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PALUU HAKU KAIKISTA 1 

Asian valiokuntakäsittely HE 

266/2004 vp 
laiksi poliisilain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 
Ministeriö Sisäasiainministeriö 

Saanunis-     Asiarrtuntijavaihe ,      ..        - , , • » hissnciy I. 
vaihe        /Jaostokäsittely suj«tr/ri«i I 
 

Täysistunto lähettänyt 15.12.2004 hallintovaliokuntaan mietintöä varten 
Täysistunto lähettänyt 15.12.2004 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten 
Täysistunto lähettänyt 15.12.2004 lakivaliokuntaan lausuntoa varten 
 

Hallintovaliokunta 

Saapunut 17.01.2005 
 
Käsittelyvaiheet 

 
01.02.2005      Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten. I 

käsittely 
01.04.2005      Asiantuntijoiden kuuleminen 

- ylitarkastaja Keijo Suuripää, sisäasiainministeriö (K) 
Merkitty saapuneeksi 

- Viestintäviraston kirjallinen lausunto. 
Jatkettu I käsittely 

06.04.2005      Asiantuntijoiden kuuleminen 
- osastopäällikkö, lainsäädäntöneuvos Tomi Vuori, Rajavartiolaitoksen 
esikunta (K) 
- ylitarkastaja Hanna Vuojela, valtiovarainministeriö (K) 
- neuvotteleva virkamies Juhapekka Ristola, liikenne- ja 
viestintäministeriö (K) 

 

- tiedustelupäällikkö Sami Rakshit, Tullihallitus (K) 
07.04.2005      Asiantuntijoiden kuuleminen 

- professori Olli Mäenpää, (K) 
- professori Ari-Matti Nuutila, 
- professori Kaarlo Tuon", (K) 

12.04.2005      Asiantuntijoiden kuuleminen 
- lainsäädäntöjohtaja Jan Törnqvist, oikeusministeriö (K) 
- lainsäädäntöneuvos Mika Kättö, sisäasiainministeriö (K) 
- poliisikomentaja Jukka Riikonen, Helsingin kihlakunnan poliisilaitos (K) 
- apulaispäällikkö Kari Rantala, liikkuva poliisi (K) 
- rikosylitarkastaja Sanna Palo, keskusrikospoliisi (K) 
- ylitarkastaja Martin Westerlund, suojelupoliisi (K) 
- ylitarkastaja Astrid Geisor-Goman, suojelupoliisi (K) 

14.04.2005      Asiantuntijoiden kuuleminen 
- puheenjohtaja Hannu Sainio, Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry (K) 
- puheenjohtaja Kari Hietala, Poliisikoulun oppilaskunta (K) 
Merkitty saapuneeksi 
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- Poliisi-, ulosotto-, syyttäjä- ja maistraattilakimiesten 
' edunvalvontajärjestö PUSH ry:n ja Poliisin lääninjohdon viranhaltijat ry:n 

kirjalliset lausunnot. 
20.04.2005     Asiantuntijoiden kuuleminen 

- valtionsyyttäjä Jorma Äijälä, Valtakunnansyyttäjänvirasto (K) 
- johtava kihlakunnansyyttäjä Christian Lundqvist, Suomen 
Syyttäjäyhdistys ry (K) 
- hallituksen jäsen, käräjätuomari Mikko Saleva, Käräjäoikeustuomarit ry (K) 

21.04.2005      Asiantuntijoiden kuuleminen 
- ylitarkastaja Lauri Vuorivirta, tietosuojavaltuutetun toimisto (K) 

- varautumispäällikkö Kari VVirman, FiCom ry edustaen myös Elisa Oyjrtä (K) 
- kehitysjohtaja Marja-Liisa Virtanen, TeliaSonera Finland Oyj (K) 
Merkitty saapuneeksi 
- Valtiokonttorin ja Suomen Punainen Risri ry:n kirjalliset lausunnot. 

 
Perustuslakivaliokunta 

Saapunut 20.12.2004 
Käsittely päättynyt 14.04.2005 PeVL 11/2005 vp 
 

Käsittelyvaiheet 
 
Pyydetty kirjallinen lausunto: 
- Liikenne- ja viestintäministeriölle 

21.12.2004 Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten. 
I käsittely 

03.03.2005 Asiantuntijoiden kuuleminen 
- lainsäädäntöneuvos Kimmo Hakonen, sisäasiainministeriö (K) 
- lainsäädäntöneuvos Timo Riissanen, Rajavartiolaitoksen esikunta (K) 
- oikeustieteen lisensiaatti Kirsi Neiglick, (K) 
- professori Olli Mäenpää, (K) 
- professori Mikael Hiden, (K) 
Merkitty saapuneeksi 
- liikenne- ja viestintäministeriön kirjallinen lausunto 
Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi. 

Jatkettu I käsittely 31.03.2005      Merkitty 
saapuneeksi 

- professori Martin Scheininin kirjallinen lausunto 
08.04.2005      Merkitty saapuneeksi 

- lausuntoluonnos 
12.04.2005 Yleiskeskustelu 

- 8.4.2005 esitelty lausuntoluonnos 
14.04.2005      Yksityiskohtainen käsittely 

Valmistunut: 
- PeVL 11/2005 vp 

 

Lakivaliokunta 

Saapunut 16.12.2004 

Käsittely päättynyt 29.04.2005 LaVL 6/2005 vp 

Käsittelyvaiheet 
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04.02,2005      Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten. ' I 
käsittely 09.03.2005     Asiantuntijoiden kuuleminen 

- ylitarkastaja Keijo Suuripää, sisäasiainministeriö (K) 
- rikosylitarkastaja Marko Viitanen, keskusrikospoliisi (K) 
- terrorismin torjuntayksikön päällikkö Paavo Selin, suojelupoliisi (K) 
- ylitarkastaja Astrid Geisor-Goman, suojelupoliisi (K) 

- valtionsyyttäjä Jorma Äijälä, Valtakunnansyyttäjänvirasto (K) 
Jatkettu I käsittely 

15.03.2005      Asiantuntijoiden kuuleminen 
- oikeustieteen lisensiaatti Kirsi Neiglick, (K) 
Merkitty saapuneeksi 
- Suomen Asianajajaliiton kirjallinen lausunto. 
Merkitty saapuneeksi 

 

- Viestintäviraston kirjallinen lausunto. 
16.03.2005      Asiantuntijoiden kuuleminen 

- oikeustieteen tohtori Pasi Pölönen, (K) 
15.04.2005      Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi. 

Yleiskeskustelu 
28.04.2005      Jatkettu yleiskeskustelu 
29.04.2005      Jatkettu yleiskeskustelu 

Yksityiskohtainen käsittely 
Valmistunut: 
- LaVL 6/2005 vp 

 
 
Päivitetty 29.04.2005 10:52:08 
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Eduskunnan lakivaliokunnalle 
 
 

HE 266/2004 vp 
 
 

HALLITUKSEN ESITYS LAIKSI POLIISILAIN MUUTTAMISESTA JA ERÄIKSI SIIHEN 
LIITTYVIKSI LAEIKSI 

 
 
Käsiteltävänä oleva esitys on toimintaympäristön muutosten ja uusien uhka-
analyysien perusteella valmisteltu ehdotus poliisilain kokonaistarkistukseksi. 
 
Poliisimiesten oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyvät säännökset ehdotetaan 
nostettavaksi asetustasolta lain tasolle. Poliisin toimitilojen turvallisuuden 
lisäämiseksi ehdotetaan poliisille oikeutta suorittaa tiloissaan turvatarkastuksia. 
Ehdotus mahdollistaisi myös poistaa henkilön paikalta, jos hänen 
todennäköisesti epäillään aiheuttavan häiriötä. Tätä ennakollista 
poistamissäännöstä sovellettaisiin tilanteissa, joissa henkilö aikaisemmin on 
aiheuttanut huomattavaa häiriötä tai hänen uhkauksensa ovat konkreettisia. 
 
Naamioitumisvälineiden väliaikainen haltuunotto 
Turvallisuustarkastusta koskevaa säännöstä ehdotetaan täsmennettäväksi. 
Käytännön tilanteissa järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämistä on haitattu 
muun muassa erilaisilla mailoilla, verkoilla ja itse tehdyillä panssarisuojilla. 
Myös naamioitumisvälineitä käytetään yleisesti mielenosoituksissa. Niiden 
käyttäminen vaikeuttaa henkilöiden tunnistamista sekä jossain tapauksissa ne 
saattavat aiheuttaa pelkoa ja paniikkia yleisön joukossa ja siten vaarantaa 
tilaisuuden järjestystä ja turvallisuutta. Ehdotettu säännös oikeuttaisi myös 
naamioitumis-välineiden poliisin toimesta väliaikaiseen poisottamiseen. Ehdotus 
täydentää RL 17 luvun 13 a §:ssä mainittua laitonta naamioitumiskieitoa. 
 
Tiedonhankintaoikeuksia esitetään laajennettaviksi 
Esitutkintalain säätämisen yhteydessä ei erikseen ole selvitetty poliisilakiin 
sisältyvien tutkintasäännösten sekä esitutkintalaissa ja pakkokeinolaissa 
annettujen säännösten keskinäisiä soveltamiskysymyksiä. Pyrkimys antaa 
tyhjentävät säännökset esitutkinnan toimittamisesta ja viran 

omaisten esitutkintavaltuuksista nimenomaan esitutkinta- ja pakkokeino-laeissa 
ei ole täysin toteutunut. Poliisilain valmistelun yhteydessä on sen vuoksi 
jouduttu kiinnittämään huomiota myös esitutkintalain ja pakkokeinolain 
sisältöön. Ehdotuksen eräänä tavoitteena onkin ollut poliisilain säännösten 
yhdenmukaistaminen esitutkinta- ja pakkokeinolain säännösten kanssa. 
 
Kysymys poliisin tiedonsaantioikeuden edellytyksistä ja laajuudesta on osaltaan 
pyritty ratkaisemaan poliisilakiin otettavilla säännöksillä, jotka koskevat myös 
poliisin suorittamaa esitutkintaa. Tiedonhankintaa koskevia poliisilain 
säännöksiä on ehdotuksessa muutettu teknisen valvonnan, peitetoiminnan, 
valeoston ja televalvonnan osalta. Peitetoiminta olisi mahdollista myös 
sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan, kuten lapsipornon levittämisen 
estämiseksi. Valeostona olisi ostotarjouksen lisäksi mahdollista ostaa erikseen 
määriteltyjä esineitä aineita tai omaisuutta. Käytännössä kyseessä olisivat 
lähinnä huumausaineiden ja väärennetyn rahan näyte-erät. 
 
Lakia esitetään täydennettävän rikosten ennalta estämistarkoituksessa uusien 
tiedon tiedonhankintakeinojen, telekuuntelun ja tietolähdetoimin-nan 



 

 

määritelmillä. Poliisilain perusteella televalvontaa ja teknistä valvontaa 
voitaisiin käyttää myös mahdollisten terroritekojen ennalta estämiseen. 
 
Lakiehdotukseen sisältyy tietolähdetoiminta, joka nykyisin on sääntelemätöntä. 
Ehdotuksen mukaan poliisi voisi käyttää poliisihallinnon ulkopuolista henkilöä 
tietolähteenä. Tietolähde voitaisiin myös rekisteröidä perustettavaan 
tietolähderekisteriin. Rekisteröinti perustuisi henkilön omaan suostumukseen. 
 
Tiedonhankinnassa poliisimies saisi ehdotuksen mukaan siirtää tekeillä olevaa 
rikokseen puuttumista, jos siirtäminen olisi välttämätöntä tiedonhankinnan 
paljastumisen estämiseksi tai tiedonhankinnan tavoitteen turvaamiseksi. 
Säännös täydentää esitutkintalain säännöstä, jonka mukaan esitutkinta on 
suoritettava ilman aiheetonta viivytystä. 

Ylitarkastaja Keijo Suuripää 
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Lakivaliokunta 
 
 
 
 
 
 
 
Eduskunnan lakivaliokunnan lausuntopyyntö 1.3.2005. 

HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI POLIISILAIN MUUTTAMISESTA SEKÄ ERÄIKSI SIIHEN 
LIITTYVIKSI LAEIKSI 

1. Yleistä Eduskunnan lakivaliokunta on pyytänyt muun muassa keskusrikospoliisilta 
lausuntoa hallituksen esityksestä Eduskunnalle laiksi poliisilain muuttamisesta ja 
eräiksi siihen liittyviksi laieiksi (HE266/2004 vp). Lausuntoa on pyydetty erityisesti 
rikosten selvittämiseen liittyvien toimivaituusmuutosten osalta. 

2. Keskusrikospoliisin toimintaympäristön nykytilasta 
 
Rikollisuus on kansainvälistynyt viime vuosina nopeasti. Eri rikollisuuden alat ovat 
entistä selvemmin kytkeytyneet toisiinsa ja samat tekijäryhmät toimivat useilla eri 
rikollisuuden osa-alueilla. Taloudellisen ja poliittisen integraation johdosta on 
syntynyt aikaisempaa laajempia toiminta-alueita myös rikollisuuden erilaisille uusille 
toimijaryhmille. 
 
Järjestäytynyt rikollisuus on osa muuta rikollisuutta. Järjestäytyneistä rikol-
lisryhmistä osa on niin sanottuja rikollisjengejä, joiden poliisin tietoon tullut määrä on 
viime vuosina lisääntynyt. Organisoituun rikollisuuteen kuuluu ryhmiä, joiden 
pyrkimyksenä on osoittaa sivullisille, että niiden tavoitteena on rikosten tekeminen 
sekä ryhmiä, jotka eivät halua kiinnittää sivullisten huomiota. Yhteenliittymisen 
perustana on rikoksentekomahdollisuuksien edistäminen. Suomessa ilmenevää 
järjestäytynyttä rikollisuutta johdetaan osittain rangaistuslaitoksista ja ulkomailta. 
 
Järjestäytyneen rikollisuuden keskeisin toimintamuoto Suomessa on ollut 
huumausainerikollisuus, josta noin 90 % arvioidaan olevan piilorikollisuutta. 
Ulkomaisten, lähinnä virolaisten, vironvenäläisten ja venäläisten toimijoiden määrä 
ja vaikutus huumausainerikollisuudessa on lisääntynyt 1990-luvun lopusta alkaen ja 
on edelleen merkittävä. Rikollisen toiminnan työnjako on tiivistynyt ja 
salakuljetusreitit ovat monipuolistuneet. Myös huumausaine- ja talousrikollisuuden 
yhteydet ovat lisääntyneet. Kansainvälistymiskehityksen johdosta tutkinta on 
vaikeutunut, tutkinta-ajat ovat pitkittyneet ja tutkinta-kustannukset ovat kasvaneet. 
Huumausaineet on tuotettu pääosin ulkomailla, jonne rikoshyötykin on 
pääsääntöisesti ohjautunut. Huumausainerikoksiin liittyvää velanperintää kuvaavien 
tietoon tulieiden kiristysrikosten määrä on lisääntynyt, mutta piilorikollisuuden osuus 
arvioidaan tältä osin suureksi. Järjestäytyneiden rikollisryhmien toimintatapoihin 
kuuluu myös 

Keskusrikospolii
si 
Jokiniemenkuja 4 
01370 Vantaa 

PL 285 01301 
Vantaa 

Puhelin (09) 
8388 661 

krp-
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pyrkimys vaikuttaa rikosprosessin asianosaisiin ja todistajiin sekä viranomaisiin. 
 
Järjestäytyneiden rikoilisryhmien määrä Suomessa on pysynyt kohtuullisen 
vakaana parin viime vuoden ajan. Poliisin seurannassa on noin 70 järjestäytynyttä 
rikollisryhmää, joista vajaa puolet täyttää Euroopan unionin organisoidulle 
rikollisuudelle asettamat kriteerit. Poliisin tietoon tulleiden järjestäytyneiden 
rikoilisryhmien lukumäärän on todettu lisääntyneen Suomessa 1990-luvun aiusta 
lukien. Tämä johtuu osaltaan rikostorjuntaviranomaisten rikoksia paljastavan 
toiminnan kehittämisestä. Rikoilisryhmien määrä saattaa kuitenkin muuttua hyvinkin 
lyhyessä ajassa ryhmien verkostoitumisen, yhdistymisen tai toiminnan lopettamisen 
vuoksi. 
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Suomessa toimivissa järjestäytyneissä rikollisryhmissä toimii yhteensä noin 900 
jäsentä, joista suunnilleen 15 % on ulkomaalaisia, ja heistä neljä viidesosaa on 
kansalaisuudeltaan virolaisia tai venäläisiä. 
 
Rikoslakirikosten kannaita tarkasteltuna järjestäytyneiden rikoilisryhmien jäsenten 
pääasiallisina "toimialoina" on ollut muun muassa omaisuusrikollisuus, 
huumausainerikollisuus, väkivaltarikollisuus, talousrikollisuus sekä aseisiin ja 
räjähteisiin liittyvä rikollisuus. Tämän lisäksi järjestäytyneiden rikoilisryhmien 
jäsenten on epäilty syyllistyneen merkittävään määrään muitakin rikoksia, kuten 
esimerkiksi kiristys- ja ryöstörikoksiin. 
 
Paritusrikollisuus on muodostunut 2000-luvulla olennaiseksi osaksi järjestäytynyttä 
rikollisuutta, johon ei kuitenkaan Suomessa ole todettu liittyneen ihmiskauppaa. 
Baltian maista ja Venäjältä lähtöisin olevien prostituoitujen toimintaa on ohjattu 
kyseisillä alueilla toimivan järjestäytyneen rikollisuuden toimesta. Poliisin tietoon 
tulleiden paritusrikoksien määrä on ollut varsin vähäinen. 
 
Talousrikollisuus ja erityisesti harmaa talous, joista noin 90 % arvioidaan olevan 
piilorikollisuutta, ovat 2000-luvun alusta lukien muodostuneet Suomessa yhä 
kiinteämmäksi osaksi järjestäytynyttä rikollisuutta. Talousrikosten toteuttamiselle on 
tyypillistä, että rikos täyttyy useiden eri valtioiden alueelle ulottuvan 
tapahtumaketjun osatekojen täytyttyä ja että rikokset toteutetaan nopeasti sekä 
asiantuntevasti. 

 
3. Keskusrikospoliisin toimintaympäristöstä lähitulevaisuudessa 

 
Keskusrikospoliisin arvion mukaan tietoon tulleen rikollisuuden määrälliset 
muutokset eivät tule olemaan lähitulevaisuudessa merkittäviä. Laittoman 
maahantulon järjestämiseen, yhteisvaluuttaan, julkiseen talouteen ja infor-
maatioteknologiaan liittyvien rikosten määrä tullee kuitenkin lisääntymään. 
Terrorismirikokset ulkomailla ja niihin tuhovaikutuksiltaan verrattavissa olevat 
suuronnettomuudet ja rikokset voivat aiheuttaa vaikutuksia myös Suomessa. 
Terrorismirikosten esitutkinta kuuluu lähtökohtaisesti keskusrikospoliisille. Rikoksina 
ilmenevä aktivismi voi kohdistua yhteiskunnan elintär-keisiin toimintoihin. 
Syrjäytymiskehitys voi johtaa siihen, että myös nuoria rekrytoituu aikaisempaa 
enemmän rikollisryhmiin. 



 

 

 
 
 
KESKUSRIKOSPOLIISI 

LAUSUNTO 
 
 
8.3.2005 

 
 
 
281/51/05 

3(3) 

 

Kansallisesti ja kansainvälisesti toimivien järjestäytyneiden rikollisryhrnien toiminnan 
arvioidaan tiivistyvän ja laajenevan entisestään vakavaan talousrikollisuuteen ja 
muille toimialoille. Järjestäytyneiden rikollisryhrnien valmius väkivallan käyttöön voi 
lisääntyä. Kehitys voi johtaa myös siihen, että entisestään laajenevia 
rikoskokonaisuuksia johdetaan yhä enenevässä määrin ulkomailta, jonne myös 
rikoshycty lähtökohtaisesti ohjataan. Järjestäytyneiden rikollisryhrnien koko rikollisen 
toiminnan paljastamiseen ja selvittämiseen tähtäävä rikostorjunta on 
pääsääntöisesti erittäin vaativaa ja pitkäkestoista työtä, joka aiheuttaa myös 
huomattavia kustannuksia. Käytettävissä olevien voimavarojen puitteissa 
järjestäytyneen ja muun vakavimman rikollisuuden toimintaedellytysten 
heikentämisen tason säilyttäminen ennallaan on erittäin haasteellista. Edellä 
mainitun vuoksi rikostorjunnan ja ri-kostutkintamenetelmien sekä taktisen ja 
teknisen tutkintavalmiuden kehittäminen korostuu jatkossa. 
 
