrorismi 

mukaan lukien, torjumiseksi, tutkimiseksi ja selvittämiseksi ja niistä syytteeseen asettamiseksi) 

asiassa U 42/2004 vp perustuslakivaliokunnalle mahdollisia toimenpiteitä varten. 
 
 
Asiantuntijat 

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina 

- lainsäädäntöneuvos Kimmo Hakonen, sisäasiainministeriö 

- neuvotteleva virkamies Juhapekka Ristola, liikenne- ja viestintäministeriö 

U 42/2004 vp Versio 0.1 
 

- professori Timo Konstari 

- professori Tuomas Ojanen 

- professori Ilkka Saraviita. 
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VALTIONEUVOSTON KIRJELMÄ 

Ehdotus 

Ranskan tasavalta, Irlanti, Ruotsin kuningaskunta ja Yhdistynyt kuningaskunta ovat 28.4.2004 

tehneet ehdotuksen neuvoston puitepäätökseksi yleisesti saatavilla olevien sähköisen viestinnän 

palvelujen tarjoamiseen liittyvien ja sen yhteydessä käsiteltyjen ja tallennettujen tietojen ja 

julkisia viestintäverkkoja koskevien tietojen säilyttämisestä rikosten ja rikollisten tekojen, 

terrorismi mukaan lukien, torjumiseksi, tutkimiseksi ja selvittämiseksi ja niistä syytteeseen 

asettamiseksi. Tarkoitus on helpottaa yhteistyötä rikosasioissa lähentämällä jäsenvaltioiden 

lainsäädäntöä sähköisten viestintäpalvelujen ja julkisen viestintäverkon tarjoajien käsittelemien ja 

tallentamien tietojen säilyttämisestä. Ehdotus sisältää säännöksiä puitepäätöksen soveltamisalasta 

ja tavoitteesta, määritelmistä, tietojen säilyttämisestä ja säilytysajoista, pääsystä tietoihin sekä 

tietosuojasta ja tietoturvasta. 
 
 
Valtioneuvoston kanta 

Valtioneuvosto suhtautuu ehdotukseen myönteisesti. Valtioneuvosto pitää tarkoituksenmukaisena 

lähtökohtana ehdotuksen jatkovalmistelussa sitä, että mahdollinen tunnistamistietojen 

säilyttämisvelvoite kohdistuu teleyrityksen hallussa oleviin sellaisiin tietoihin, joita yritykset jo 

nykyisten säännösten puitteissa säilyttävät useita kuukausia. Tal-lennusvelvoite tulee voida täyttää 

kohtuullisin kustannuksin ja olemassa olevin teknisin ratkaisuin. Sääntelyn tulee kuitenkin olla 

tietotyyppien osalta teknologianeutraalia ja mahdollistaa sen soveltaminen myös tulevaisuudessa 

kehitettäviin viestintäteknisiin ratkaisuihin. 
 

VALIOKUNNAN KANNANOTOT 

Perustelut 

Yleistä. Jäsenvaltion on puitepäätösehdotuksen 3 ja 4 artiklan perusteella toteutettava tarvittavat 

toimenpiteet sen varmistamiseksi, että julkisten viestintäverkkojen ja yleisesti saatavilla olevien 

sähköisten viestintäpalvelujen tarjoajien käsittelemät ja tallentamat eli puitepäätöksen mukaisesti 
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säilytettävät viestinnän tunnistamistiedot säilytetään vähintään 12 ja enintään 36 kuukauden ajan 

niiden tuottamisesta. 

Sääntelyä on arvioitava ennen muuta perustuslain 10 §:n 1 momentissa turvatun 

henkilötietojen suojan kannalta. Sääntely voi sen yksityiskohtaisesta sisällöstä riippuen muodostua 

merkitykselliseksi myös perustuslain 10 §:n 2 momentissa turvatun luottamuksellisen viestin 

salaisuuden, 12 §:n 1 momentissa turvatun sananvapauden samoin kuin perustuslain 15 §:ssä 

turvatun omaisuudensuojan näkökulmista. 