Europolissa on kiinnitetty huomiota rikollisuuden määrätietoiseen tavoitteeseen 
sulautua lailliseen elinkeinotoimintaan, yhteiskunnalliseen päätöksentekoon sekä 
muihin yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin. Nopeita ja suuria voittoja 
tavoittelevat kansainväliset rikollisorganisaatiot ovat oppineet hyödyntämään 
tehokkaasti tietoverkkoja ja pitkälle kehitettyä informaatioteknologiaa. Rajat ylittävää 
rikollisuutta harjoittavilla organisaatioilla on käytössään eri alojen 
huippuasiantuntijoita. Järjestäytynyt rikollisuus käyttää uutta teknologiaa 
rikoksentekovälineenä sekä hyödyntää sitä lisäksi myös keskinäisessä 
verkostoitumisessaan. Interpolin mukaan järjestäytyneet rikollisryhmät toimivat 
kuten monikansalliset huippuyritykset. Ne ovat erittäin hyvin organisoituja sekä 
johdettuja ja niiden tavoitteena on suurin mahdollinen taloudellinen hyöty. Myös 
terrorismin ja kansainvälisten rikollisryhrnien välillä on todettu kytkentöjä. Edellä 
esitetty kehitys tullee muuttamaan järjestäytyneen rikollisuuden toiminnan laatua 
myös Suomessa. 

 
4. Ehdotetuista rikosten selvittämiseen liittyvästä toimivaltuuksista 

 
Keskusrikospoliisin näkemyksen mukaan ehdotetut rikosten selvittämiseen liittyvät 
hallituksen esityksen muutosehdotukset ovat tarpeellisia ja eräiltä osin ehdottoman 
välttämättömiä viraston vastuulla olevan järjestäytyneen ja muun vakavimman 
rikollisuuden torjunnan kannalta tarkasteltuna. Hallituksen esityksen perustelut 
vastaavat keskusrikospoliisin käsitystä asiassa. 
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Viite: Lakivaliokunnan järjestämä kuulemistilaisuus 9.3.2005 
 
Asia: HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI POLIISILAIN MUUTTAMISESTA JA ERÄIKSI SIIHEN 

LIITTYVIKSI LAEIKSI (HE 266/2004 vp) 
 
Suojelupoliisi kiinnitti vuonna 2002 rikoslain ja pakkokeinolain terrorismia koskevien säännösten 
muutosten yhteydessä oikeusministeriön huomiota siihen, että esitykseen sisältyneet terrorismia 
koskevat toimivaltasäännökset eivät ole yhteismitallisia muiden eurooppalaisten valtioiden 
kansallisten säännösten kanssa. Poliisilain tiedonhankintasäännökset eivät myöskään mahdollista 
telekuuntelua tiedon hankkimiseksi terroristisesta toiminnasta tai sen taustalla olevista vaikut-
timista. 
 
Suojelupoliisi teki oikeusministeriön pyynnöstä asiaa koskevan muutosesityksen 
sisäasiainministeriölle sekä osallistui terrorismia koskevien säännösten valmisteluun. Suojelupoliisi 
pitää käsiteltävänä olevaa muutosesitystä poliisin ennalta estävän toiminnan kannalta 
välttämättömänä. Terrorismista ja sen torjunnan vaikeudesta suojelupoliisi lausuu seuraavaa; 
 
 

Toimintaympäristön kuvaus - terrorismi 
 

Tällä hetkellä ääri-islamilaisen terroritoiminnan ja sen taustalla olevan länsiviha-mielisyyden 
tärkeimpänä innoittajana toimii Irakin tilanne. Suoraan Suomeen kohdistuva terrorismin uhka on 
vähäinen. Sitä vastoin ääri-islamilaisten ryhmien ensisijaisten kohdemaiden Suomessa oleviin 
edustajiin ja tiloihin kohdistuu selkeä terrorismin uhka. Näihin Suomessa oleviin ulkomaisiin 
kohteisiin kohdistuviin uhkiin ei juurikaan voida vaikuttaa muilla tavoin kuin terroritekojen ennalta 
estämistä palvelevaa tiedustelutoimintaa kehittämällä ja kohteiden turvatoimenpiteitä 
vahvistamalla. Lisäksi on syytä todeta, että yksittäisten uskonkiihkoilijoiden toiminnan 
ennustaminen ja ennalta estäminen on käytännössä mahdotonta. Terroritoimintaa lähellä olevien 
sabotaasiluonteisten tekojen vaara koskee siten myös Suomea. 
 

Ulkomailla oleskelevat suomalaiset saattavat joutua terrori-iskujen tai sieppausten kohteiksi. 
Todennäköisyys tähän on suurin terroristijärjestöjen keskeisillä toiminta-alueilla Aasiassa ja 
Afrikassa. Suomessa ei ole paljastunut suoria yhteyksiä al-Qaidan tai muiden 
äärimuslimijärjestöjen nimissä jo toteutettuihin terrori- 

Postiosoite: Suojelupoliisi PL 
151 
00121 HELSINKI 

Käyntiosoite: Suojelupoliisi Ratakatu 
12 00120 
HELSINKI 

Pdheiin:     (09)    1 3 447! 

tekoihin. Suomessa on kuitenkin henkilöitä, jotka ylläpitävät yhteyksiä kansainvälisiin 
terroristijärjestöihin. Heidän rooliaan on syytä edelleen selvittää. Mikäli Suomen poliisin 
toimivaltuudet terrorismin torjunnassa eivät ole yhteismitallisia muiden maiden valtuuksien kanssa, 
on mahdollista, että terroristit pyrkivät käyttämään Suomea eräänä lepo- ja tukialueenaan. 
Euroopan sisä-rajojen avautumisen johdosta terroristit pystyvät aiempaa helpommin toimimaan 
maissa, joissa ns. nukkuvien solujen paljastumisriskin koetaan olevan vähäinen. 

 
Ennalta estävän työn lainsäädännölliset ongelmakohdat 

 
Suomessa kuten muissakin länsimaissa terrorismin torjunnan painopiste on sen ennalta 
estämisessä. Voimassa olevassa lainsäädännössämme poliisin tehokkaimmat 
tiedonhankintavaltuudet painottuvat ennalta estämisen sijasta rikoksen esitutkintavaiheeseen. 
 
Suomen on nykytilanteessa syytä korostaa kaikissa terrorismin torjuntaa koskevissa linjauksissa 
terrorismin vastaiseen tiedustelun merkitystä. Tämä painottuu hieman eri tavalla kuin esimerkiksi 

SUOJELUPOLIISI 
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järjestäytyneen rikollisuuden torjunta. Terrorismiin kohdennetussa tiedustelutyössä keskeinen 
työskentely-menetelmä on aktiivinen toimiminen kansainvälisessä turvallisuus- ja 
tiedusteluyhteistyössä. Terrorismin kehittyminen on ilmiö, joka elää vuorovaikutussuhteessa 
ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Terrorismiin liittyvien ongelmien torjuminen edellyttää pitkän 
aikavälin vastatoimia. Terrorismin torjunnan kehittämisessä tarvitaan viranomaisten perinteiset 
sektorirajat ylittävää yhteistyötä, jolla puututaan myös ääriliikkeiden syntymistä edistäviin tekijöihin. 
Tiukkojen kansainvälisten turvatoimien leimaamassa tilanteessa terroristit pyrkivät iskemään siellä, 
missä toimet koetaan väljiksi ja onnistumisen mahdollisuus suureksi. 
 

Ennalta estävän terrorismintorjunnan kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että kansalliset 
vastuuviranomaiset saavat tiedon suunnitteilla olevasta terroriteosta mahdollisimman varhaisessa 
vaiheessa. Yksilön oikeusturvan kannalta on erittäin tärkeää, että myös ennalta estävässä 
tarkoituksessa pystytään tehokkaasti selvittämään, ketkä osallistuvat terroristiryhmän toimintaan ja 
mikä on kenenkin rooli ryhmän sisällä tai esimerkiksi suunnitteilla olevassa terrori-iskussa. Myös 
mahdolliset sivulliset tulisi voida erottaa terroristiryhmän toimintaan osallistuvista jo ennen 
varsinaisen esitutkinnan aloittamista ja rikosprosessuaalisten pakkokeinojen käyttöönottoa. 
Nykytilanteessa tärkein yksittäinen kehittämistoimenpide olisi mahdollistaa telekuuntelu yksittäisten 
terroritekojen estämiseksi ja paljastamiseksi. 
 
Nyt käsillä oleva esitys täyttäisi suojelupoliisin ennalta estävän toiminnan tarpeet. Saamalla 
saatettaisiin myös Suomen kansallisessa lainsäädännössä säädetyt terrorismin torjunnan 
mahdollisuudet yhteismitalliseksi muiden eurooppalaisten valtioiden kansallisten säännösten 
kanssa. 
 
 
 

Terrorismin torjunnan päällikkö        Paavo Selin 

Ylitarkastaja,lakimies Astrid Geisor-Goman 

Vaitakunnansyyttäjänvirasto HE 266/2004 vp 
Valtionsyyttäjä Jorma Äijälä 

8.3.2005 L&v P ^/leorj'fr j, 
 

Eduskunta 
Lakivaliokunta 
 
 
 
 
 
 

Asia: Valtakunnansyyttäjänviraston lausunto hallituksen esityksestä HE 266/2004 vp laiksi poliisilain 
muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 
 
 

Yleistä Ehdotetut lainmuutokset liittyvät vain vähäisiltä osin syyttäjän tehtä- 
viin. Valtakunnansyyttäjänvirastolla ei ole erityistä huomauttamista ehdotettujen 
lainmuutosten johdosta. 

 
Telekuuntelusta Ehdotettuja poliisilain telekuuntelusäännöksiä on perusteltu esityk- 

sessä laajimmin. 
 
Hallituksen esityksen yleisperusteluissa on esitetty kauhukuvia kansainvälisen 
terrorismin mahdollisuudesta levitä Suomeen erinäisissä ilmenemismuodoissaan: 
iskut asuinrakennuksiin, ydinvoimayksiköi-hin, rahatalouden instituutioihin, erilaisiin 
kansallisiin ja kulttuurisiin symboleihin, laivoihin ja juniin, itsemurhaiskut, 
joukkotuhoaseiden ja ydinmateriaalin käyttö, ydinjätettä sisältävien pommien 
räjäyttäminen, yritysten, järjestöjen ja valtion kiristäminen sekä tietoverkkojen 
kautta tehtävät hyökkäykset esimerkiksi sähkön tai veden jakelun lamauttamiseksi. 
 
Näihin uhkakuviin on tietysti suhtauduttava vakavasti. 
 



 

 

Esityksessä on todettu, että terrorismirikosten ennalta estäminen edellyttää, että 
Suomen poliisilla on riittävät toimivaltuudet terrorismin ennalta estämiseksi. 
Tehokas kansainvälinen yhteistyö edellyttää, että poliisin kansallisessa 
lainsäädännössä säädetyt toimintamahdollisuudet ovat tietyssä määrin 
yhteismitallisia varsinkin muiden eurooppalaisten valtioiden kansallisten 
säännösten kanssa. Esityksen mukaan Euroopan unionin taholta on kohdistettu 
kritiikkiä Suomen poliisiviranomaisten riittämättömiin keinoihin terrorismirikosten 
ennalta ehkäisemisessä. Useiden muiden Euroopan maiden kansallisessa 
lainsäädännössä telekuuntelu on sallittu valtion turvallisuuden ylläpitämiseksi sekä 
valtion turvallisuutta vaarantavan taikka muutoin vakavan rikollisuuden torjumiseksi 
tai ennalta estämiseksi. 
 
Terrorismin ennalta estämiseen esityksessä pyritään lähinnä ehdotetuilla 
telekuuntelua koskevilla säännöksillä. 

Telekuuntelun edellytyksiä koskevan ehdotetun 31 d §:n säännöksen perusteluissa 
on esitetty esimerkkinä, että telekuuntelua voitaisiin käyttää haluttaessa saada 
tietoa Suomessa oleskelevista tai vierailevista henkilöistä, joilla poliisin 
kansainvälisestä iähteestä saaman tiedon mukaan on kytkentöjä 
terroristijärjestöihin ja joiden voitaisiin perustellusti olettaa suunnittelevan tai 
valmistelevan terroristista tekoa tai osallistuvan tällaiseen toimintaan. 
 
Valtakunnansyyttäjänvirastolla ei ole huomauttamista ehdotettujen 
telekuuntelusäännösten johdosta. Terrorisminvastaisessa kansainvälisessä 
poliisitoiminnassa telekuuntelu on arvioitu tehokkaaksi keinoksi terrorismirikosten 
ennalta ehkäisemiseksi. Siksi sellaisen henkilön, jonka perustellusti voidaan olettaa 
syyllistyvän terroristiseen rikokseen, puheluiden kuunteleminen hänen 
yksityisyyttään loukaten, on hyväksyttävä hinnaksi pyrkimyksestä estää terrorismiri-
koksiin liittyviä vakavia uhkia järjestäytyneelle yhteiskunnalle. 
 
Esityksessä on ehdotettu valeostoa koskevan määritelmän muuttamista. Esityksen 
perustelujen mukaan määritelmäsäännökseen sisällytettäisiin jatkossa enää 
maininta siitä, että valeosto on poliisin tekemä ostotarjous tai osto rikoksen 
estämiseksi tai paljastamiseksi tai rikoksella saadun hyödyn takaisin saamiseksi. 
Tarvetta luetella erikseen mahdollisuuksista kohdentaa valeosto esimerkiksi laitto-
masti hallussa pidettyyn esineeseen ei ole, koska iaiton hallussapito jo sinällään 
yleensä täyttää rikoksen tunnusmerkistön ja sisältyy edellytykseen rikosten 
estämisestä, paljastamisesta ja selvittämisestä. Perusteluissa on erityisesti 
korostettu, että yllyttäminen rikolliseen toimintaan on valeostossa erityisesti 
kielletty. 
 
Totean, että valeostotapauksissa ostajana toimivan poliisimiehen laillisen 
virkatoimen ja rikokseen yllytykseksi tulkittavan menettelyn välisen rajan 
määritteleminen voi olla joskus pulmallista. 
 
Mielestäni kumottavaksi ehdotetussa valeoston määritelmässä sanonta "laittomasti 
hallussa tai kaupankäynnin kohteena olevan esineen" muistutti siitä, ettei 
ostotarjous saa aiheuttaa rikosta. Tämän kielellisen rajauksen poistamista lienee 
syytä vielä harkita. Tätä toti isteprovokaation ja rikosprovokaation välistä rajanvetoa 
käsiteltiin laajahkosti voimassa olevan säännöksen esitöissä HE 34/1999 vp. 
Asiasta on myös valeostosäännöstä edeltävältä ajalta oleva korkeimman oikeuden 
ratkaisu KKO 2000:112. Esityksessä ehdotettu päätöksentekotason nostaminen ja 
valvonnan lisääminen valeostojen osalta on perusteltua huomioon ottaen toiminnan 
poikkeuksellisuus viranomaistoimintana. On hyvä, ettei ehdotuksessa ole enää 
esillä valvonnan uskominen valtakunnansyyttäjälle, kuten uudistusehdotuksen 
varhaisemmissa valmisteluvaiheissa. 

Valtionsyyttäjä Jorma Äijälä 
 

LAKIVALIOKUNNALLE 
 
 
 

Esitän kunnioittavasti lakivaliokunnalle seuraavan lausunnon, joka koskee hallituksen esitystä 

Eduskunnalle laiksi poliisilain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 266/2004 vp). 
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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), 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 
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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. 
 
 
 
 
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 
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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 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 olla 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 §). 
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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 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 rekisterimerkinnän 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/aineelnset 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 

paikkio. 
 
 
 
 
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 rikosanalyysillä 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 suojan kannalta. 
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. 
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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 

'oukkaamatta. 
 
 
 
 
 

Helsingissä, 15.3.2005 
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EDUSKUNNAN LAKIVALIOKUNNALLE 
 
 

ASIA:      Hallituksen esitys poliisilain ym. muuttamiseksi, HE 266/2004 vp 
 
 

Suomen Asianajajaliiton puolesta esitän hallituksen esityksen johdosta 
kunnioittaen seuraavan. 
 

Keskityn tässä lausunnossa esityksen kohtiin, jotka koskevat pakkokeinoja ja 
oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä. 
 

 

HE 266/2004 vp 



 

 

Asianajajaliiton käsityksen mukaan telekuuntelusta ja televalvonnasta sekä muista 
perusoikeuksia loukkaavista rikosten paljastuskeinoista tulisi säätää vain yhdessä 
laissa, joka on pakkokeinolaki. 
 

Suomen Asianajajaliitto pitää nyt annettua esitystä huolestuttavana esimerkkinä 
poliisihallinnon halusta vallata itselleen uusia oikeudenaloja oman 
lainvalmistelunsa piiriin. On ollut aikanaan hyvin tärkeä ratkaisu kun esitutkintaa ja 
oikeudenkäyntiä koskevien lakien valmistelu on annettu oikeusministeriön 
valmisteltavaksi. Suomen Asianajajaliitto ei hyväksy sitä, että poliisilain 
soveltamisalaa laajentaen selkeästi esitutkintaan ja oikeudenkäyntiin liittyvät asiat 
tuodaan eduskunnan käsittelyyn vain poliisin tarpeista lähteneen lainvalmistelun 
tuloksena. 
 

Arvoisa lakivaliokunta on jo lausunnossa 7/2000 vp todennut peitetoimin-taaja 
valeostoja arvioidessaan seuraavaa: 

Oikeussystemaattisia ongelmia aiheutuu siitä, että säännökset ehdotetaan sijoitettaviksi 
poliisilakiin, johon on keskitetty rikostorjunnassa käytettävien toimenpiteiden sääntely. 
Hallituksen esityksen perusteluiden mukaan peite-toiminta ja valeosto voivat kuitenkin ulottua 
rikostorjunnan lisäksi myös rikosten selvittämiseen ja esitutkintaan, joita koskevat säännökset 
ovat esitutkintalaissa ja pakkokeinolaissa. 
 
Esityksessä ei ole kiinnitetty nimenomaista huomiota siihen, että nyt omaksuttu kirjoitustapa 
johtaa poliisilain ja pakkokeinolain kirjoittamisessa tähän saakka noudatetun systematiikan 
muuttumiseen. 

 

Käsityksemme mukaan poliisilain soveltamisalaa olaan jälleen kerran laajentamassa väärään 
suuntaan. Tuntuu jossain määrin tarkoitushakuiselta korostaa, että esim. terrorististen rikosten 
ennaltaehkäisy on poliisilain mukaista tiedustelutoimintaa, johon pitää olla riittävät keinot 
nimenomaan poliisilaissa, jonka valmistelu kuuluu poliisin ylijohdon omalle vastuulle. 
 

Suomen Asianajajaliitto ei näe tarpeelliseksi tai järkeväksi ottaa poliisilakiin säännöksiä 
telekuuntelusta. Telekuuntelu kohdistuu lähtökohtaisesti hyvin useaan henkilöön, joista valtaosa 
on muita kuin rikoksesta epäiltyjä. Tällaisen keinon käytön kynnyksen tulee olla korkea. 
Telekuuntelu myös ulottuu luottamuksellisen viestinnän ydinalueeseen, joten kyse ei ole vä-
häisestä perusoikeuden loukkauksesta. Asiaa koskee myös perustuslain 10 §:n 3 momentin 
rajaus: 

 
Lailla voidaan säätää lisäksi välttämättömistä rajoituksista viestin salaisuuteen yksilön tai 
yhteiskunnan turvallisuutta taikka kotirauhaa vaarantavien rikosten tutkinnassa, 
oikeudenkäynnissä ja turvallisuustarkastuksessa sekä vapaudenmenetyksen aikana. 

 

Esitetty telekuuntelu ei siis olisi tapahtuneen rikoksen tutkintaa vaan "oletettuun" tulevaan 
rikokseen kohdistuvaa tiedustelua. Jos rikosepäily on jo edennyt vähintäänkin rangaistavalle 
valmistelu- tai yritysasteelle, on sen johdosta käynnistettävä esitutkinta ja käytettävissä on 
pakkokeinolain keinovalikoima. 
 

Hallituksen esityksessä esitetään telekuuntelun käytön mahdollistamista terroristisessa 
tarkoituksessa tehtyjen rikosten osalta rikoksen ennalta estämiseksi tai paljastamiseksi (31 d §). 
Esityksen mukaan telekuuntelun käyttöön ei vaadittaisi rikostorjunnallisista syistä konkreettista 
epäilyä jo tapahtuneesta rikoksesta tai esitutkinnan kynnyksen ylittämistä. Riittävää olisi, että 
henkilön lausumien tai uhkausten tai käyttäytymisen perusteella tai muutoin voidaan 
perustellusti olettaa hänen syyllistyvän edellä mainittuun rikoslain 34a luvun mukaiseen 
terrorismirikokseen. 
Luvanvaraisten ja salaisten esitutkintakeinojen käyttö tilanteessa, jossa esitutkintakynnys ei vielä 
ylity, ei voi olla perusteltua. Edellä alleviivattu tai muutoin -lausuma osoittaa, että todellisuudessa 
äärimmäisen kevyillä perusteilla voitaisiin ryhtyä kuuntelemaan henkilön puhelinta. Voidaan 
perustellusti herättää epäily siitä, että varsin vähäisen ulkomailta saadun vihjetiedonkin 
perusteella edellä mainitun säännöksen nojalla voitaisiin kuunnella Suomeen saapuvaa 



 

 

ulkomaalaista henkilö, ilman minkäänlaisia konkreettisia epäilyksiä ja tietoja siitä, että kyse olisi 
terrorismiin liittyvästä henkilöstä. 
 

Kuuntelusta voisi 32 c §:n mukaan päättää kiiretilanteessa jopa kuka tahansa päällystöön 
kuuluva poliisimies. Mikäli näin päätetään säätää, olisi selvyyden vuoksi lakiin säädettävä, että 
poliisin tulee joka tapauksessa pyytää tuomioistuimen lupaa aloittamiinsa 32 c §:n mukaisiin 
toimiin, vaikka ne lopetettaisiin 24 tunnin sisällä, eli ennen kuin hakemus tulee viimeistään 
jättää. Kyse olisi siis jälkikäteisestä kontrollista. Esityksen mukaista säännöstä voisi joku tulkita 
sitenkin, että poliisi päättää ko. keinoista ensimmäisen 24 tunnin osalta ja tuomioistuin siitä 
eteenpäin (vrt. pidätys ja vangitseminen). 
 

Tuntuu siltä, että hallituksen esityksen perusteluissa on tietoisesti haluttu pitää syrjässä se 
tosiasia, että maassamme on laajat vakavimpien rikosten valmistelukriminalisoinnit, jolloin 
poliisin ei todellakaan tarvitse "odottaa", että rikos ensin tapahtuu, jotta he saisivat keinot sen 
selvittämiseen ja estämiseen. Käsityksemme mukaan poliisin toimivaltuudet olisi tullut rakentaa 
valmistelurikosten tutkinnasta lähtien, jolloin kyse olisi pakkokeinolain keinovalikoiman 
riittävyydestä kun epäillään esim. rikoslain 34 a luvun 2 §:n mukaista rikosta 

 

2 §. (V: 1.2.2003 L, A: 24.1.2003, SK: 17/2003) Terroristisessa tarkoituksessa tehtävän 
rikoksen valmistelu. Joka tehdäkseen 1 §:n 1 momentin 2-7 kohdassa tai 2 momentissa 
tarkoitetun rikoksen 
1) sopii toisen kanssa tai laatii suunnitelman sellaisen rikoksen tekemisestä, 
2) valmistaa, pitää hallussaan, hankkii, kuljettaa, käyttää tai luovuttaa räjähteen, 
kemiallisen tai biologisen aseen taikka toksiiniaseen, ampuma-aseen      taikka      
vaarallisen      esineen      tai      aineen tai 
3) hankkii ydinräj ahteen valmistukseen tai kemiallisen tai biologisen aseen taikka 
toksiiniaseen valmistukseen tarvittavia laitteita tai aineita taikka siihen tarvittavan 
valmistuskaavan tai -piirustuksen, on tuomittava terroristisessa tarkoituksessa tehtävän 
rikoksen valmistelusta sakkoon tai vankeuteen enintään kolmeksi vuodeksi. 

 

Pakkokeinolakia voidaan hyödyntää (poliisilain sijasta ja ohella) myös tutkittaessa rikoslain 11 
luvun 7 §:n mukaista joukkotuhonnan valmiste- 

 

lua, 13 luvun mukaista valtiopetoksen valmistelua, 17 luvun 5 §:n mukaista yleisen 
järjestyksen aseellisen rikkomisen valmistelua, 24 luvun 7 §:n mukaista 
salakuuntelun ja salakatselun valmistelua, 34 luvun 9 §:n mukaista yleisvaarallisen 
rikoksen valmistelua, 37 luvun 4 §:n mukaista rahanväärennyksen valmistelua ja 11 
§:n mukaista maksuvälinerikoksen valmistelua sekä 50 luvun 3 §:n mukaista 
huumausainerikoksen valmistelua. 
 

Nähdäksemme kyse tässä hallituksen esityksessä onkin paitsi siitä, että asiasta 
säädettäisiin poliisin "omassa" laissa myös siitä, että käytännössä tiettyjä rikoksia 
voitaisiin tutkia salaisilla pakkokeinoilla tilanteessa, jossa ei ole edes syytä epäillä 
(rangaistavan) valmistelun alkaneen. 
 

Esityksen mukaan kuuntelu voitaisiin aloittaa tilanteessa, jossa on perusteltua 
olettaa henkilön (tulevaisuudessa) aikovan syyllistyä terroristisen rikoksen 
valmisteluun. Tällöin nykyinen telekuuntelun kynnys alitettaisiin siten, että 
rikoksen valmistelunkaan ei ole tarvinnut vielä alkaa. Jos todellakin "valmisteilla 
oleva" valmistelurikos kelpaisi kuunteluperus-teeksi, olisi sen edes olla 
"todennäköisyyskynnyksen" takana. 
 

Tuomioistuimet ovat kovin huonosti menestyneet tehtävässään rajata salaiset 
pakkokeinot vain laissa tarkoitettuihin tapauksiin (ks. lukuisat oikeusasiamiehen 
ratkaisut ja tilastot lupien myöntämisestä). Jos tuomioistuimet joutuvat jatkossa 
käsittelemään telekuuntelulupahakemuksia, joiden edellytyksenä ei ole edes 
rikosepäily tapahtuneesta rikoksesta ja siihen syyllistymisestä (vaan "voidaan 
perustellusti olettaa" kynnys tulevasta käytöksestä), niin miten olisi kirjoitettavissa 
päätös jolla hakemus hylätään? Jälleen kerran tuomioistuinkontrolli muodostuisi 
täysin näennäiseksi kumileimasinkäsittelyksi. 



 

 

 

Kuten poliisin aikaisemmista toimintatavoista on voitu havaita erityisesti 
epäkonventionaalisten tutkintamenetelmien lainsäädäntöön tuomisen yhteydessä, on 
nytkin epäiltävissä, että kun esitetyt uudet keinot saadaan poikkeuksellisissa oloissa 
ja erityisen rikosten kohdalla lainsäädäntöön, aletaan esittää samojen keinojen 
käytön laajentamista myös muihin rikos-tyyppeihin. 
 

Muistutamme vielä siitä mitä eduskunnan perustuslakivaliokunta totesi poliisilain 
44 §:n osalta peitetoimintaa arvioidessaan lausunnossa 5/1999 vp: 

 

Mainittujen oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin osatekijöiden toteutumiseen voi 
vaikuttaa ennen kaikkea poliisin vaitiolo-oikeutta koskeva poliisilain 44 §. Tätä 
pykälää ei ole ehdotettu muutettavaksi hallituksen esityksessä, koska on ajateltu, 
että säännös riittävästi suojaa peitetoiminnassa ja valeostoissa mukana olleita 
poliisimiehiä oikeudenkäynneissä. Vaitiolo-oikeuden käyttämiseen on nykyisin 
tiettävästi turvauduttu suhteellisen harvoin. On kuitenkin mahdollista, että siihen 
alettaisiin vedota kaavamaisesti silloin, kun poliisitoiminnassa on käytetty 
peitetoimintaa tai valeostoa. Tästä voisi muodostua vaaraa oikeudenmukaista 
oikeudenkäyntiä koskevan perusoikeuden toteutumiselle. Perustuslakivaliokunta 
pitää siksi välttämättömänä, että tämän hallituksen esityksen käsittelyn yhteydessä 
poliisilain 44 §:n asianmukaisuus selvitetään oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin 
kannalta. Valiokunta on kiinnittänyt huomiota myös siihen, että on hyvin 
epäselvää, missä määrin kyseisen pykälän 1 momentin sanamuoto ylipäätään 
kattaa peitetoiminnan ja valeostojen avulla saadut tiedot ja siten on riittävä 
epäsovinnaisiin menetelmiin kiistattomasti liittyvien vaitiolotarpeiden kannalta. 

 

Poliisilain 44 §:n soveltamisalan laajentuessa se on entistä suurempi uhka 
oikeudenmukaiselle oikeudenkäynnille. 
 

Edellä olevien havaintojen johdosta Suomen Asianajajaliitto pitäisi suotavana, että 
esitutkinta- ja pakkokeinolain sekä poliisilain yhteensovittamiseksi käynnistettäisiin 
laajapohjainen lainvalmistelu, jossa arvioitaisiin mm. poliisin 
toimivaltuussäännökset lakisystematiikan kannalta parhaalla tavalla. Mielestämme 
lakivaliokunnan tulisi asiassa annettavassa lausunnossaan näin todeta. 
 

Tuossa yhteydessä olisi näkemyksemme mukaan tarpeellista arvioida nykyisten 
pakkokeinojen ja tiedonhankintamenetelmien lajitteluja yksilöinti nykyistä 
hienojakoisemmin, johon tietoliikenteen ja -tekniikan kehitys antaa aiheen.. 
Saattaisi olla esim. tarpeen jakaa telepakkokeinot nykyistä kahta tyyppiä useampaan 
osaan. 
 
 

Helsingissä, 14. maaliskuuta 2005 
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Viestintävirasto pyytää kohteliaimmin lakivaliokuntaa kiinnittämään huomiota 
hallituksen esityksessä 266/2004 ehdotettuun poliisilain 36 §:n 2 momentin 
muutokseen liittyviin ongelmiin (lausunnon kohteena oleva muutos on alleviivattu): 

 
36 § 
Tietojen saanti yksityiseltä yhteisöltä tai henkilöltä [...] 
"Poliisilla on oikeus saada teleyritykseltä ja yhteisöt/laajalta tai 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. Poliisilla on vastaava oikeus saada postitoimintaa 
harjoittavalta yhteisöltä jakeluosoitetietoja." [ ] 

Ehdotetussa säännöksessä tai sen perusteluissa ei ole mainittu kriteereitä, joilla 
Viestintävirasto hyväksyisi laitteen. Tätä voidaan pitää ongelmallisena sekä 
viranomaisen toiminnan laillisuuden että hyväksymisen käytännön toteuttamisen 
kannalta. Lisäksi Viestintävirasto toteaa, ettei säännöksen sisältö enää muutoksen 
jälkeen vastaisi 36 §:n otsikkoa. 

Ehdotuksessa tarkoitetun laitteen käyttöön ottamisessa tulisi arvioida myös 
viestintäverkon ja -palvelujen toimintaan ja luottamuksellisen viestinnän suojaan 
liittyviä näkökohtia. 

Säännöksen yksityiskohtaisten perustelujen mukaan kysymys on eräänlaisesta 
valetukiasemasta, jolla voidaan ilman teleyrityksen myötävaikutusta siepata 
päätelaitteen yksilöivien tietojen lisäksi ympäröivä viestilii-kenne, purkaa sitä 
koskeva salaus, kuunnella viestin sisältö ja saada lisäksi myös yhteyden 
tunnistamistiedot. Säännöksessä ei kuitenkaan annettaisi poliisille oikeutta 
laitteen muuhun käyttöön, kuin päätelaitteen tai liittymän yksilöintitietojen 
hankkimiseen. Muiden tunnistamistietojen hankkiminen taikka viestin sisällön 
kuuntelu tai tallentaminen edellyttäisi edelleenkin tuomioistuimelta saatua 
televalvonta- taikka telekuuntelulu-paa. 

Yksityiskohtaisissa perusteluissa todetaan edelleen, että teknisin ja valvonnallisin 
keinoin olisi varmistettava, ettei laitetta käytettäisi muuhun kuin yksilöintitietojen 
hankkimiseen. 
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Ehdotetun kaltaisen laitteen käyttäminen saattaa aiheuttaa häiriöitä mat-
kaviestinverkon ja -palveluiden toiminnassa. Viestintäviraston tiedossa ei ole, että 
olisi mahdollista teknisesti rajoittaa laitteen käyttöä siten, että sillä olisi 
mahdollista vastaanottaa vain niitä tietoja, joita poliisilain 36 §:n 2 momentin 
nojalla on oikeus saada. Näin ollen ei voida ainakaan teknisesti varmistaa, ettei 
laitetta käytettäisi televalvonta- tai kuuntelu-lupaa edellyttävien tietojen 
hankkimiseen. 
 
Edellä mainituilla perusteilla Viestintävirasto katsoo, ettei ehdotettua muutosta 
tulisi tehdä nyt käsiteltävänä olevan hallituksen esityksen yhteydessä, vaan tämän 
kaltaisen laitteen teknisiä ominaisuuksia, laitteen käytöstä aiheutuvia seurauksia 
ja käyttöön liittyviä laillisuusnäkökohtia tulisi arvioida perusteellisemmin muun 
muassa edellä esitettyjen näkökohtien valossa. Ainakaan säännöstä ei tulisi 
hyväksyä ehdotetussa muodossa, josta voi saada vaikutelman, että 
Viestintäviraston hyväksyntä kattaisi edellä mainitut laitteen käyttöön 
mahdollisesti liittyvät tekniset häiriöt, teknisiin ja valvonnallisiin keinoihin 
sisältyvät ongelmat ja luottamuksellisen viestin suojaan liittyvät näkökohdat. 
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Lakivaliokunnan järjestämä kuulemistilaisuus 16.3.2005 
 
 

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

 
Esitän seuraavassa kohteliaimmin pykäläkohtaisesti eräitä keskeisiksi kokemiani huomioita 
otsikossa mainitusta hallituksen esityksestä, jossa muun muassa esitetään poliisin te-
lepakkokeinovaltuuksia sekä toimivaltuuksia peitetoimintaan ja valeostoihin laajennettavaksi. 
 
5 §: Ehdotettua säännöstä toimenpiteen siirtämiseksi ja toimenpiteestä luopumiseksi on mielestäni 
tarkasteltava esitutkintalain 2 §:n valossa. Säännöksen mukaan poliisin on toimitettava esitutkinta, 
kun on syytä epäillä, että rikos on tehty. HE 266/2004 vp s. 14 mukaan esitutkinnan aloittamista ja 
toimittamista koskeviin säännöksiin ei esitetä muutoksia; ehdotettu säännös soveltuisi vain 
poliisilain 3 luvussa säänneltyjen tiedon-hankintatoimenpiteiden asiayhteyksissä. Pidän säännöstä 
tarpeellisena, koska poliisin epäkonventionaalisten menetelmien luonteen edellyttämä 
pitkäjänteinen toiminta ja pei-tehenkilön turvallisuuden takaaminen voi usein vaatia sitä, ettei 
peitetoiminnassa tai valeostossa välittömästi aina puututa kaikkiin tietoon tuleviin rikosepäilyihin. 
Sääntelyn valvonnan kannalta olisi perusteltua varmistaa kattava raportointijärjestelmä muun 
muassa niitä tilanteita ajatellen, joissa toimenpiteen siirtämisestä päättäisi toimenpidettä suorittava 
poliisimies. 
 
Pitäisin vastaavaa sääntelyä yleisemminkin tarpeellisena. Esimerkiksi huumausainerikollisuuden 
selvittämisessä voi syntyä samantyyppisiä ongelmia esitutkintalain 2 §:n mukaisten velvoitteiden 
täyttämisessä. Ongelmallista tilanteessa on erityisesti se, että päätöksen toimenpiteen siirtämisestä 
tai toimenpiteestä luopumisesta joutuu usein tekemään kenttätyötä suorittava poliisimies, joka 
samalla voi joutua vastaamaan siitä, ettei poliisin katsota täyttäneen esitutkintalain 2 §:ään 
perustuvia velvollisuuksiaan. 
 
28 §: Valeoston nykyistä laajempi määritelmä on perusteltu toiminnan käytännöllisen toimivuuden 
takaamiseksi. Koe-erän oston sisällyttäminen käsitteeseen on hyvin perusteltu. Kun määritelmästä 
poistetaan lähemmät liityntätilanteet konkreettisiin tilanteisiin, ja siten tosiasiassa laajennetaan 
valeoston soveltamisalaa, on kuitenkin pidettävä huoli siitä, ettei valeoston käyttö muodostu 
rikokseen yllyttämiseksi. Kuten HE 266/2004 vp s. 23 todetaan, jo tietynlaiset tahdonilmaisut 
myyjän ja ostajan välillä voivat johtaa siihen, että yhteydenotto tulkitaan esimerkiksi 
ostotarjoukseksi. Käytännössä voi ilmetä vaikeita tulkintatilanteita, joissa sittemmin rikoksesta 
epäilty väittää tulleensa yhteydenoton johdosta rikokseen yllytetyksi. Ihmisoikeustuomioistuimen 
(EIT) Teixeira de Castro v. Portugali (9.6.1998) -tuomiossa oli kyse tällaisesta tilanteesta. Kun 
poliisit olivat toiminnallaan yllyttäneet valittajan rikokseen, ei esille saatua aineistoa saanut käyttää 
näyttönä syytettyä vastaan (tuomion kohdat 36 ja 39). Kriteereitä yllytys-johtopäätökseen olivat 
muun muassa se, että kyse ei ollut tuomarin määräämästä huumausaineoperaatios-ta, ettei valittaja 
ollut ennestään poliisille tuttu, että hän joutui tavallaan "sattumanvaraisesti" poliisin 
toimenpiteiden kohteeksi, ja ettei hänellä ollut huumetta hallussaan, vaan hän joutui erikseen 
hankkimaan poliisin pyytämän huumausainemäärän. 

 
31 §: Ehdotus laajentaisi olennaisesti ns. rynnäkkötarkkailutilanteiden käyttöalaa, kun ajallinen kytkentä 
välittömästi poliisitoimenpidettä edeltävään tai toimenpiteen aikaiseen hetkeen poistettaisiin. Toisaalta säännös ja 
sen esityöt tuovat ilmi toimenpiteiden poikkeuksellisen luonteen. 
 
31a §: Peitetoiminnan edellytysten laajentaminen koskemaan myös rikoslain 17 luvun 18 §:ssä tarkoitettujen 
rikosten estämistä ja selvittämistä on sinänsä ymmärrettävää, erityisesti internetyhteyksissä käytettävän peitteen 
käyttökelpoisuuden kannalta. Epäkon-ventionaalisten toimivaltuuksien ja salaisten pakkokeinojen käyttöalaa on 
toisaalta ajan myötä jatkuvasti laajennettu. Silloin kun kyse on sellaisen rikoksen tutkimisesta, josta voi seurata 
sakkorangaistus, lienee erityisen tarkasti punnittava lähtökohtaisesti vain kaikkein vakavimpien rikosten 
tutkintaan tarkoitettujen (HE 34/1999) pakkokeinojen käytön sallimista. 
 