Henkilötietojen suojasta säädetään perustuslain 10 §:n 1 momentin mukaan tarkemmin 

lailla. Perustuslain lakiviittaus edellyttää lainsäätäjän säätävän tästä oikeudesta (PeVM 25/1994 

vp, s. 6/1), mutta jättää sääntelyn yksityiskohdat lainsäätäjän harkintaan. Tällainen 

perusoikeussäännös sitoo lainsäätäjän sisällöllistä harkintaa vähemmän kuin sen tapainen 

sääntelyvarauksen sisältävä säännös, jossa perusoikeuden todetaan olevan olemassa sen mukaan 

kuin lailla säädetään (esim. PeVL 51/2002 vp, s. 2/1). 

Perustuslakivaliokunnan käytännön (esim. PeVL 14/2002 vp, s. 2) mukaan lainsäätäjän 

liikkuma-alaa rajoittaa kuitenkin se, että henkilötietojen suoja osittain sisältyy samassa 

momentissa turvatun yksityiselämän piiriin. Kysymys on kaiken kaikkiaan siitä, että lainsäätäjän 

tulee turvata tämä oikeus tavalla, jota voidaan pitää hyväksyttävänä perusoikeusjärjestelmän 

kokonaisuudessa. Lainsäätäjän harkintaa sitoo se, että henkilötietojen suojan kannalta tärkeitä 

sääntelykohteita rekisteröinnissä ovat ainakin rekisteröinnin tavoite, rekisteröitävien 

henkilötietojen sisältö, niiden sallitut käyttötarkoitukset tietojen luovutettavuus mukaan luettuna 

sekä tietojen säilytysaika henkilörekisterissä ja rekisteröidyn oikeusturva, minkä lisäksi näiden 

seikkojen sääntelyn lain tasolla tulee olla kattavaa ja yksityiskohtaista (esim. PeVL 51/2002 vp, s. 

2/1). 

Henkilötietojen suojaa käsitellään myös Euroopan unionin perusoikeuskirjan 8 artiklassa. 

Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 artikla sisältää niin ikään määräyksiä jokaisen oikeudesta 

nauttia yksityiselämäänsä ja kirjeenvaihtoonsa kohdistuvaa kunnioitusta. 

Tietojen säilyttämistarkoitus. Puitepäätöksen tarkoituksena on helpottaa oikeudellista yhteistyötä 

rikosasioissa lähentämällä jäsenvaltioiden lainsäädäntöä viestien tunnistamistietojen 

säilyttämisestä rikosten ja rikollisten tekojen, terrorismi mukaan lukien, torjumiseksi, tutkimiseksi 
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ja selvittämiseksi sekä niistä syytteeseen asettamiseksi. Tietojen nämä säilyttämistarkoitukset ovat 

perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttäviä eikä valiokunnalla siksi ole sääntelyn päämääristä 

huomautettavaa. 

Säilytettävät tiedot. Tietojen säilyttämisvelvollisuus kohdistuu ehdotuksen mukaan 

viestintäpalvelujen ja viestintäverkon tarjoajan käsittelemiin ja tallentamiin tietoihin, joihin 2 

artiklan 1 kohdan mukaan sisältyvät liikenne-, paikka-, käyttäjä- ja tilaajatiedot. Puitepäätöksessä 

tarkoitettuja tietoja ovat 2 artiklan 2 kohdan perusteella muun ohella sellaiset tiedot, joita tarvitaan 

viestinnän lähteen jäljittämiseen samoin kuin lähteen tai viestintävälineen tunnistamiseen taikka 

viestinnän reitityksen, kohteen, kellonajan, päivämäärän ja keston määrittämiseen samoin kuin 

viestintätapahtuman tai vies-tintäpaikan määrittämiseen. Sääntelyä ei 1 artiklan 2 kohdan 

perusteella sovelleta vaihdettujen viestien sisältöön, jos kansallisessa lainsäädännössä on näin 

säädetty. 