31b §: Varkausrikosten lisääminen valeoston soveltamisalaan on perusteltua siihen nähden, että voimassa oleva 
lainsäädäntö mahdollistaa valeoston käytön kätkemisrikosten selvittämiseksi. Sikäli kuin tarkoitus on rajata 
valeoston käyttö vain huomattavaa omaisuusarvoa koskevien varkausrikosten tutkintaan, tulisi tämän seikan 
näkyä myös lakitekstissä hallituksen esityksen perusteluiden lisäksi. 
 
Toisaalta, tässäkin on sinänsä (jälleen) kyse asteittaisesta toimivaltuuksien laajentamisesta. Laaja-alainen 
pohdinta ja rajanveto salaisten ja epäkonventionaalisten pakkokeinojen mahdollisesta käyttöalasta olisi yleisesti 
ottaen perusteltua. 
 

HE 266/2004 vp 



 

 

3ld §: Telekuuntelun soveltamisalan laajennus terrorististen rikosten paljastamiseen ja estämiseen lienee sinänsä 
suhteellisuusperiaatteen mukaista, koska kyseeseen tulevat teot epäilemättä tarkoittavat erityisen vakavaa 
rikollisuutta (jonka osalta HE 266/2004 vp s. 14 suomalaisen poliisin toimivaltuuksien on osoitettu jäävän 
unionin muista jäsenmaista jälkeen), ja kyse on (ehdotettu 32c §:n poikkeustilanne pois lukien) tuomioistuimen 
kontrollissa käytettävästä pakkokeinosta. Toisaalta, tuomioistuinkontrollin mahdollisuudet juuri tämäntyyppisen 
toiminnan tilanteissa voivat olla sinänsä rajoitetut, koska kyse on vasta valmistelutekojen ja vastaavien 
selvittämisestä, eikä käsillä jo asian luonteen johdosta voine juurikaan olla sellaisia konkretisoituneita seikkoja, 
jollaisten olemassaoloa telekuunteluluvan myöntäminen "perinteisesti" edellyttää. Tuomioistuin siis saattaa olla 
normaaliakin korostuneemmin yksinomaan poliisin ilmoituksen varassa. Julkisen asiamiehen mukanaolo 
tällaisissa asioissa olisi omiaan jossain määrin tasapainottamaan päätöksentekotilannetta. Yleisestikin ottaen 
telepakkokeinojen käyttöön liittyvä hovioi-keustasoinen oikeuskäytäntö on lähes olematonta, vaikka 
pakkokeinojen käyttöön liittyy usein vaikeita oikeuskysymyksiä, jotka ansaitsisivat tulla perusteellisemmin 
tuomioistuinlaitoksessa käsiteltäväksi. 
 
Telekuuntelun käyttöalan laajennus ehdotetun poliisilain 18 §:n 2 momentin mukaisesti voidaan perustaa hengen 
ja terveyden suojaan. Kyse ei ole rikosepäilyihin perustuvasta toiminnasta, eikä kyse olisi kenenkään 
yksityisyyden suojan rajoittamisesta. Päinvastoin, ehdotetun toimivaltuuden tarkoituksena on "puhtaasti 
positiivinen" keskeisten perusoikeuksien turvaaminen. 
 
32c §: Telekuuntelun suorittaminen enimmillään 24 tunnin ajan poliisin omalla väliaikaisella päätöksellä 
vaikuttaa varsin pitkältä ajalta. Vahvana pääsääntönä on ollut, että tuomioistuimen lupa on kiiretilanteissakin 
hankittava niin pian kuin mahdollista - käytännössä pakkokeinotuomarin tavoittaminen 
telepakkokeinohakemuksen ratkaisemiseksi ei voine kestää näin kauaa. 
 
Olisi merkittävä muutos aikaisempaan nähden myöntää poliisille omaan päätöksentekoon perustuva 
telekuunteluoikeus. Vastaavaa oikeutta telekuunteluun poliisilla ei ole pakkokeinolain mukaisessa rikoksen 
esitutkinnassa (PKL 5a luvun 5 §:n 2 momentti oikeuttaa 24 tunnin väliaikaislupaan vain televalvonnan kohdalla, 
ja silloinkin vain tiukoin edellytyksin; ks. HE 34/1999 vp s. 36). Tällaisen väliaikaisluvan tilanteissa voidaan 
lisäksi päätyä vaikeisiin tulkintoihin silloin, jos tuomioistuin poliisin ilmoituksen saatuaan katsoo, ettei 
telekuuntelulle ole (ollut) edellytyksiä. Laki ei sano mitään siitä, onko poliisin oman, sittemmin kumotun, 
päätöksen nojalla saatu kuunteluaineisto mahdollista näyttö-aineistoa, ts. onko sitä mahdollista hyväksyä 
lailliseksi oikeudenkäyntiaineistoksi oikeu-denkäyntivaiheessa. Tällaisen aineiston poissulkeminen 
tuomioistuimen päätöksellä on perusoikeusmyönteisessä tulkinnassa varteenotettava vaihtoehto. 
 
33 §: Toisin kuin hallituksen esityksessä s. 31 katsotaan, tarkkailusta, teknisestä tarkkailusta, televalvonnasta ja 
telekuuntelusta toimenpiteiden kohteelle ilmoittaminen ei ehdotetussa muodossaan vastaisi pakkokeinolain 5a 
luvussa säädetyn ilmoittamisvelvollisuuden kanssa. PKL 5a luvun 11 §:n 2 momentissa on täsmällisin 
edellytyksin ilmaistu ajankohta, jolloin ilmoitus on viimeistään tehtävä, ja sidottu ilmoittamatta jättäminen sekä 
ilmoituksen tekemisen lykkääminen tuomioistuimen päätökseen. Poliisilakiin ehdotettu ilmoittamisvelvollisuutta 
koskeva säännös on olennaisesti väljempi. Säännös näyttäisi mahdollistavan täysin vapaaseen harkintaan 
perustuvan päätöksenteon, jonka poliisi voisi tehdä itsenäisesti ilman tuomioistuimen myötävaikutusta. Vaikka 
kyse ei ole jo tapahtuneiden rikosten selvittämisestä vaan tätä aikaisemmista tilanteista (olkoonkin että rajanveto 
näiden välillä usein lienee hyvin vaikeaa), on toimenpiteissä yhtä kaikki kyse ihmisten keskeisiin perus-ja 
ihmisoikeuksiin puuttumisesta. Riskinä on, että ehdotetulla tavoin toteutettava sääntely todella tulisi 
tarkoittamaan sanan varsinaisessa merkityksessä "salaisten" pakkokeinojen käyttöä. Ongelmalliseksi jää myös 
esitutkintapöytäkirjan laatimisesta säätävän esitutkintalain 40 §:n suhde salassa pidettäviin tutkintatoimiin. 
 
33a §: Peitetoiminnan käytännön toimivuuden ja peitehenkilön ja tämän läheisten turvallisuuden takaamisen 
johdosta näen välttämättömänä hallituksen esityksessä esitetyn kaltaisen ns. hallinnollisen peitteen luomista ja 
muutakin tarkoitettua peitettä ylläpitävää toimintaa. Väärän asiakirjan ja rekisterimerkinnän mahdollistaminen 
peitetoiminnan ohella myös tarkkailun, teknisen tarkkailun, valeoston ja tietolähdetoiminnan paljastumisen 
estämiseksi lienee vastaavasti perusteltua, ja ehdotuksessa näytetään varsin hyvin onnistuttu luomaan tähän 
liittyvän päätöksenteon käyttöä kontrolloivia ja ohjaavia oikeussuojakeinoja (myös 33b § huomioon ottaen). 
 
36a §: Tietolähdetoiminnan lakitasoinen sääntely on tervetullutta ja tarpeellista. 
 
44 §: Mielestäni poliisin vaitiolovelvollisuuden laajentaminen on esityksen ongelmallisin kysymys. Yhtäältä on 
selvää, että erityisesti peitehenkilön turvallisuuden takaamiseksi ja peitetoiminnan jatkokäytön turvaamiseksi on 
tarpeellista salata epäillyltä ja syytetyltä tiettyjä käytettyihin menetelmiin liittyviä seikkoja. Toisaalta yhtä selvää 
on, että tällaiset tiedonrajoitukset, erityisesti jos syytetyltä salatut seikat tulevat aikanaan asiaa käsittelevän 
tuomioistuimen tietoon, aiheuttavat merkittäviä rajoituksia syytetyn oikeudenkäynnin oikeudenmukaisuudelle. 
Nähdäkseni jo nykyään voimassa olevaan poliisilain 44 §:ään vetoaminen voi osoittautua ongelmalliseksi, jos 
yksin poliisi (todistajana) päättää jostain seikoista vaieta, koska tällöin poliisi evää seikan relevanssin 
arviointimahdol- 

lisuuden kaikilta muilta rikosprosessin toimijoilta eli niin syytetyltä, syyttäjältä kuin tuomariltakin. 
 
Luulisi olevan nimenomaan tuomioistuimen arvovallan ja tehtävien mukaista tehdä päätös siitä, 
onko jokin seikka, josta poliisi ilmoittaa vaikenevansa, ja johon perustuvaa tietoa mahdollisesti 
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käytetään syytettyä vastaan oikeudenkäynnissä, merkityksellinen oikeudenkäynnin kannalta. Näen 
ongelman erityisen akuuttina peitetoiminnan ja valeoston kohdalla, joissa puolustus voi 
esimerkiksi rakentua yllytys-argumentin varaan. Nykyinen järjestelmä, ja ehdotettu sääntely 
entistäkin selvemmin, jättää päätöksenteon salassa pidettävistä seikoista yksin poliisille. Pidän 
varsin kyseenalaisena sitä, voiko tarkoitetun-kaltainen järjestelmä (edes de lege lata) täyttää 
Euroopan ihmisoikeussopimuksen vaatimukset kaikissa tilanteissa. 

 
Ihmisoikeustuomioistuimen tuomiossa P.G. ja J.H. v. Iso-Britannia (25.9.2001) 
puolustukselle ei annettu oikeudenkäynnissä tietoa poliisin salassa pidettävistä ri-
kosteknisistä tutkimuksista. Tapauksessa EIS 6 artiklaa ei ollut loukattu, kun tuomari 
kuulusteli poliisia ex parte, ja punnitsi salassapitotarpeita puolustuksen oikeuksia vastaan. 
Tuomarin yksityisessä kuulustelussa esille saadut seikat eivät tulleet syyllisyyskysymyksen 
ratkaisevan juryn tietoon, jolloin syytetyllä ei ollut tarvetta puolustautua salattuja seikkoja 
vastaan. 
 
Myöskään EIT:n tuomiossa Laukkanen ja Manninen v. Suomi (3.2.2004) ei todettu 
oikeudenloukkausta poliisilain 44 §:n mukaisesta vaitiolosta huolimatta, kun syytetyt saivat 
kirjallisesti (vanhan rikosprosessin järjestelmässä) kommentoida syyttäjän ilmoitusta 
poliisien selityksestä, eikä kyseessä ollut ratkaiseva näyttö. 
 
EIT:n tuomiossa Edwards ja Lewis v. Iso-Britannia (22.7.2003) EIS 6 artiklaa sen sijaan oli 
loukattu. Ihmisoikeustuomioistuin edellytti kontradiktorisuutta siihen pää-
töksentekomenettelyyn, jossa arvioidaan mahdollisuuksia jättää jostain seikasta syytetylle 
ilmoittamatta (tuomion kohta 52). Tapauksessa tuomari oli syyttäjän pyynnöstä ilman 
syytetyn läsnäoloa päättänyt tietyn aineiston (syytetyn aikaisempia epäiltyjä rikoksia 
koskevien tiedustelutietojen) salassapidosta syytetyltä. Tässä yhteydessä tuomari sai tietoja, 
jotka olivat relevantteja syyteasian arvioinnin kannalta. Ihmisoikeustuomioistuin katsoi, ettei 
syytetty voinut esittää vastatodistelua poliisin tiedustelutietojen viittaamia seikkoja vastaan. 
Syytetty oli tilanteessa, jossa tuomioistuimen tiedossa oli aineistoa, joka saattoi heikentää 
puolustuksen argumenttien uskottavuutta, ja joka aineisto siis oli syytetylle tuntematonta. 
Tällainen "varjonyrkkeilyyn" johtava menettely ei täyttänyt oikeudenmukaiselta 
oikeudenkäynniltä edellytettäviä kontradiktorisuusvaatimuksia. 

 
Korkein oikeus korosti kontradiktorisen periaatteen merkitystä siviiliasiaa koskeneessa 
ennakkoratkaisussaan 2004:79 (kohta 7): 

 
"Asianmukainen käsittely tuomioistuimessa edellyttää, että tuomioistuimen ratkaisu perustuu 
vain sellaiseen aineistoon, joka on ollut oikeudenkäynnin asianosaisten tiedossa ja johon 
näillä on ollut tilaisuus myös perehtyä. Asianosaisilla onkin oikeus saada tieto 
tuomioistuimelle annetun asiakirjan sisällöstä, vaikka se julkisuuslain 24 §:n nojalla olisi 
salassa pidettävä, koska vain näin turvataan heille riittävä mahdollisuus osallistua 
oikeudenkäyntiin. Tämän muutoin salassa pidettävän oikeudenkäyntiaineiston 
asianosaisjulkisuuden edellytyksenä ei ole, että tuomioistuimen ratkaisu perustuu tuollaiseen 
aineistoon. Riittävää on jo se, että asiakirja voi tai on voinut vaikuttaa asian käsittelyyn ja 
ratkaisuun. Tähänkin nähden myös asianosai 
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silla eikä vain tuomioistuimella tulee olla mahdollisuus arvioida tuomioistuimelle toimitetun 
oikeudenkäyntiaineiston merkitystä asiassa." (kurs. tässä) 

 
Vaikka rikoksesta syytetyllä ei ole absoluuttista oikeutta saada kaikkea rikostutkintaan liittyvää 
aineistoa tietoonsa, näen välttämättömänä, että päätöksen salata jokin rikostutkinnallinen seikka 
syytetyltä tätä koskevassa oikeudenkäynnissä tekee asiaa käsittelevä tuomioistuin. 
Ihmisoikeustuomioistuin on korostanut tämän tuomioistuimen päätöksentekomenettelyn 
kontradiktorisuudelle asetettavia vaatimuksia. Rikosasiaa käsittelevälle tuomioistuimelle ei 
käytännössä jää mahdollisuuksia kontrolloida syytetyn oikeuksien toteutumista 
oikeudenkäynnissä, jos hyväksytään, että poliisi voi oman ilmoituksensa perusteella vaieta 
seikoista. Tällöin tuskin voidaan puhua kontradiktorisuuden toteutumisestakaan. 
 
Ongelmatilannetta ei nähdäkseni ratkaisisi se, että virallinen syyttäjä päättäisi aineiston 
salaamisesta syytetyltä; menettely olisi ns. aseiden yhtäläisyyden periaatteen vastaista. 
Poissuljettua lienee myös se, että tuomioistuin selvittäisi salassapitotarpeen ilman syytetyn 
läsnäoloa; tällöin syytetty joutuisi juuri sellaiseen "varjonyrkkeilyyn", joka nähtiin 
epäoikeudenmukaisena Edwards ja Lewis -tuomiossa (yllä). Nähdäkseni yksi vaihtoehto 
lukkotilanteesta ulos pääsemiseksi voisi olla luoda julkisen asiamiehen järjestelmä salas-
sapitotilanteisiin. 
 
OTT Pasi Pölönen 
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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 lakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto 

hallintovaliokunnalle. 
 

Asiantuntijat 

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina 

- ylitarkastaja Keijo Suuripää, sisäasiainministeriö 

- valtionsyyttäjä Jorma Äijälä, Valtakunnansyyttäjän virasto 

- terrorismin torjuntayksikön päällikkö Paavo Selin ja ylitarkastaja Astrid Geisor-Go-man, 

suojelupoliisi 

- rikosylitarkastaja Marko Viitanen, keskusrikospoliisi 

- oikeustieteen lisensiaatti Kirsi Neiglick 

- oikeustieteen tohtori Pasi Pölönen. 

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet 

- Viestintävirasto 

- Suomen Asianajajaliitto. 
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Viitetieto 

Valiokunnalla on lausuntoaan laatiessaan ollut käytettävissään perustuslakivaliokunnan lausunto 

PeVL 11/2005 vp. 
 
 
 
HALLITUKSEN ESITYS 
 

Esityksessä ehdotetaan lukuisia muutoksia poliisilakiin sekä useaan muuhun lakiin. 

Toimenpiteestä luopumista koskevaan poliisilain pykälään ehdotetaan lisättäväksi 

toimenpiteen siirtämistä koskeva säännös. Tiedonhankinnassa poliisimies saisi siirtää tekeillä 

olevaan rikokseen puuttumista, jos siirtäminen on välttämätöntä tiedonhankinnan paljastumisen 

estämiseksi tai tiedonhankinnan tavoitteen turvaamiseksi. 

Tiedonhankintaa koskevia määritelmiä ehdotetaan tarkennettaviksi teknisen valvonnan, 

peitetoiminnan, valeoston ja televalvonnan osalta. Lakia täydennettäisiin uusien 

tiedonhankintakeinojen, telekuuntelun ja tietolähdetoiminnan määritelmillä. 

Teknisen tarkkailun, peitetoiminnan, valeoston ja televalvonnan edellytyksiä ehdotetaan 

täsmennettäviksi. Lakiin otettaisiin uudet säännökset tiedonhankinnan edellytysten 

turvaamisesta. 

Telekuuntelun soveltamisalaa ehdotetaan laajennettavaksi siten, että telekuuntelu olisi 

poliisilain perusteella sallittua terrorismin ennalta estämiseksi tai paljastamiseksi. Telekuuntelu 

olisi mahdollista myös tilanteissa, joissa se on välttämätöntä henkeä tai terveyttä välittömästi 

uhkaavan vaaran torjumiseksi. Lisäksi ehdotetuilla säännöksillä laajennettaisiin poliisin oikeutta 

tekniseen kuunteluun. 

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

Lausunnon lähtökohdat 

Hallituksen esitys sisältää lukuisia ehdotuksia, joiden tarkoituksena on laajentaa poliisin 

tiedonhankintaoikeuksia. Monia ehdotettuja pykäliä perustellaan nimenomaan terrorismin 

torjunnalla. Kaikki uudet säännökset eivät kuitenkaan rajoitu vain rikosten torjuntaan vaan 

merkitsevät samalla rikosten selvittämiseksi käytettävissä olevien toimivaltuuksien lisäämistä. 

Tällä tavoin myös nyt käsiteltävänä oleva uudistus jatkaa kehityssuuntaa, jossa poliisi-, 

esitutkinta- ja pakkokeinolain välinen raja on jatkuvasti liudentunut, osin suorastaan hämärtynyt. 

Tämän vuoksi myös lakivaliokunta on lausuntoa laatiesssaan kiinnittänyt huomiota paitsi 

välittömästi esitutkintaa ja pakkokeinojen käyttöä koskeviin kysymyksiin myös sellaisiin yleisiin 

oikeusturvaseikkoihin, joilla on merkitystä rikosten paljastamisen ja selvittämisen kannalta. 
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Valiokunta puoltaa oman toimialansa osalta hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten 

hyväksymistä seuraavin huomautuksin ja muutosehdotuksin. 
 

Lainsäädännön uudistustarve 

Nyt ehdotettu lainsäädäntö koskee monin osin erityisesti telepakkokeinojen käyttöä ja niiden 

käyttämisen edellytyksiä. Lakivaliokunta on tältä osin jo toisessa yhteydessä todennut, että 

yksittäistapausten valossa arvioituna näitä pakkokeinoja koskeva lainsäädäntö on sekä poliisissa 

että tuomioistuimissa osalle toimijoista edelleen vierasta ja vaikeaa soveltaa (ks. LaVL 7/2004 

vp). 

Samassa yhteydessä valiokunta on katsonut yksittäisten tapausten viittaavan myös siihen, 

että pakkokeinolainsäädäntö jo lähtökohtaisesti aiheuttaa ongelmia soveltajille ja että ainakin 

osasyynä tähän ovat lukuisat pakkokeinolain osittaismuutokset. Pakkokeinolain selkeyttä ei 

valiokunnan samaisen lausunnon mukaan ole omiaan parantamaan myöskään se, että uudet 

epäsovinnaisia rikosten torjunta- ja tutkintamenetelmiä koskevat säännökset on sijoitettu 

poliisilakiin. 

Edellä mainituilla perusteilla lakivaliokunta on katsonut, että pakkokeinolaki ja 

esitutkintalaki on syytä uudistaa kokonaisuudessaan (ks. LaVL 7/2004 vp ja LaVM 31/2002 vp). 

Valiokunta uudistaa jälleen tämän kantansa. Samalla valiokunta myös toteaa muun muassa nyt 

käsiteltävänä olevan esityksen osoittavan, että tällaisen kokonais-uudistushankkeen yhteydessä 

on välttämätöntä ottaa tarkasteltaviksi myös poliisilakiin sisältyvät tiedonhankintaa koskevat 

säännökset. 
 
 
Yksityiskohtaiset perustelut 
 

Toimenpiteen siirtäminen 

Poliisilain 5 §:n 1 momentti sisältää säännöksen, jonka mukaan lain 3 luvussa tarkoitettuja 

tiedonhankintatoimenpiteitä suorittaessaan poliisimies saa siirtää tekeillä olevaan rikokseen 

puuttumisen, jos se on välttämätöntä tiedonhankintatoiminnan paljastumisen estämiseksi tai 

toiminnan tavoitteen turvaamiseksi. Hallituksen esityksen perusteluissa (s. 14/1) tällaisesta 

mainitaan esimerkkinä tilanne, jossa poliisimies tiedonhankinnan kohteena olevan rikollisen 

kuljettamassa ajoneuvossa ollessaan havaitsee liikennerikoksen tapahtuvan. 

Lakivaliokunta pitää ehdotettua säännöstä tarpeellisena juuri esimerkissä kuvatun 

kaltaisissa tilanteissa. Valiokunta on kuitenkin kiinnittänyt huomiota siihen, että säännös on 

sanamuodoltaan täysin avoin. Siten se periaatteessa mahdollistaa esimerkiksi sen, että 

poliisimies jättäisi puuttumatta meneillään olevaan törkeään pahoinpitelyyn, jos säännöksen 

muut soveltamisedellytykset täyttyvät. Tällaista ei voida pitää hyväksyttävänä. Säännöksen 
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päämääränä oleva toiminnan paljastumisen estäminen ei valiokunnan käsityksen mukaan 

koskaan voi oikeuttaa sitä, että poliisimiehen passiivisena pysyttäytymisestä voisi aiheutua 

vaaraa toisen hengelle tai terveydelle. 

Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan pitänyt perusoikeussyistä tärkeänä, että 

vakavimmat yksilöön kohdistuvat rikokset rajataan säännöksessä toimenpiteenpiteen 

siirtomahdollisuuden ulkopuolelle. Esittämillään perusteilla myös lakivaliokunta pitää 

tarpeellisena, että säännökseen sisällytetään soveltamisalarajoitus. 

Edellä olevan perusteella lakivaliokunta esittää poliisilain 5 §:n 1 momentin muo-

toilemista uudelleen esimerkiksi siten, 

että säännöksen soveltamisalasta rajataan pois 

ainakin ne tilanteet, joissa toimenpiteen siirtämisestä 

aiheutuu välitöntä vaaraa toisen hengelle tai 

terveydelle. 
 

Turvallisuustarkastus 

Ehdotettu poliisilain 22 § sisältää säännökset poliisimiehen oikeudesta suorittaa turval-

lisuustarkastus kiinniottamisen, pidättämisen, vangitsemisen, säilöönottamisen, henki-

lökohtaiseen vapauteen kohdistuvan virka-aputoimen, oikeudenkäyntien sekä tiettyjen 

tilaisuuksien yhteydessä. Turvallisuustarkastus käsittää oikeuden tarkastaa henkilö ja hänen 

mukanaan olevat tavarat sen varmistamiseksi, ettei hänellä ole hallussaan sellaisia esineitä tai 

aineita, joilla voidaan aiheuttaa vaaraa tilaisuuteen osallistuvien turvallisuudelle tai haitata 

järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämistä. Pykälän 4 momentin mukaan tällaiset esineet tai 

aineet on tarvittaessa otettava tarkastettavalta pois. 

Esityksen perustelujen (s. 18/1) mukaan säännös oikeuttaisi siinä mainituissa tilanteissa 

myös naamioitumisvälineiden pois ottamiseen. Tämän vuoksi lakivaliokunta kiinnittää huomiota 

siihen, että eduskunta vast'ikään viime vuoden lopussa hyväksyi valiokunnan mietinnön pohjalta 

lain rikoslain 17 luvun muuttamisesta, jolla lukuun lisättiin laitonta naamioitumista koskeva uusi 

13 a § (HE 81/2004 vp — La VM 8/2004 vp). Samassa yhteydessä muutettiin kokoontumislakia 

(530/1999). Tämän ns. naamioitumis-kiellon yhteydessä oli nimenomaisesti esillä myös 

naamioitumisvälineiden hallussapito-kielto samoin kuin oikeus toimittaa henkilöön käypiä 

tarkastuksia tällaisten välineiden löytämiseksi. Saatuaan perustuslakivaliokunnan lausunnon (ks. 

Pe VL 26/2004 vp) lakivaliokunta ehdotti sekä hallussapitokiellon että tarkastusoikeuden 

poistamista, mikä tuli myös eduskunnan kannaksi. Lakivaliokunta ei pidä hyväksyttävänä, että 

vastoin eduskunnan äskettäin ilmaisemaa kantaa samanlaista tarkastusoikeutta yritetään nyt 

uudelleen säätää sisällyttämällä asiaa koskeva maininta esityksen perusteluihin. 
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Perustuslakivaliokunta on omassa lausunnossaan pitänyt tavallisen lainsäätämis-

järjestyksen käyttämisen edellytyksenä, että poliisilain 22 §:n 3 ja 4 momenttiin lisättäväksi 

ehdotetut säännökset poistetaan lakiehdotuksesta tai ne tarkistetaan perusoikeusjärjestelmän 

vaatimuksia vastaavaksi. Jos hallintovaliokunta päätyy viimeksi mainittuun vaihtoehtoon, 

lakivaliokunta pitää edellä esittämistään syistä välttämättömänä, että "naamioitumisvälineet" 

selkeästi rajataan niden soveltamisalan ulkopuolelle. 
 

Tiedonhankintaa koskevat säännökset 

Tekninen valvonta. Poliisilain 28 §:n 1 momentin I kohdan teknisen valvonnan määritelmää 

ehdotetaan uudistettavaksi. Uuden määritelmän mukaan teknisellä valvonnalla tarkoitettaisiin 

jatkuvaa tai toistuvaa yleisöön, ajoneuvojen kuljettajiin, jalankulkijoihin tai ajoneuvoihin 

kohdistuvaa, teknisellä laitteella tapahtuvaa katselua tai kuuntela sekä äänen tai kuvan 

automaattista tallentamista. Muutoksen päätarkoituksena on mahdollistaa se, että teknistä 

valvontaa voidaan jatkossa kohdistaa myös ajoneuvoihin eikä pelkästään niiden kuljettajiin. 

Lakivaliokunta on kiinnittänyt huomiota siihen, että samanaikaisesti tämän esityksen 

kanssa eduskunnan käsiteltävänä on hallituksen esitys laeiksi rikesakkomenettelystä annetun lain 

sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta ajoneuvon haltijan vastuun toteuttamiseksi 

automaattisessa liikennevalvonnassa (HE 16/2005 vp). Myös siihen sisältyy ehdotus poliisilain 

28 §:n 1 momentin 1 kohdan muuttamisesta. Ehdotuksen mukaan teknisellä valvonnalta 

tarkoitettaisiin yleisöön, ajoneuvojen kuljettajiin, jalankulkijoihin tai ajoneuvoihin kohdistuvaa, 

teknisellä laitteella tapahtuvaa katselua tai kuuntelua sekä äänen tai kuvan automaattista 

tallentamista. Määritelmät siis eroavat toisistaan alkuosaltaan. 

Lakivaliokunnan mielestä "jatkuvuuden tai toistuvuuden" edellyttäminen tekniseltä 

valvonnalta saattaa johtaa siihen, että muunlainen katselu tai kuuntelu jää laissa sääntelemättä, 

mitä ei voida pitää hyvänä ratkaisuna. Teknisen valvonnan määritelmällä on merkitystä myös 

sikäli, että poliisilain 29 §:ssä poliisille asetetaan velvollisuus ilmoittaa ennakolta, jos se 

suorittaa teknistä valvontaa julkisella paikalla tai yleisellä tiellä. Näin ollen teknisen valvonnan 

määritelmän supistaminen tässä hallituksen esityksessä ehdotetulla tavalla saattaisi johtaa myös 

ennakkoilmoitusvelvollisuuden suppeaan tulkintaan. 

Edellä esitetyistä syistä lakivaliokunta esittää, 

että hallintovaliokunta muuttaa poliisilain 28 §:n 1 

momentin 1 kohdan teknisen valvonnan määritelmän 

samanlaiseksi kuin hallituksen esitykseen HE 16/2005 

vp sisältyvässä ehdotuksessa laiksi poliisilain 28 ja 29 

§:n muuttamisesta. 
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Peitetoiminta. Poliisilain 28 §:n 1 momentin 4 kohtaan sisältyvää pelletoiminnan määritelmää 

ehdotetaan muutettavaksi muun muassa siten, että siitä poistetaan vaatimus tiedonhankinnan 

kohdistumisesta tiettyyn henkilöön tai henkilöryhmään. Perustelujen (s. 21/11) mukaan muutos 

on tarkoitettu ainoastaan selkeyttämään säännöksen sisältöä niin, että siitä käyvät yksiselitteisesti 

ilmi tiedonhankinnan kohteen yksilöinnille asetetut edellytykset. Määritelmäsäännöksessä ei 

perustelujen mukaan näin ollen edellytettäisi, että kohteena oleva henkilö tai henkilöryhmä 

kyetään nimeämään tai yksilöimään esi-merkksi fyysisiltä ominaisuuksiltaan. 

Lakivaliokunnan mielestä ehdotetun muutoksen tarkoitusta on vaikea hahmottaa ottaen 

huomioon erityisesti se, että esityksen perusteluissa kuitenkin viitataan henkilön tai 

henkilöryhmän yksilöintiin esimerkiksi henkilön tai ryhmän toiminnan perusteella. 

Lakivaliokunta ei pidäkään perusteltuna, että säännöstä muutetaan tavalla, joka viittaa 

pikemminkin yksilöintivaatimuksen täydelliseen poistamiseen. Lakivaliokunta esittääkin, 

että peitetoiminnan määritelmään lisätään esimerkiksi 

vaatimus toiminnan kohdistumisesta yksilöityyn 

henkilöön tai henkilöryhmään. 

Peitetoiminnan edellytyksistä säädetään poliisilain 31 a §:ssä. Ehdotuksen mukaan pei-

tetoimintavaltuudet laajennettaisiin kattamaan myös rikoslain 17 luvun 18 §:ssä tarkoitettu 

rikollinen toiminta. Kyseinen pykälä koskee sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan 

levittämistä. Säännöksen soveltamisala kattaa tapaukset, joissa sukupuolisiveellisyyttä 

loukkaavasti esitetään lasta, väkivaltaa tai eläimeen sekaantumista. Perustelujen (s. 25/1) 

mukaan peitetoimintaa voidaan pitää perusteltuna erityisesti sellaisen kuvan levittämisen osalta, 

joka tunnusmerkistössä tarkoitetulla tavalla esittää lasta. Lakivaliokunta yhtyy näkemykseen, 

jonka mukaan lapsipornografian levittämisen estämien samoin kuin tällaisten tekojen 

selvittäminen voi edellyttää myös peitetoiminnan kaltaisia epäsovinnaisia menetelmiä. 

Valiokunta on toisaalta jo aiemmin todennut olevan perusteltua, että peitetoiminnan luonne 

huomioon ottaen sen käyttö on sallittua vain tärkeimpien, laissa yksilöidysti lueteltujen rikosten 

osalta (LaVL 7/2000 vp, s. 4/II). Ottaen erityisesti huomioon esityksen perusteluissa esiin tuodut 

seikat valiokunta suhtautuu varauksellisesti siihen, että peitetoimintavaltuudet ilman erikseen 

osoitettua yhteiskunnallista tarvetta laajennettaisiin kattamaan koko rikoslain 17 luvun 18 §:n 

soveltamisala. Tämän vuoksi lakivaliokunta esittää, 

että hallintovaliokunta harkitsee ehdotetun sään-

nöksen soveltamisalan rajoittamista kattamaan tässä 

vaiheessa vain rikoslain 17 luvun 18 §:n 1 momentin 
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1 kohdassa tarkoitetun kuvan tai kuvatallenteen 

levittämisen ja sen yrityksen. 

Valeosto. Valeoston määritelmää poliisilain 28 §:n 1 momentin 5 kohdassa ehdotetaan niin ikään 

uudistettavaksi. Uuden määritelmäsäännöksen mukaan valeostolla tarkoitettaisiin poliisin 

tekemää ostotarjousta tai ostoa rikoksen estämiseksi tai paljastamiseksi tai rikoksella saadun 

hyödyn takaisinsaamiseksi. Nykymääritelmään verrattuna valeosto laajenisi kattamaan 

ostotarjouksen lisäksi myös varsinaisen oston. Tämän lisäksi valeoston määritelmästä 

poistettaisiin vaatimus siitä, että valeoston tulee kohdistua laittomasti hallussa pidettyyn tai 

kaupankäynnin kohteena olevaan esineeseen, aineeseen tai omaisuuteen. 

Ehdotettua määritelmän muutosta perustellaan (s. 22,1) sillä, että määritelmä ei tämän 

jälkeen sisällä mainintaa sellaisista seikoista, jotka luontevasti kuuluvat ja jo sisältyvät voimassa 

olevaan valeoston edellytyksiä koskevaan 31 b §:ään. Lakivaliokunnan mielestä ehdotettu 

muutos johtaa kuitenkin valeoston määritelmään selvään laajennukseen, koska 3 1 b §:ssä 

esineen, aineen tai omaisuuden laiton kauppa ja hallussapito on mainittu vain toisena 

vaihtoehtona valeoston toteuttamisella. 

Hallituksen esityksen perusteluissa (s. 23/1) korostetaan, että yllyttäminen rikolliseen 

toimintaan on valeostossa ehdottomasti kielletty. Lakivaliokunta pitää tätä näkökohtaa 

oikeusturvan ja poliisin toiminnan hyväksyttävyyden kannalta erittäin tärkeänä. Valiokunnan 

mielestä vaikuttaa kuitenkin siltä, että ehdotettu muutos johtaa juuri päinvastaiseen tulokseen. 

Jos valeosto ei enää käsitteellisesti kohdistu vain laittomasti hailussa pidettyyn tai kaupan 

käynnin kohteena olevaan esineeseen, aineeseen tai omaisuuteen, näyttää määritelmän 

sanamuodon valossa mahdolliselta, että ostotarjous esitetään henkilölle, jolla ei vielä ole 

esimerkiksi omaisuutta laittomasti hallussaan mutta jolla arvellaan olevan mahdollisuus tällaisen 

omaisuuden hankkimiseen. Tällöin valiokunnan mielestä ollaan ainakin hyvin lähellä 

yllytystyypppistä toimintaa (vrt. KKO 2000:112). Jotta jo valeoston määritelmästä selvästi 

ilmenisi, ettei yllytystyyppinen toiminta missään tapauksessa kuulu valeoston piiriin, 

lakivaliokunta esittää, 

että valeoston määritelmästä ei poisteta vaatimusta, 

jonka mukaan oston tai ostotarjouksen tulee kohdistua 

laittomasti hallussa tai kaupankäynnin kohteena 

olevaan esineeseen, aineeseen tai omaisuuteen. 

Valiokunta on kiinnittänyt huomiota myös siihen, että valeosto-oikeuden laajentamista itse 

esineen, aineen tai omaisuuden ostamiseen perustellaan esityksessä (s. 22/11) nimenomaan 

ostajana esiintyvän henkilön uskottavuudella, joka edellyttää mahdollisuutta ostaa niin sanottuja 
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näyte-eriä. Edelleen perusteluissa todetaan, että pääsääntöisesti ostamisen sisältävät tilanteet 

tulisivat liittymään väärennys- ja huumausainerikollisuuden estämiseen, paljastamiseen ja 

selvittämiseen juuri mainittujen näyte-erien ostamisen muodossa. Lakivaliokunnan mielestä ei 

voida pitää poliisin toiminnan yleisen hyväksyttävyyden kannalta perusteltuna, että poliisimies 

voisi valeostajana esiintyen esimerkiksi hankkia kenties hyvin huomattaviakin huumausaine-eriä 

tai että ostotoiminta voisi jatkua hyvinkin pitkään. Valiokunnan näkemyksen mukaan myös 

perusteluissa esitetyt valeosto-oikeuden laajentamista puoltavat perustelut viittaavat siihen, että 

oikeus esineen, aineen tai omaisuuden ostamiseen on syytä rajoittaa vain näyte-erien hankkimi-

een. Tämän vuoksi lakivaliokunta esittää, että hallintovaliokunta rajaa valeosto-oikeuden 

soveltamisalaa oston suorittamisen osalta vain näyte-erän luonteiseksi katsottavan esineen, ai-

neen tai omaisuuden hankkimiseen. 

Valeoston edellytyksistä säädetään 31 b §:ssä. Ehdotuksen mukaan valeostoa saisi voimassa 

olevasta laista poiketen käyttää myös silloin, jos se on välttämätöntä varkauden selvittämiseksi. 

Samoin kuin peitetoiminnan kohdalla lakivaliokunta suhtautuu epäillen siihen, että poliisin 

epäsovinnaisia rikoksen torjunta- ja tutkintamenetelmiä voimakkaasti laajennetaan ilman 

vakuuttavaa selvitystä tällaisten toimivaltuuksien tarpeellisuudesta. Esityksen perustelujen (s. 

26/11) mukaan valeoston käyttö on tarkoituksenmukaista laajentaa myös varkausrikokseen, 

koska on epäjohdonmukaista, että varkausrikoksen osalta valeosto saataisiin kohdistaa vasta 

varastetun tavaran kätkijään mutta ei sellaiseen henkilöön, joka on suorittanut ns. alkurikoksen. 

Lakivaliokunta ei kiistä viimeksi mainitun johdonmukaisuus-argumentin merkitystä. Toisaalta 

valiokunta pitää ilmeisenä, että oikeus valeostoon on myös tästä näkökulmasta tarpeellinen vain 

silloin, kun varkauden kohteena olleen omaisuuden arvo on huomattava. Tällainen toimivallan 

rajoitus mainitaan myös hallituksen esityksen perusteluissa (s. 27/1). Valiokunnan mielestä 

ehdotettu oikeus valeoston suorittamiseen varkausrikoksen estämiseksi, paljastamiseksi tai 

selvittämiseksi on syytä rajata perusteluissa mainitulla tavalla. Se, että anas-tusrikoksen 

kohteena on erittäin arvokas omaisuus, muodostaa yhden seikan, jonka nojalla — 

kokonaisarvostelun lisäksi — varkautta voidaan pitää törkeänä. Tämän vuoksi lakivaliokunta 

esittää, 

että ehdotettu valeosto-oikeuden laajennus rajataan 

koskemaan törkeän varkauden estämistä, 

paljastamista tai selvittämistä. 

Teknisen tarkkailun edellytykset. Poliisilain 31 §:ään sisältyviä teknisen tarkkailun edellytyksiä 

ehdotetaan muutettaviksi lisäämällä säännöksen soveltamisalaan myös terroristisessa 

tarkoituksessa tehtävän rikoksen valmistelu. Lakivaliokunta on kiinnittänyt huomiota 

säännöksen muotoiluun sikäli, että — toisin kuin perustelujen (s. 24/11) mukaan on tarkoitettu 
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— siinä ei nimenomaisesti viitata rikoslain 34 a luvun 2 §:n tunnusmerkistöön. 