Säilyttämisvelvollisuus näyttää ehdotuksen perusteella koskevan tunnistamistietoja varsin 

laajasti, etenkin kun se 2 artiklan 3 ja 4 kohdan mukaisesti kohdistuu puhelintoiminnan lisäksi 

erinäisiin nykyisiin ja vastaisuudessa kehitettäviin puhelin-ja tietoverkkopalveluihin. Jäsenvaltio 

voi toisaalta poiketa sääntelystä — tai ainakin puitepäätöksen mukaisista säilytysajoista — 4 

artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tietotyyppien osalta samassa kohdassa tarkoitettujen 

viestintämenetelmien yhteydessä. 

Valtioneuvoston kirjelmän liitteenä olevan muistion mukaan säilyttämisvelvoite käsittää 

kuitenkin vain teleyrityksen laillisessa liiketoimintaintressissä luodut, yrityksen hallussa jo olevat 

tiedot. Ehdotetun säännöstekstin perusteella tällaista rajausta on hankala päätellä. Rajaukseen 

tosin voidaan katsoa viitattavan joillakin säännöksissä käytetyillä ilmaisuilla ("käsittelemät ja 

tallentamat tiedot") samoin kuin 1 artiklan 4 kohdan siinä säännöksessä, jonka mukaan 

puitepäätös ei rajoita kansallisia määräyksiä sellaisten tietotyyppien tallentamisesta, joita 

viestintäpalvelun tarjoaja ei säilytä kaupallisiin tarkoituksiin. Tämä säännös on kuitenkin 

ristiriidassa puitepäätösehdotuksen johdannon 7 kappaleessa olevan sen maininnan kanssa, jonka 

mukaan puitepäätös koskee tietojen "säilyttämistä", ei niiden "tallentamista". 

Valiokunta pitää puitepäätöksen täsmentämistä tältä osin tärkeänä. Säilyttämis-

velvollisuuden vähimmäissisällön kannalta on aivan olennaista, mihin tietoihin tai tietotyyppeihin 
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velvollisuus ulottuu. Tällaisten sääntelyn kannalta olennaisten seikkojen ja rajausten tulee käydä 

puitepäätöksen säännöksistä ilmi ehdotettua täsmällisemmin. 

Säilyttämisvelvollisuuden mahdollinen ulottaminen yritysten nykyisin tallentamien tietojen 

lisäksi uusiin tietotyyppeihin ja viestintämenetelmiin voi muodostua ongelmalliseksi myös 

sääntelyn oikeasuhtaisuuden näkökulmasta. Siksi valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan 

säilyttämisvelvoitteen kohdentamisesta sellaisiin teleyrityksen hallussa oleviin 

tunnistamistietoihin, joita jo säilytetään useita kuukausia verkko- ja viestintäpalvelujen teknisen 

toteuttamisen osana. 

Säilyttämisvelvolliset. Ehdotettu sääntely kohdistuu julkisten viestintäverkkojen ja yleisesti 

saatavilla olevien sähköisten viestintäpalvelujen tarjoajiin. Tältä osin sääntely näyttää 

muodostuvan varsin laajaa toimijoiden joukkoa koskevaksi. 

Perustuslakivaliokunta on aiemmin (PeVM 14/2002 vp, s. 3/II) katsonut erityisesti 

tietoverkoissa harjoitettavan viestinnän poikkeavan perinteisemmistä viestinnän muodoista muun 

ohella siinä, että verkkoja käyttävät poikkeuksellisen paljon myös yksityishenkilöt samoin kuin 

kansalaisjärjestöt ja vastaavat yhteisöt. Valiokunta ei siksi ole pitänyt samanlaisten velvoitteiden 

asettamista esimerkiksi yksityishenkilöille ja viestintäyhtiöille kaikilta osin perusteltuna. Tällainen 

sääntely voisi käytännössä kaventaa yksityisten henkilöiden mahdollisuuksia käyttää 

sananvapautta verkossa. Viestinnän tunnistamistietoihin kohdistuvan laajan 

säilyttämisvelvollisuuden ulottaminen erilaisiin toimijoihin voi valiokunnan aiemman arvion 

mukaan muodostua ongelmalliseksi esimerkiksi yksityisille henkilöille ja kansalaisjärjestöille. 

Tällaiseen sääntelyyn liittyy riskejä myös henkilötietojen suojan kannalta (PeVM 14/2002 vp, s. 

6/1). 