Kirjoitustekniikka poikkeaa tältä osin esimerkiksi siitä, mitä ehdotetussa 31 a §:ssä on 

noudatettu. Tämän vuoksi lakivaliokunta esittää, 

että terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen 

valmisteluun liittyvät säännökset sekä tässä että 

muissa poliisilain pykälissä myös sanonnal-lisesti 

sidotaan rikoslain 34 a luvun 2 §:n tunnusmerkistöön. 

Poliisilain 31 §:n 4 momentissa säädetään poliisimiehen oikeudesta kohdistaa tarkkailua 

asunnossa olevaan henkilöön. Kyse on teknisestä tarkkailusta niin sanotussa rynnäk-

kötilanteessa. Säännöstä ehdotetaan laajennettavaksi muun muassa sen ajallisen soveltamisalan 

osalta siten, että tarkkailu ei enää rajoittuisi vain poliisitoimenpiteen suorittamiseen ja sitä 

välittömästi edeltävään aikaan. Valiokunta on pannut merkille, että perustelujen (s. 25/1) 

mukaan toimenpiteet olisivat sallittuja vain silloin, kun ne ovat välttämättömiä 

poliistoimenpiteen turvalliseksi suorittamiseksi. Säännöksen sanamuoto ei ole tähän 

tarkoitukseen nähden kuitenkaan kovin onnistunut, koska se jättää epäselväksi, kattaako 

kyseinen edellytys myös momenttiin lisättävän terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen 

valmistelun. Perustuslakivaliokunnan tavoin myös lakivaliokunta katsoo, että säännös olisi tältä 

osin muotoiltava selkeämmäksi. 

Niin ikään valiokunta on kiinnittänyt huomiota perustelujen (s. 24/11) mainintaan siitä, 

että säännöksessä on tarkoitus edelleenkin edellyttää kohta päätä uhkaavaa erittäin vakavaa 

tilannetta. Valiokunnan mielestä tämä tarkoitus ei nyt täyty siltä osin kuin säännöstä sovelletaan 

terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen valmisteluun. Tämän vuoksi säännöstä on 

tarpeen täydentää edellyttämällä, että tekninen tarkkailu on rynnäk-kötilanteissa sallittu silloin, 

kun terroristisessa tarkoituksessa tehtävä rikos on tekeillä tai välittömästi uhkaamassa. 

Lakivaliokunta esittää hallintovaliokunnalle, 

että poliisilain 31 §:ään tehdään edellä mainitut 

täsmennykset. 

Telekuuntelun edellytykset. Poliisilain 31 d §:n mukaan poliisimiehellä on oikeus rikoksen 

estämiseksi tai paljastamiseksi kohdistaa telekuuntelua henkilön hallussa olevaan tai hänen 

oletettavasti muuten käyttämäänsä teleliittymään, teleosoitteeseen tai telepäätelaitteeseen, jos 

henkilön lausumien, uhkausten tai käyttäytymisen perusteella taikka muutoin voidaan 

perustellusti olettaa hänen syyllistyvän rikoslain 34 a luvun 1 §:n 1 momentin 2—7 kohdassa tai 

mainitun pykälän 2 momentissa tarkoitettuun terroristisessa tarkoituksessa tehtävään rikokseen, 

terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen valmisteluun, terroristiryhmän johtamiseen, 
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terroristiryhmän toiminnan edistämiseen tai terrorismin rahoittamiseen ja jos saatavilla tiedoilla 

voidaan olettaa olevan erittäin tärkeä merkitys rikoksen estämiseksi tai paljastamiseksi. 

Nykyisellään poliisilaissa ei ole lainkaan telekuunteluun oikeuttavia säännöksiä. Tämän 

vuoksi ehdotettua säännöstä on jo lähtökohtaisesti pidettävä poliisin toimivallan merkittävänä 

laajennuksena. Ehdotusta arvioidessaan lakivaliokunta on erityisesti kiinnittänyt huomiota 

siihen, että säännöksen mukaan kuunteluoikeus syntyisi poliisille jo hyvin varhaisessa vaiheessa. 

Kuten perusteluissa (s. 27/11) mainitaan, telekuuntelun käyttöön ei vaadittaisi nimenomaista 

konkreettista epäilyä jo tapahtuneesta rikoksesta tai esitutkintakynnyksen ylittämistä. Edelleen 

perusteluissa todetaan, että mikäli viranomaiset joutuvat odottamaan telekuunteluluvan 

hakemista "rikosepäilyn juridiseen konkretisoitumiseen saakka", rikoksen ennalta estäminen 

saattaa olla jo myöhäistä. 

Lakivaliokunta on tässä yhteydessä kiinnittänyt huomiota siihen, että terroristisessa 

tarkoituksessa tehtävän rikoksen osalta säännös merkitsee telekuunteluoikeuden syntymistä jo 

siinä vaiheessa, kun esimerkiksi henkilön käyttäytymisen perusteella voidaan perustellusti 

olettaa hänen syyllistyvän tällaiseen valmisteluun. Valiokunnan arvion mukaan tällöin mennään 

rikosoikeuden näkökulmasta jo hyvin varhaiseen toiminnan suunnittelun vaiheeseen, 

eräänlaiseen "valmistelun valmisteluun". Vaikka kansainvälisen terrorismirikollisuuden torjunta 

muodostaakin yksilöiden ja yhteiskunnan turvallisuuden kannalta varsin vakavan uhan ja siten 

ymmärrettävän perusteen uudelle sääntelylle, ehdotetussa säännöksessä ei valiokunnan mielestä 

ole kuitenkaan onnistuttu tasapainottamaan yhtäältä yksilön yksityisyyden suojaaja oikeusturvan 

tarvetta ja toisaalta yhteiskunnan turvallisuuden takaamiseen liittyviä hyväksyttäviä etuja. 

Paremman tasapainon saavuttamisen vähimmäisedellytyksinä lakivaliokunta pitää sitä, 

että säännökseen lisätään ainakin se esityksen perusteluissakin mainittu edellytys, jonka mukaan 

telekuuntelun käyttö on sallittua vain, jos se on välttämätöntä säännöksessä tarkoitetun 

terrorismirikoksen estämiseksi. Lakivaliokunnan mielestä te-lekuunteluoikeus ei myöskään voi 

hyväksyttävällä tavalla perustua siihen, että henkilön voidaan hänen lausumiensa, uhkaustensa 

tai käyttäytymisensä lisäksi "muutoin perustellusti olettaa" syyllistyvän pykälässä tarkoitettuun 

terrorismirikokseen. Tällainen peruste ei juuri millään tavoin rajaa sitä tosiseikastoa, johon 

säännöksessä tarkoitettu oletus voidaan nojata. Tällöin myöskään tuomioistuinlaitos ei voi 

asianmukaisella tavalla täyttää sitä oikeusturvatehtävää, joka sille telekuuntelun kaltaisissa, ns. 

salaisissa pakkokeinoissa välttämättä kuuluu. 

Edellä mainituista syistä lakivaliokunta ei varauksetta puolla ehdotettua telekuun-

teluvaltuutta. Jos sen säätämistä pidetään kuitenkin jo tässä yhteydessä välttämättömänä, 

valiokunta esittää, että säännökseen lisätään vaatimus, jonka mukaan telekuuntelun tulee olla 

välttämätöntä pykälässä tarkoitetun rikoksen estämiseksi tai paljastamiseksi ja 



 
LaVL 6/2005 vp — HE 266/2004 vp 

 

38 

että säännöksestä poistetaan maininta, jonka mukaan 

henkilön voitaisiin telekuunteluoikeuden perustavalla 

tavalla hänen lausumiensa, uhkausten-sa tai 

käyttäytymisensä lisäksi "muutoin perustellusti 

olettaa" syyllistyvän pykälässä mainittuun rikokseen. 

Poliisimiehen oikeus päättää kiiretilanteessa telekuuntelusta, televalvonnasta, tiedon 

hankkimisesta matkaviestimen sijainnista ja teknisestä tarkkailusta. Poliisilain 32 c §:n mukaan 

päällystöön kuuluva poliisimies voi päättää säännöksessä tarkoitettujen tiedonhankintakeinojen 

käyttämisestä, jos tällainen toimenpide ei siedä viivytystä. Tällainen päätös voi kuitenkin olla 

voimassa vain siihen asti, kunnes tuomioistuin on ratkais-su luvan antamista koskevan 

vaatimuksen. Vaatimus on puolestaan tehtävä heti, kun se on mahdollista, ja viimeistään 24 

tunnin kuluttua toimenpiteen aloittamisesta. 

Lakivaliokunta on kiinnittänyt huomiota siihen mahdollisuuteen, että tällainen kii-

retilanteen perusteella aloitettu toimenpide lopetetaan ennen kuin tuomioistuimelta on haettu 

lupaa sen jatkamiseen. Hallituksen esityksen perusteluista (s. 30/11) välittyy käsitys, jonka 

mukaan tällöin kyseiseen toimenpiteeseen ryhtymisestä ja sen sisällöstä ei välttämättä tarvitsisi 

lainkaan ilmoittaa tuomioistuimelle. Tätä käsitystä tukee sekin, että ehdotetun säännöksen 

mukaan tuomioistuimelle tulee esittää vain "vaatimus" luvan antamisesta, kun taas voimassa 

olevassa poliisilain 32 c §:ssä on eroteltu ilmoitus toimenpiteestä ja vaatimus sen jatkamisesta. 

Tosin ehdotetussa 32 d §:ssä taas käytetään voimassa olevan lain mukaisesti termiä "ilmoitus". 

Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan huomauttanut, että telekuuntelun tulee aian olla 

sidottu tuomioistuimen lupaan ja että tavallisen lainsäätämisjärjestyksen käytön edellytyksenä on 

sen vuoksi telekuuntelua koskevan maininnan poistaminen 32 c §:n 1 momentista. 

Lakivaliokunnan mielestä myös muissa pykälän soveltamisalaan kuuluvissa tapauksissa 

on oikeusturvasyistä välttämätöntä, että kiiretilanteessa suoritetusta toimenpiteestä ja sen 

sisällöstä ilmoitetaan tuomioistuimelle silloinkin, kun sen jatkamista ei enää vaadita. Tämän 

vuoksi lakivaliokunta esittää, 

että ehdotettua pykälää täydennetään voimassa olevaa 

32 c §:ää vastaavalla säännöksellä, jonka mukaan 

kiiretilanteessa suoritetusta toimenpiteestä on 

ilmoitettava tuomioistuimelle silloinkin, kun oikeutta 

sen suorittamiseen ei vaadita jatkettavaksi. 

Edellä mainittuun kiiretilanteessa suoritettuun toimenpiteeseen liittyy poliisilain 32 d §, jonka 

mukaan tuomioistuin voi 32 c §:ssä tarkoitetun ilmoituksen saatuaan kieltää pykälässä mainitun 
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toimenpiteen jatkamisen taikka asettaa toimenpiteen käytölle rajoituksia tai tietojen käytölle 

tarpeellisia ehtoja. 

Jos tuomioistuin 32 d §:n perusteella kokonaan kieltää toimenpiteen suorittamisen, tämä 

merkitsee lakivaliokunnan käsityksen mukaan aina sitä, että toimenpiteen suorittamiselle ei ole 

laillisia edellytyksiä tai että ne kiiretilanteen ohitse mentyä ovat lakanneet. Jos kyse on 

tilanteesta, jossa toimenpiteen suorittamiselle ei alun perinkään ole ollut laissa säädettyjä 

edellytyksiä, lakivaliokunta pitää toimenpiteen kohteeksi joutuneen henkilön oikeusturvan 

kannalta välttämättömänä, että tuomioistuimen tulee samalla määrätä kyseisellä toimenpiteellä 

siihen asti saadut tiedot hävitettäviksi. Lakivaliokunta esittää, 

että poliisilain 32 d §:ää täydennetään edellä tar-

koitetulla säännöksellä. 

Lakivaliokunta on samalla kiinnittänyt huomiota myös siihen, että esimerkiksi ehdotetun 31 f 

§:n nojalla voidaan saada tietoa niistä matkaviestimistä, joista kirjautuu tieto telejärjestelmään 

tietyn paikan läheisyydessä sijaitsevan tukiaseman kautta. Vastaavanlainen säännös sisältyy 

pakkokeinolain 5 a luvun 3 a §:ään. Lisättäessä lakiin mainittu pykälä muutettiin samalla 

pakkokeinolain 5 a luvun 13 §:ää muun muassa siten, että sen 2 momentti sisältää nykyisin 

säännöksen, jonka mukaan hankitut matkaviestimen sijaintitiedot on hävitettävä, kun asia on 

lainvoimaisesti ratkaistu tai jätetty sillensä. Tämän sääntelyn merkittävyyteen myös 

perustuslakivaliokunta viittasi tuolloin antamassaan lausunnossa (ks. PeVL 36/2002 vp). 

Pakkokeinolain 5 a luvun 13 §:n 1 momentti puolestaan koskee telekuuntelulla tai teknisellä 

kuuntelulla saatua niin sanottua ylimääräistä tietoa. 

Nyt käsiteltävänä oleva poliisilain muutosehdotus ei sisällä tällaisia tietojen säilyttämistä 

ja käyttämistä koskevia säännösehdotuksia. Näin ollen sovellettaviksi tulevat ilmeisesti lähinnä 

poliisilain 34 §, joka koskee kuitenkin vain tarkkailun ja teknisen tarkkailun avulla saatua 

aineistoa, sekä poliisilain 43 § poliisin henkilöstöön kuuluvan virkamiehen 

vaitiolovelvollisuudesta. Lakivaliokunnan mielestä ei ole perusteltua, että pakkokeinolain 

uudistamisessa noudatetusta menettelystä poiketen poliisilakiin lisättäisiin uusia toimivaltuuksia 

huolehtimatta samalla riittävässä määrin tällaisilla toimivaltuuksilla hankittujen tietojen 

käyttämiseen ja säilyttämiseen liittyvistä oikeusturvakysymyksistä. Jos näin tehdään, 

toimenpiteen kohteena olevan henkilön ja erityisesti sivullisten oikeusasemassa on huomattava 

ero sen mukaan, kohdistuuko teknisesti samanlainen toimenpide heihin pakkokeinolain vai 

poliisilain perusteella. Tämän vuoksi lakivaliokunta esittää, 

että hallintovaliokunta selvittää, millaisia säännöksiä 

yksilön oikeusturvan kannalta tässä yhteydessä on 



 
LaVL 6/2005 vp — HE 266/2004 vp 

 

40 

tarpeen ottaa poliisilakiin siinä tarkoitetuilla 

tiedonhankintamenetelmillä saatujen tietojen 

käyttämisestä ja säilyttämisestä. 
 

Vaitiolo-oikeus 

Poliisilain 44 § sisältää säännökset poliisin henkilöstöön kuuluvan vaitiolo-oikeudesta. Pykälän 

1 momentin mukaan poliisin henkilöstöön kuuluva ei olisi velvollinen ilmaisemaan hänelle 

hänen palvelussuhteessaan tietoja luottamuksellisesti antaneen henkilöllisyyttä eikä salassa 

pidettäviä taktisia tai teknisiä menetelmiä. Nykyisin voimassa olevaan säännökseen verrattuna 

säännöksestä poistettaisiin maininta, jonka mukaan vaitiolo-oikeus on voimassa vain todistajana 

tai muuten kuultaessa. Esityksen perustelujen mukaan muutoksen tarkoituksena on kattaa 

tilanteet, joissa säännöksessä tarkoitettuja asioita tiedustelee joko toinen viranomainen tai 

yksityinen taho. Lakivaliokunnan mielestä perustelujen valossa jää perin epäselväksi, miksi 

säännökseen nykyisin sisältyvä, lähinnä todistajana esiintymistä koskeva rajoitus olisi 

poistettava. Valiokunta katsoo, että poliisihenkilöstöön kuuluvan vaitiolo-oikeuden 

laajentaminen on periaatteellisesti merkittävä kysymys eikä siihen pitäisi puuttua ilman 

perusteellista harkintaa ja selvästi osoitettua tarvetta. Tämän vuoksi valiokunta esittää, 

että poliisilain 44 §:n 1 momenttia ei tässä yhteydessä 

muuteta. 

Pykälän 2 momentin soveltamisalaa ehdotetaan laajennettavaksi siten, että poliisin henkilöstöön 

kuuluvalla olisi säännöksessä mainittujen edellytysten käsillä ollessa oikeus olla ilmaisematta 

valeostajana tai peitetoiminnassa toimineen henkilöllisyys myös muulloin kuin silloin, kun häntä 

kuullaan todistajana tai muutoin. 

Valiokunnan mielestä on selvää, että poliisilain 44 §:n 2 momentissa mainitut seikat — 

etenkin poliisimiehen tai hänen läheistensä turvallisuuden vaarantuminen — ovat vahvoja 

perusteita henkilöllisyyden salaamiseen. Toisaalta tällaisella salaamisella voi syytetyn kannalta 

olla merkittäviä vaikutuksia aikanaan mahdollisesti seuraavan oikeudenkäynnin 

oikeudenmukaisuuteen. Lakivaliokunta on tämän vuoksi tässä yhteydessä kiinnittänyt huomiota 

siihen, että poliisilain 44 §:n mukainen vaitiolo-oikeus perustuu säännöksen sanamuodon 

mukaan poliisin henkilöstöön kuuluvan omaan harkintaan ilman, että tähän harkintaan kohdistuu 

suoranaista ulkopuolista kontrollia. 

Kun poliisilakiin aikanaan lisättiin peitetoimintaa ja valeostoa koskevat säännökset, 

lakivaliokunta käsitteli lausunnossaan laajasti poliislain 44 §:n vaikutusta oikeudenmukaisen 

oikeudenkäynnin toteutumiseen (ks. LaVL 7/2000 vp, ks. myös PeVL 5/1999 vp). Valiokunta 

huomautti, että syytetyllä pitää yleensä olla tieto epäkonventionaalisen menetelmän 
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käyttämisestä. Se, että poliisi on käyttänyt rikoksen selvittämiseen valeostoa tai peitetoimintaa, 

ei valiokunnan tuolloisen arvion mukaan voinut olla salaista tietoa. Sen vuoksi lakivaliokunta 

kiinnitti huomiota esitutkintalain (449/1987) 40 §:ään, jossa on säännökset esitutkintapöytäkirjan 

laatimisesta. Sitä täydentää esitutkinnasta ja pakkokeinoista annetun asetuksen (575/1988) 

annetun asetuksen 20 §, jonka mukaan esitutkintapöytäkirjaan on merkittävä syyteharkinnassa ja 

esitutkinnassa tarvittavat tiedot esitutkinnassa käytetyistä pakkokeinoista. Lakivaliokunnan 

mielestä ei ollut itsestään selvää, että mainitun säännöksen ymmärretään ulottuvan myös 

peitetoimintaan ja valeostoon. Tämän vuoksi valiokunta esitti lausunnossaan esitutkinta-

asetuksen täydentämistä siten, että esitutkintapöytäkirjaan on merkittävä syyteharkinnan ja 

oikeudenkäynnin kannalta tarpeellinen tieto peitetoiminaan tai valeoston käyttämisestä tutkin-

nassa. 

Lakivaliokunta uudistaa tuolloin esittämänsä kannan. Samalla valiokunta pitää 

tarpeellisena, että sen esittämän kannan mukainen vaitiolo-oikeuden rajoitus näkyy selvästi 

laista. Tämän vuoksi valiokunta esittää, 

poliisilain 44 §:ää täydennettäväksi säännöksellä, 

jonka mukaan syyteharkinnan tai oikeudenkäynnin 

kannalta tarpeellinen tieto siitä, että rikoksen 

selvittämisessä on käytetty valeostoa tai 

peitetoimintaa, ei sinänsä ole salassa pidettävä. 
 
 
Lausunto 
 
Lausuntonaan lakivaliokunta esittää hallintovaliokunnalle 

 

että hallintovaliokunta ottaa huomioon, mitä edellä on 

esitetty. 
 
 
 
Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta 2005 
 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa 

pj.    Tuija Brax /vihr 
vpj.  Susanna Rahkonen /sd 
jäs.   Esko Ahonen /kesk 

Lasse Hautala /kesk 
Tatja Karvonen /kesk 
Petri Neittaanmäki /kesk 
Heli Paasio /sd 
Lyly Rajala /kok 
Jukka Roos /sd 
Tero Rönni /sd 
Petri Salo /kok 
Pertti Salovaara /kesk 
Minna Sirnö /vas 
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Timo Soini /ps 
Astrid Thors I x  
Marja Tiura /kok 
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Jan Vapaavuori /kok. 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut 

valiokuntaneuvos Risto Eerola. 
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Luonnos 29.4.2005 

LAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 6/2005 vp 
 
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 lakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto 

hallintovaliokunnalle. 
 
 
Asiantuntijat 

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina 

- ylitarkastaja Keijo Suuripää, sisäasiainministeriö 

- valtionsyyttäjä Jorma Äijälä, Valtakunnansyyttäjänvirasto 

- rikosylitarkastaja Marko Viitanen, keskusrikospoliisi 

- terrorismin torjuntayksikön päällikkö Paavo Selin ja ylitarkastaja Astrid Geisor-Go-man, 

suojelupoliisi 

- oikeustieteen lisensiaatti Kirsi Neiglick 

- oikeustieteen tohtori Pasi Pölönen. 

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet 

- Viestintävirasto 

- Suomen Asianajajaliitto. 
 
HE 266/2004 vp Versio 0.1 
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Viitetieto 

Valiokunnalla on lausuntoaan laatiessaan ollut käytettävissään perustuslakivaliokunnan lausunto 

Pe VL 11/2005 vp. 
 
 
 
HALLITUKSEN ESITYS 
 

Esityksessä ehdotetaan lukuisia muutoksia poliisilakiin sekä useaan muuhun lakiin. 

Toimenpiteestä luopumista koskevaan poliisilain pykälään ehdotetaan lisättäväksi 

toimenpiteen siirtämistä koskeva säännös. Tiedonhankinnassa poliisimies saisi siirtää tekeillä 

olevaan rikokseen puuttumista, jos siirtäminen on välttämätöntä tiedonhankinnan paljastumisen 

estämiseksi tai tiedonhankinnan tavoitteen turvaamiseksi. 

Tiedonhankintaa koskevia määritelmiä ehdotetaan tarkennettaviksi teknisen valvonnan, 

peitetoiminnan, valeoston ja televalvonnan osalta. Lakia täydennettäisiin uusien 

tiedonhankintakeinojen, telekuuntelun ja tietolähdetoiminnan määritelmillä. 

Teknisen tarkkailun, peitetoiminnan, valeoston ja televalvonnan edellytyksiä ehdotetaan 

täsmennettäviksi. Lakiin otettaisiin uudet säännökset tiedonhankinnan edellytysten 

turvaamisesta. 

Telekuuntelun soveltamisalaa ehdotetaan laajennettavaksi siten, että telekuuntelu olisi 

poliisilain perusteella sallittua terrorismin ennalta estämiseksi tai paljastamiseksi. Telekuuntelu 

olisi mahdollista myös tilanteissa, joissa se on välttämätöntä henkeä tai terveyttä välittömästi 

uhkaavan vaaran torjumiseksi. Lisäksi ehdotetuilla säännöksillä laajennettaisiin poliisin oikeutta 

tekniseen kuunteluun. 

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

VALIOKUNNAN KANNANOTOT 
 
 
Yleisperustelut 
 

Lausunnon lähtökohdat 

Hallituksen esitys sisältää lukuisia ehdotuksia, joiden tarkoituksena on laajentaa poliisin 

tiedonhankintaoikeuksia. Monia ehdotettuja pykäliä perustellaan nimenomaan terrorismin 

torjunnalla. Kaikki uudet säännökset eivät kuitenkaan rajoitu vain rikosten torjuntaan vaan 

merkitsevät samalla rikosten selvittämiseksi käytettävissä olevien toimivaltuuksien lisäämistä. 

Tällä tavoin myös nyt käsiteltävänä oleva uudistus jatkaa kehityssuuntaa, jossa poliisi-, 

esitutkinta- ja pakkokeinolain välinen raja on jatkuvasti liudentunut, osin suorastaan hämärtynyt. 

Tämän vuoksi myös lakivaliokunta on lausuntoa laatiessaan kiinnittänyt huomiota paitsi 

välittömästi esitutkintaa ja pakkokeinojen käyttöä koskeviin kysymyksiin myös sellaisiin yleisiin 

oikeusturvaseikkoihin, joilla on merkitystä rikosten paljastamisen ja selvittämisen kannalta. 
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Valiokunta puoltaa oman toimialansa osalta hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten 

hyväksymistä seuraavin huomautuksin ja muutosehdotuksin. 
 

Lainsäädännön uudistustarve 

Nyt ehdotettu lainsäädäntö koskee monin osin erityisesti telepakkokeinojen käyttöä ja niiden 

käyttämisen edellytyksiä. Lakivaliokunta on tältä osin jo toisessa yhteydessä todennut, että 

yksittäistapausten valossa arvioituna näitä pakkokeinoja koskeva lainsäädäntö on sekä poliisissa 

että tuomioistuimissa osalle toimijoista edelleen vierasta ja vaikeaa soveltaa (ks. LaVL 7/2004 

vp). 

Samassa yhteydessä valiokunta on katsonut yksittäisten tapausten viittaavan myös siihen, 

että pakkokeinolainsäädäntö jo lähtökohtaisesti aiheuttaa ongelmia soveltajille ja että ainakin 

osasyynä tähän ovat lukuisat pakkokeinolain osittaismuutokset. Pakkokeinolain selkeyttä ei 

valiokunnan samaisen lausunnon mukaan ole omiaan parantamaan myöskään se, että uudet 

epäsovinnaisia rikosten torjunta- ja tutkintamenetelmiä koskevat säännökset on sijoitettu 

poliisilakiin. 

Edellä mainituilla perusteilla lakivaliokunta on katsonut, että pakkokeinolaki ja 

esitutkintalaki on syytä uudistaa kokonaisuudessaan (ks. LaVL 7/2004 vp ja LaVM 31/2002 vp). 

Valiokunta uudistaa jälleen tämän kantansa. Samalla valiokunta myös toteaa muun muassa nyt 

käsiteltävänä olevan esityksen osoittavan, että tällaisen kokonais-uudistushankkeen yhteydessä 

on välttämätöntä ottaa tarkasteltaviksi myös poliisilakiin sisältyvät tiedonhankintaa koskevat 

säännökset. 
 
 
Yksityiskohtaiset perustelut 
 

Toimenpiteen siirtäminen 

Poliisilain 5 §:n 1 momentti sisältää säännöksen, jonka mukaan lain 3 luvussa tarkoitettuja 

tiedonhankintatoimenpiteitä suorittaessaan poliisimies saa siirtää tekeillä olevaan rikokseen 

puuttumisen, jos se on välttämätöntä tiedonhankintatoiminnan paljastumisen estämiseksi tai 

toiminnan tavoitteen turvaamiseksi. Hallituksen esityksen perusteluissa (s. 14/1) tällaisesta 

mainitaan esimerkkinä tilanne, jossa poliisimies tiedonhankinnan kohteena olevan rikollisen 

kuljettamassa ajoneuvossa ollessaan havaitsee liikennerikoksen tapahtuvan. 

Lakivaliokunta pitää ehdotettua säännöstä tarpeellisena juuri esimerkissä kuvatun 

kaltaisissa tilanteissa. Valiokunta on kuitenkin kiinnittänyt huomiota siihen, että säännös on 

sanamuodoltaan täysin avoin. Siten se periaatteessa mahdollistaa esimerkiksi sen, että poliisimies 

jättäisi puuttumatta meneillään olevaan törkeään pahoinpitelyyn, jos säännöksen muut 

soveltamisedellytykset täyttyvät. Tällaista ei voida pitää hyväksyttävänä. Säännöksen 

päämääränä oleva toiminnan paljastumisen estäminen ei valiokunnan käsityksen mukaan (poist.) 
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voi oikeuttaa sitä, että poliisimiehen passiivisena pysyttäytymisestä voisi aiheutua vaaraa toisen 

hengelle tai terveydelle. 

Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan pitänyt perusoikeussyistä tärkeänä, että 

vakavimmat yksilöön kohdistuvat rikokset rajataan säännöksessä toimenpiteen siirto-

mahdollisuuden ulkopuolelle. Esittämillään perusteilla myös lakivaliokunta pitää tarpeellisena 

säännökseen otettavaa soveltamisalarajoitusta. jolla osoitetaan, ettei toimenpiteen siirtämisen 

suoranaisena seurauksena saa olla toisen hengen tai terveyden vaarantuminen. 

Edellä olevan perusteella lakivaliokunta esittää poliisilain 5 §:n 1 momentin muotoilemista 

uudelleen esimerkiksi siten, 

että säännöksen soveltamisalasta rajataan pois 

ainakin ne tilanteet, joissa toimenpiteen siirtämisestä 

aiheutuu välitöntä vaaraa toisen hengelle tai 

terveydelle. 
 

Turvallisuustarkastus 

Ehdotettu poliisilain 22 § sisältää säännökset poliisimiehen oikeudesta suorittaa turval-

lisuustarkastus kiinniottamisen, pidättämisen, vangitsemisen, säilöönottamisen, henki-

lökohtaiseen vapauteen kohdistuvan virka-aputoimen, oikeudenkäyntien sekä tiettyjen 

tilaisuuksien yhteydessä. Turvallisuustarkastus käsittää oikeuden tarkastaa henkilö ja hänen 

mukanaan olevat tavarat sen varmistamiseksi, ettei hänellä ole hallussaan sellaisia esineitä tai 

aineita, joilla voidaan aiheuttaa vaaraa tilaisuuteen osallistuvien turvallisuudelle tai haitata 

järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämistä. Pykälän 4 momentin mukaan tällaiset esineet tai 

aineet on tarvittaessa otettava tarkastettavalta pois. 

Esityksen perustelujen (s. 18/1) mukaan säännös oikeuttaisi siinä mainituissa tilanteissa 

myös naamioitumisvälineiden pois ottamiseen. Tämän vuoksi lakivaliokunta kiinnittää huomiota 

siihen, että eduskunta vastikään viime vuoden lopussa hyväksyi valiokunnan mietinnön pohjalta 

lain rikoslain 17 luvun muuttamisesta, jolla lukuun lisättiin laitonta naamioitumista koskeva uusi 

13 a § (HE 81/2004 vp — LaVM 8/2004 vp). Samassa yhteydessä muutettiin kokoontumislakia 

(530/1999). Tämän ns. naamioitumis-kiellon yhteydessä oli nimenomaisesti esillä myös 

naamioitumisvälineiden hallussapito-kielto samoin kuin oikeus toimittaa henkilöön käypiä 

tarkastuksia tällaisten välineiden löytämiseksi. Saatuaan perustuslakivaliokunnan lausunnon (ks. 

Pe VL 26/2004 vp) lakivaliokunta ehdotti sekä hallussapitokiellon että tarkastusoikeuden 

poistamista, mikä tuli myös eduskunnan kannaksi. Lakivaliokunta ei pidä hyväksyttävänä, että 

vastoin eduskunnan äskettäin ilmaisemaa kantaa samanlaista tarkastusoikeutta yritetään nyt 

uudelleen säätää sisällyttämällä asiaa koskeva maininta esityksen perusteluihin. 
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Perustuslakivaliokunta on omassa lausunnossaan pitänyt tavallisen lainsäätämis-

järjestyksen käyttämisen edellytyksenä, että poliisilain 22 §:n 3 ja 4 momenttiin lisättäväksi 

ehdotetut säännökset poistetaan lakiehdotuksesta tai ne tarkistetaan perusoikeusjärjestelmän 

vaatimuksia vastaavaksi. Jos hallintovaliokunta päätyy viimeksi mainittuun vaihtoehtoon, 

lakivaliokunta pitää edellä esittämistään syistä välttämättömänä, että "naamioitumisvälineet" 

selkeästi rajataan säännösten soveltamisalan ulkopuolelle. 
 

Tiedonhankintaa koskevat säännökset 

Tekninen valvonta. Poliisilain 28 §:n 1 momentin 1 kohdan teknisen valvonnan määritelmää 

ehdotetaan uudistettavaksi. Uuden määritelmän mukaan teknisellä valvonnalla tarkoitettaisiin 

jatkuvaa tai toistuvaa yleisöön, ajoneuvojen kuljettajiin, jalankulkijoihin tai ajoneuvoihin 

kohdistuvaa, teknisellä laitteella tapahtuvaa katselua tai kuuntelua sekä äänen tai kuvan 

automaattista tallentamista. Muutoksen päätarkoituksena on mahdollistaa se, että teknistä 

valvontaa voidaan jatkossa kohdistaa myös ajoneuvoihin eikä pelkästään niiden kuljettajiin. 

Lakivaliokunta on kiinnittänyt huomiota siihen, että samanaikaisesti tämän esityksen 

kanssa eduskunnan käsiteltävänä on hallituksen esitys laeiksi rikesakkomenettelys-tä annetun 

lain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta ajoneuvon haltijan vastuun toteuttamiseksi 

automaattisessa liikennevalvonnassa (HE 16/2005 vp). Myös siihen sisältyy ehdotus poliisilain 

28 §:n 1 momentin 1 kohdan muuttamisesta. Ehdotuksen mukaan teknisellä valvonnalla 

tarkoitettaisiin yleisöön, ajoneuvojen kuljettajiin, jalankulkijoihin tai ajoneuvoihin kohdistuvaa, 

teknisellä laitteella tapahtuvaa katselua tai kuuntelua sekä äänen tai kuvan automaattista 

tallentamista. Määritelmät siis eroavat toisistaan alkuosaltaan. 

Nykytilaan verrattuna "jatkuvuuden tai toistuvuuden" edellyttäminen tekniseltä 

valvonnalta saattaa lakivaliokunnan mielestä johtaa siihen, että muunlainen katselu tai kuuntelu 

laissa sääntelemättä, mitä ei voida pitää hyvänä ratkaisuna. Teknisen valvonnan määritelmällä on 

merkitystä myös sikäli, että poliisilain 29 §:ssä poliisille asetetaan velvollisuus ilmoittaa 

ennakolta, jos se suorittaa teknistä valvontaa julkisella paikalla tai yleisellä tiellä. Näin ollen 

teknisen valvonnan määritelmän supistaminen tässä hallituksen esityksessä ehdotetulla tavalla 

saattaisi johtaa myös ennakkoilmoitusvelvollisuuden suppeaan tulkintaan. 

Edellä esitetyistä syistä lakivaliokunta esittää, 

että hallintovaliokunta harkitsee poliisilain 28 §:n 1 

momentin 1 kohdan teknisen valvonnan määritelmän 

muuttamista samanlaiseksi kuin hallituksen esitykseen 

HE 16/2005 vp sisältyvässä ehdotuksessa laiksi 

poliisilain 28 ja 29 §:n muuttamisesta. 
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Peitetoiminta. Poliisilain 28 §:n 1 momentin 4 kohtaan sisältyvää peitetoiminnan määritelmää 

ehdotetaan muutettavaksi muun muassa siten, että siitä poistetaan vaatimus tiedonhankinnan 

kohdistumisesta tiettyyn henkilöön tai henkilöryhmään. Perustelujen (s. 21/11) mukaan muutos 

on tarkoitettu ainoastaan selkeyttämään säännöksen sisältöä niin, että siitä käyvät yksiselitteisesti 

ilmi tiedonhankinnan kohteen yksilöinnille asetetut edellytykset. Määritelmäsäännöksessä ei 

perustelujen mukaan näin ollen edellytettäisi, että kohteena oleva henkilö tai henkilöryhmä 

kyetään nimeämään tai yksilöimään esimerkiksi fyysisiltä ominaisuuksiltaan. 

Lakivaliokunnan mielestä ehdotetun muutoksen tarkoitusta on vaikea hahmottaa ottaen 

huomioon erityisesti se, että esityksen perusteluissa kuitenkin viitataan henkilön tai 

henkilöryhmän yksilöintiin esimerkiksi henkilön tai ryhmän toiminnan perusteella. 

Lakivaliokunta ei pidäkään perusteltuna, että säännöstä muutetaan tavalla, joka viittaa 

pikemminkin yksilöintivaatimuksen täydelliseen poistamiseen. Valiokunta kuitenkin hyväksyy 

ehdotuksen lähtökohdan, jonka mukaan yksilöinti ei edellytä, että esimerkiksi peitetoiminnan 

kohteena oleva henkilö on kyettävä suoranaisesti nimeämään. Edellä olevilla perusteilla 

lakivaliokunta esittää, 

että peitetoiminnan määritelmään lisätään esimerkiksi 

vaatimus toiminnan kohdistumisesta yksilöityyn 

henkilöön tai henkilöryhmään. 

Peitetoiminnan edellytyksistä säädetään poliisilain 31 a §:ssä. Ehdotuksen mukaan peite to 

imintavaltuudet laajennettaisiin kattamaan myös rikoslain 17 luvun 18 §:ssä tarkoitettu rikollinen 

toiminta. Kyseinen pykälä koskee sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittämistä. 

Säännöksen soveltamisala kattaa tapaukset, joissa sukupuolisiveellisyyttä loukkaavasti esitetään 

lasta, väkivaltaa tai eläimeen sekaantumista. Perustelujen (s. 25/1) mukaan peitetoimintaa 

voidaan pitää perusteltuna erityisesti sellaisen kuvan levittämisen osalta, joka tunnusmerkistössä 

tarkoitetulla tavalla esittää lasta. Lakivaliokunta yhtyy näkemykseen, jonka mukaan 

lapsipornografian levittämisen estämien samoin kuin tällaisten tekojen selvittäminen voi 

edellyttää myös peitetoiminnan kaltaisia epäsovinnaisia menetelmiä. Valiokunta on toisaalta jo 

aiemmin todennut olevan perusteltua, että peitetoiminnan luonne huomioon ottaen sen käyttö on 

sallittua vain tärkeimpien, laissa yksilöidysti lueteltujen rikosten osalta (LaVL 7/2000 vp, s. 

4/II). Ottaen erityisesti huomioon esityksen perusteluissa esiin tuodut seikat valiokunta suhtautuu 

varauksellisesti siihen, että peitetoimintavaltuudet ilman erikseen osoitettua yhteiskunnallista 

tarvetta laajennettaisiin kattamaan koko rikoslain 17 luvun 18 §:n soveltamisala. Tämän vuoksi 

lakivaliokunta esittää, 

että hallintovaliokunta harkitsee ehdotetun sään-

nöksen soveltamisalan rajoittamista kattamaan tässä 



LaVL 6/2005 vp — HE 266/2004 vp 

 

vaiheessa vain rikoslain 17 luvun 18 §:n 1 momentin 1 

kohdassa tarkoitetun kuvan tai kuvatallenteen 

levittämisen ja sen yrityksen. 

Valeosto. Valeoston määritelmää poliisilain 28 §:n 1 momentin 5 kohdassa ehdotetaan niin ikään 

uudistettavaksi. Uuden määritelmäsäännöksen mukaan valeostolla tarkoitettaisiin poliisin 

tekemää ostotarjousta tai ostoa rikoksen estämiseksi tai paljastamiseksi tai rikoksella saadun 

hyödyn takaisinsaamiseksi. Nykymääritelmään verrattuna valeosto laajenisi kattamaan 

ostotarjouksen lisäksi myös varsinaisen oston. Tämän lisäksi valeoston määritelmästä 

poistettaisiin vaatimus siitä, että valeoston tulee kohdistua laittomasti hallussa pidettyyn tai 

kaupankäynnin kohteena olevaan esineeseen, aineeseen tai omaisuuteen. 