Ehdotettu tunnistamistietojen säilyttämisvelvollisuus ei valtioneuvoston kirjelmän liitteenä 

olevan muistion mukaan kohdistu teleyritysten lisäksi muihin palvelun tarjoajiin tai sellaisiin 

yhteisöihin, jotka käyttävät teleyritysten tarjoamia viestintäpalvelulta (yhteisötilaajiin). Tämä ei 

käy puitepäätösehdotuksen säännöstekstistä selvästi ilmi. Perustuslakivaliokunta pitää edellä 

esitetyn perusteella tärkeänä, että sääntelyn kohteen tämän kaltaisesta rajauksesta otetaan riittävän 

tarkat säännökset puitepäätökseen. 
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Tunnistamistietojen säilytysajat. Tunnistamistietojen säilyttämisaika on 4 artiklan 1 kohdan 

perusteella 12—36 kuukautta tietojen tuottamisesta. Jäsenvaltio voi kuitenkin kansallisin perustein 

soveltaa myös pidempiä säilyttämisaikoja tai päättää poiketa 1 kohdan mukaisista vaatimuksista 2 

kohdassa tarkoitettujen tietotyyppien osalta samassa kohdassa tarkoitettujen viestintämenetelmien 

yhteydessä. 

Tunnistamistietojen säilyttämiseen liittyy valiokunnan mielestä aina riskejä yhtä hyvin 

luottamuksellisen viestinnän suojan kuin henkilötietojen suojan kannalta. Riskit kasvavat, mitä 

kauemmin tietoja säilytetään. Siksi valiokunta on aiemmin katsonut, että esimerkiksi 

laskutuksessa tarvittavat tunnistamistiedot tulisi poistaa melko pian laskun suorittamisen jälkeen, 

ja pitänyt kolmen vuoden säilyttämisaikaa yleisen henkilötietolainsäädännön kannalta 

poikkeuksellisen pitkänä (PeVL 26/1998 vp, s. 3). 

Puitepäätösehdotuksen perusteella jäsenvaltio ei ole velvollinen ottamaan käyttöön yhtä 

vuotta pitempää säilytysaikaa, minkä lisäksi jäsenvaltiolla on mahdollisuus poiketa joiltakin osin 

puitepäätöksen mukaisista säilytysajoista. Sääntely ei tältä osin muodostu perustuslain kannalta 

ongelmalliseksi varsinkaan, jos valiokunnan edellä esittämät huomautukset 

säilyttämisvelvollisuuden vähimmäissisältöä ja säilyttämis velvollisia koskevien säännösten 

täsmentämisestä otetaan ehdotuksen jatkovalmistelussa asianmukaisesti huomioon. Mitä suurempi 

nimittäin on säilytettävien tietojen ja tietotyyppien määrä ja mitä laajempi on 

säilyttämisvelvollisten piiri, sitä ongelmallisemmiksi voivat sääntelyn oikeasuhtaisuuden 

näkökulmasta muodostua myös tietojen pitkähköt säilyttämisajat. 
 

Säilytettävien tietojen luovuttaminen. Jäsenvaltion pyyntö toiselle jäsenvaltiolle tun-

nistamistietoihin pääsystä on 5 artiklan mukaan tehtävä ja pyyntöön on vastattava rikosasioissa 

tehtävää oikeudellista yhteistyötä koskevien välineiden mukaisesti. Pyynnön vastaanottava 

jäsenvaltio voi asettaa pyyntöön suostumiselle sellaisia ehtoja, joita olisi noudatettava myös 

vastaavassa kansallisessa tapauksessa. 

Tunnistamistietojen luovuttamisedellytykset jäävät ehdotuksen perusteella jäsenvaltion 

kansallisessa lainsäädännössä säänneltäviksi. Siksi ehdotuksesta ei ole huomautettavaa 

perustuslain 10 §:ssä turvatun luottamuksellisen viestin salaisuuden näkökulmasta. 
 
 
Lausunto 
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Lausuntonaan perustuslakivaliokunta ilmoittaa, 
 

että valiokunta yhtyy asiassa vähäisin täsmennyksin 

valtioneuvoston kantaan. 
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