Ehdotettua määritelmän muutosta perustellaan (s. 22/1) sillä, että määritelmä ei tämän 

jälkeen sisällä mainintaa sellaisista seikoista, jotka luontevasti kuuluvat ja jo sisältyvät voimassa 

olevaan valeoston edellytyksiä koskevaan 31 b §:ään. Lakivaliokunnan mielestä ehdotettu 

muutos johtaa kuitenkin valeoston määritelmän selvään laajennukseen, koska 31 b §:ssä esineen, 

aineen tai omaisuuden laiton kauppa ja hallussapito on mainittu vain toisena vaihtoehtoisena 

edellytyksenä valeoston toteuttamiselle. 

Hallituksen esityksen perusteluissa (s. 23/1) korostetaan, että yllyttäminen rikolliseen 

toimintaan on valeostossa ehdottomasti kielletty. Lakivaliokunta pitää tätä näkökohtaa 

oikeusturvan ja poliisin toiminnan hyväksyttävyyden kannalta erittäin tärkeänä. Valiokunnan 

mielestä vaikuttaa kuitenkin siltä, että ehdotettu muutos johtaa juuri päinvastaiseen tulokseen. Jos 

valeosto ei enää käsitteellisesti kohdistu vain laittomasti hallussa pidettyyn tai kaupan käynnin 

kohteena olevaan esineeseen, aineeseen tai omaisuuteen, näyttää määritelmän sanamuodon 

valossa mahdolliselta, että ostotarjous esitetään henkilölle, jolla ei vielä ole esimerkiksi 

omaisuutta laittomasti hallussaan mutta jolla arvellaan olevan mahdollisuus tällaisen omaisuuden 

hankkimiseen. Tällöin valiokunnan mielestä ollaan ainakin hyvin lähellä yllytystyyppistä 

toimintaa (vrt. KKO 2000:112). Jotta jo valeoston määritelmästä selvästi ilmenisi, ettei 

yllytystyyppinen toiminta (poist.) kuulu valeoston piiriin, lakivaliokunta esittää, 

että valeoston määritelmästä ei poisteta vaatimusta, 

jonka mukaan oston tai ostotarjouksen tulee kohdistua 

laittomasti hallussa tai kaupankäynnin kohteena 

olevaan esineeseen, aineeseen tai omaisuuteen. 

Valiokunta on kiinnittänyt huomiota myös siihen, että valeosto-oikeuden laajentamista itse 

esineen, aineen tai omaisuuden ostamiseen perustellaan esityksessä (s. 22/11) nimenomaan 

ostajana esiintyvän henkilön uskottavuudella, joka edellyttää mahdollisuutta ostaa niin sanottuja 
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näyte-eriä. Edelleen perusteluissa todetaan, että pääsääntöisesti ostamisen sisältävät tilanteet 

tulisivat liittymään väärennys- ja huumausainerikollisuuden estämiseen, paljastamiseen ja 

selvittämiseen juuri mainittujen näyte-erien ostamisen muodossa. Lakivaliokunnan mielestä ei 

voida pitää poliisin toiminnan yleisen hyväksyttävyyden kannalta perusteltuna, että poliisimies 

voisi valeostajana esiintyen esimerkiksi hankkia kenties hyvin huomattaviakin huumausaine-eriä 

tai että ostotoiminta voisi jatkua hyvinkin pitkään. Valiokunnan näkemyksen mukaan myös 

perusteluissa esitetyt valeosto-oikeuden laajentamista puoltavat perustelut viittaavat siihen, että 

oikeus esineen, aineen tai omaisuuden ostamiseen on syytä rajoittaa lähinnä näyte-erien hankki-

miseen. Laittomasti hallussa pidetty esine tai omaisuus ei kuitenkaan aina ole sen luonteista, että 

sitä voitaisiin myydä erissä. Tällöin ostotarjous tulee voida kohdistaa kohteena olevaan 

esineeseen tai omaisuuserään kokonaisuudessaan. Koska valeosto on epä-sovinnainen rikoksen 

torjunta- ia tutkintamenetelmä, sen käyttäminen on tällöinkin rajoitettava vain 

välttämättömimpiin tapauksiin-Edellä olevan perusteella lakivaliokunta esittää, 

että hallintovaliokunta rajaa valeosto-oikeuden 

soveltamisalaa oston suorittamisen osalta vain näyte-

erän luonteiseksi katsottavan esineen, aineen tai 

omaisuuden hankkimiseen, jollei valeoston 

tarkoituksen saavuttaminen oston kohteena olevan 

esineen, aineen tai omaisuuden luonteen vuoksi 

välttämättä muuta vaadi. 

Valeoston edellytyksistä säädetään 31 b §:ssä. Ehdotuksen mukaan valeostoa saisi voimassa 

olevasta laista poiketen käyttää myös silloin, jos se on välttämätöntä varkauden selvittämiseksi. 

Samoin kuin peitetoiminnan kohdalla lakivaliokunta suhtautuu epäillen siihen, että poliisin 

epäsovinnaisia rikoksen torjunta- ja tutkintamenetelmiä voimakkaasti laajennetaan ilman 

vakuuttavaa selvitystä tällaisten toimivaltuuksien tarpeellisuudesta. Esityksen perustelujen (s. 

26/11) mukaan valeoston käyttö on tarkoituksenmukaista laajentaa myös varkausrikokseen, 

koska on epäjohdonmukaista, että varkausrikoksen osalta valeosto saataisiin kohdistaa vasta 

varastetun tavaran kätkijään mutta ei sellaiseen henkilöön, joka on suorittanut ns. alkurikoksen. 

Lakivaliokunta ei kiistä viimeksi mainitun johdonmukaisuus-argumentin merkitystä. Toisaalta 

valiokunta pitää ilmeisenä, että oikeus valeostoon on myös tästä näkökulmasta tarpeellinen vain 

silloin, kun varkauden kohteena olleen omaisuuden arvo on huomattava. Tällainen toimivallan 

rajoitus mainitaan myös hallituksen esityksen perusteluissa (s. 27/1). Valiokunnan mielestä 

ehdotettu oikeus valeoston suorittamiseen varkausrikoksen estämiseksi, paljastamiseksi tai 

selvittämiseksi on syytä rajata perusteluissa mainitulla tavalla. Se, että anas-tusrikoksen kohteena 
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on erittäin arvokas omaisuus, muodostaa yhden seikan, jonka nojalla — kokonaisarvostelun 

lisäksi — varkautta voidaan pitää törkeänä. Tämän vuoksi lakivaliokunta esittää, 

että ehdotettu valeosto-oikeuden laajennus rajataan 

koskemaan törkeän varkauden estämistä, paljastamista 

tai selvittämistä. 

Teknisen tarkkailun edellytykset. Poliisilain 31 §:ään sisältyviä teknisen tarkkailun edellytyksiä 

ehdotetaan muutettaviksi lisäämällä säännöksen soveltamisalaan myös terroristisessa 

tarkoituksessa tehtävän rikoksen valmistelu. Lakivaliokunta on kiinnittänyt huomiota säännöksen 

muotoiluun sikäli, että — toisin kuin perustelujen (s. 24/11) mukaan on tarkoitettu — siinä ei 

nimenomaisesti viitata rikoslain 34 a luvun 2 §:n tunnusmerkistöön. Kirjoitustekniikka poikkeaa 

tältä osin esimerkiksi siitä, mitä ehdotetussa 31 a §:ssä on noudatettu. Tämän vuoksi 

lakivaliokunta esittää, 

että terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen 

valmisteluun liittyvät säännökset sekä tässä että 

muissa poliisilain pykälissä myös sanonnal-lisesti 

sidotaan rikoslain 34 a luvun 2 §:n tunnusmerkistöön. 

Poliisilain 31 §:n 4 momentissa säädetään poliisimiehen oikeudesta kohdistaa tarkkailua 

asunnossa olevaan henkilöön. Kyse on teknisestä tarkkailusta niin sanotussa rynnäkkötilanteessa. 

Säännöstä ehdotetaan laajennettavaksi muun muassa sen ajallisen soveltamisalan osalta siten, että 

tarkkailu ei enää rajoittuisi vain poliisitoimenpiteen suorittamiseen ja sitä välittömästi edeltävään 

aikaan. Valiokunta on pannut merkille, että perustelujen (s. 25/1) mukaan toimenpiteet olisivat 

sallittuja vain silloin, kun ne ovat välttämättömiä poliisitoimenpiteen turvalliseksi 

suorittamiseksi. Säännöksen sanamuoto ei ole tähän tarkoitukseen nähden kuitenkaan kovin 

onnistunut, koska se jättää epäselväksi, kattaako kyseinen edellytys myös momenttiin lisättävän 

terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen valmistelun. Perustuslakivaliokunnan tavoin 

myös lakivaliokunta katsoo, että säännös olisi tältä osin muotoiltava selkeämmäksi. 

Niin ikään valiokunta on kiinnittänyt huomiota perustelujen (s. 24/11) mainintaan siitä, 

että säännöksessä on tarkoitus edelleenkin edellyttää kohta päätä uhkaavaa erittäin vakavaa 

tilannetta. Valiokunnan mielestä tämä tarkoitus ei nyt täyty siltä osin kuin säännöstä sovelletaan 

terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen valmisteluun. Tämän vuoksi säännöstä on tarpeen 

täydentää edellyttämällä, että tekninen tarkkailu on rynnäk-kötilanteissa sallittu silloin, kun 

terroristisessa tarkoituksessa tehtävä rikos on tekeillä tai välittömästi uhkaamassa. 

Lakivaliokunta esittää hallintovaliokunnalle, 
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että poliisilain 31 §:ään tehdään edellä mainitut 

täsmennykset. 

Telekuuntelun edellytykset. Poliisilain 31 d §:n mukaan poliisimiehellä on oikeus rikoksen 

estämiseksi tai paljastamiseksi kohdistaa telekuuntelua henkilön hallussa olevaan tai hänen 

oletettavasti muuten käyttämäänsä teleliittymään, teleosoitteeseen tai telepäätelaitteeseen, jos 

henkilön lausumien, uhkausten tai käyttäytymisen perusteella taikka muutoin voidaan 

perustellusti olettaa hänen syyllistyvän rikoslain 34 a luvun 1 §:n 1 momentin 2—7 kohdassa tai 

mainitun pykälän 2 momentissa tarkoitettuun terroristisessa tarkoituksessa tehtävään rikokseen, 

terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen vaimisteluun, terroristiryhmän johtamiseen, 

terroristiryhmän toiminnan edistämiseen tai terrorismin rahoittamiseen ja jos saatavilla tiedoilla 

voidaan olettaa olevan erittäin tärkeä merkitys rikoksen estämiseksi tai paljastamiseksi. 

Nykyisellään poliisilaissa ei ole lainkaan telekuunteluun oikeuttavia säännöksiä. Tämän 

vuoksi ehdotettua säännöstä on jo lähtökohtaisesti pidettävä poliisin toimivallan merkittävänä 

laajennuksena. Ehdotusta arvioidessaan lakivaliokunta on erityisesti kiinnittänyt huomiota siihen, 

että säännöksen mukaan kuunteluoikeus syntyisi poliisille jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Kuten 

perusteluissa (s. 27/11) mainitaan, telekuuntelun käyttöön ei vaadittaisi nimenomaista 

konkreettista epäilyä jo tapahtuneesta rikoksesta tai esitutkintakynnyksen ylittämistä. Edelleen 

perusteluissa todetaan, että mikäli viranomaiset joutuvat odottamaan telekuunteluluvan 

hakemista "rikosepäilyn juridiseen konkretisoitumiseen saakka", rikoksen ennalta estäminen 

saattaa olla jo myöhäistä. 

Lakivaliokunta on tässä yhteydessä kiinnittänyt huomiota siihen, että terroristisessa 

tarkoituksessa tehtävän rikoksen osalta säännös merkitsee telekuunteluoikeuden syntymistä jo 

siinä vaiheessa, kun esimerkiksi henkilön käyttäytymisen perusteella voidaan perustellusti olettaa 

hänen syyllistyvän tällaiseen valmisteluun. Valiokunnan arvion mukaan tällöin mennään 

rikosoikeuden näkökulmasta jo hyvin varhaiseen toiminnan suunnittelun vaiheeseen, 

eräänlaiseen "valmistelun valmisteluun". Vaikka kansainvälisen terrorismirikollisuuden torjunta 

muodostaakin yksilöiden ja yhteiskunnan turvallisuuden kannalta varsin vakavan uhan ja siten 

ymmärrettävän perusteen uudelle sääntelylle, ehdotetussa säännöksessä ei valiokunnan mielestä 

ole kuitenkaan täysin onnistuttu tasapainottamaan yhtäältä yksilön yksityisyyden suojaaja 

oikeusturvan tarvetta ja toisaalta yhteiskunnan turvallisuuden takaamiseen liittyviä hyväksyttäviä 

etuja. 

Paremman tasapainon saavuttamisen vähimmäisedellytyksinä lakivaliokunta pitää sitä, että 

säännökseen lisätään ainakin se esityksen perusteluissakin mainittu edellytys, jonka mukaan 

telekuuntelun käyttö on sallittua vain, jos se on välttämätöntä säännöksessä tarkoitetun 

terrorismirikoksen estämiseksi. Lakivaliokunnan mielestä te-lekuunteluoikeus ei myöskään voi 
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hyväksyttävällä tavalla perustua siihen, että henkilön voidaan hänen lausumiensa, uhkaustensa tai 

käyttäytymisensä lisäksi "muutoin perustellusti olettaa" syyllistyvän pykälässä tarkoitettuun 

terrorismirikokseen. Tällainen peruste ei juuri millään tavoin rajaa sitä tosiseikastoa, johon 

säännöksessä tarkoitettu oletus voidaan nojata. Tällöin myöskään tuomioistuinlaitos ei voi 

asianmukaisella tavalla täyttää sitä oikeusturvatehtävää, joka sille telekuuntelun kaltaisissa, ns. 

salaisissa pakkokeinoissa välttämättä kuuluu. 

(Poist.) Edellä olevan perusteella lakivaliokunta esittää, 

että säännökseen lisätään vaatimus, jonka mukaan 

telekuuntelun tulee olla välttämätöntä pykälässä 

tarkoitetun rikoksen estämiseksi tai paljastamiseksi ja 

että säännöksestä poistetaan maininta, jonka mukaan 

henkilön voitaisiin telekuunteluoikeuden perustavalla 

tavalla hänen lausumiensa, uhkaustensa tai 

käyttäytymisensä lisäksi "muutoin perustellusti 

olettaa" syyllistyvän pykälässä mainittuun rikokseen. 

Poliisimiehen oikeus päättää kiiretilanteessa telekuuntelusta, televalvonnasta, tiedon 

hankkimisesta matkaviestimen sijainnista ja teknisestä tarkkailusta. Poliisilain 32 c §:n mukaan 

päällystöön kuuluva poliisimies voi päättää säännöksessä tarkoitettujen tiedonhankintakeinojen 

käyttämisestä, jos tällainen toimenpide ei siedä viivytystä. Päätös voi kuitenkin olla voimassa 

vain siihen asti, kunnes tuomioistuin on ratkaissut luvan antamista koskevan vaatimuksen. 

Vaatimus on puolestaan tehtävä heti, kun se on mahdollista, ja viimeistään 24 tunnin kuluttua 

toimenpiteen aloittamisesta. 

Lakivaliokunta on kiinnittänyt huomiota siihen mahdollisuuteen, että tällainen kii-

retilanteen perusteella aloitettu toimenpide lopetetaan ennen kuin tuomioistuimelta on haettu 

lupaa sen jatkamiseen. Hallituksen esityksen perusteluista (s. 30/11) välittyy käsitys, jonka 

mukaan tällöin kyseiseen toimenpiteeseen ryhtymisestä ja sen sisällöstä ei välttämättä tarvitsisi 

lainkaan ilmoittaa tuomioistuimelle. Tätä käsitystä tukee sekin, että ehdotetun säännöksen 

mukaan tuomioistuimelle tulee esittää vain "vaatimus" luvan antamisesta, kun taas voimassa 

olevassa poliisilain 32 c §:ssä on eroteltu ilmoitus toimenpiteestä ja vaatimus sen jatkamisesta. 

Tosin ehdotetussa 32 d §:ssä taas käytetään voimassa olevan lain mukaisesti termiä "ilmoitus". 

Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan huomauttanut, että telekuuntelun tulee aina olla 

sidottu tuomioistuimen lupaan ja että tavallisen lainsäätämisjärjestyksen käytön edellytyksenä on 

sen vuoksi telekuuntelua koskevan maininnan poistaminen 32 c §:n 1 momentista. 
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Lakivaliokunnan mielestä myös muissa pykälän soveltamisalaan kuuluvissa tapauksissa on 

oikeusturvasyistä välttämätöntä, että kiiretilant-essa suoritetusta toimenpiteestä ja sen sisällöstä 

ilmoitetaan tuomioistuimille silloinkin, kun sen jatkamista ei enää vaadita. Tämän vuoksi 

lakivaliokunta esittää, 

että ehdotettua pykälää täydennetään voimassa olevaa 

32 c §:ää vastaavalla säännöksellä, jonka mukaan 

kiiretilanteessa suoritetusta toimenpiteestä on 

ilmoitettava tuomioistuimelle silloinkin, kun oikeutta 

sen suorittamiseen ei vaadita jatkettavaksi. 

Edellä mainittuun kiiretilanteessa suoritettuun toimenpiteeseen liittyy poliisilain 32 d §, jonka 

mukaan tuomioistuin voi 32 c §:ssä tarkoitetun ilmoituksen saatuaan kieltää pykälässä mainitun 

toimenpiteen jatkamisen taikka asettaa toimenpiteen käytölle rajoituksia tai tietojen käytölle 

tarpeellisia ehtoja. 

Jos tuomioistuin 32 d §:n perusteella kokonaan kieltää toimenpiteen suorittamisen, tämä 

merkitsee lakivaliokunnan käsityksen mukaan aina sitä, että toimenpiteen suorittamiselle ei ole 

laillisia edellytyksiä tai että ne kiiretilanteen ohitse mentyä ovat lakanneet. Jos kyse on 

tilanteesta, jossa toimenpiteen suorittamiselle ei alun alkaenkaan ole ollut laillisia edellytyksiä, 

lakivaliokunta pitää toimenpiteen kohteeksi joutuneen henkilön oikeusturvan kannalta tärkeänä, 

että tuomioistuin määrää kyseisellä toimenpiteellä siihen asti saadut tiedot hävitettäviksi. 

Lakivaliokunta esittää, 

että poliisilain 32 d §:ää täydennetään edellä tar-

koitetulla säännöksellä. 

Lakivaliokunta on samalla kiinnittänyt huomiota myös siihen, että esimerkiksi ehdotetun 31 f §:n 

nojalla voidaan saada tietoa niistä matkaviestimistä, joista kirjautuu tieto telejärjestelmään tietyn 

paikan läheisyydessä sijaitsevan tukiaseman kautta. Vastaavanlainen säännös sisältyy 

pakkokeinolain 5 a luvun 3 a §:ään. Lisättäessä lakiin mainittu pykälä muutettiin samalla 

pakkokeinolain 5 a luvun 13 §:ää muun muassa siten, että sen 2 momentti sisältää nykyisin 

säännöksen, jonka mukaan hankitut matkaviestimen sijaintitiedot on hävitettävä, kun asia on 

lainvoimaisesti ratkaistu tai jätetty sillensä. Tämän sääntelyn merkittävyyteen myös 

perustuslakivaliokunta viittasi tuolloin antamassaan lausunnossa (ks. PeVL 36/2002 vp). 

Pakkokeinolain 5 a luvun 13 §:n 1 momentti puolestaan koskee telekuuntelulla tai teknisellä 

kuuntelulla saatua niin sanottua ylimääräistä tietoa. 

Nyt käsiteltävänä oleva poliisilain muutosehdotus ei sisällä tällaisia tietojen säilyttämistä ja 

käyttämistä koskevia säännösehdotuksia. Näin ollen sovellettaviksi tulevat ilmeisesti lähinnä 

poliisilain 34 §, joka koskee kuitenkin vain tarkkailun ja teknisen tarkkailun avulla saatua 
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aineistoa, sekä poliisilain 43 § poliisin henkilöstöön kuuluvan virkamiehen 

vaitiolovelvollisuudesta. Lakivaliokunnan mielestä ei ole perusteltua, että pakkokeinolain 

uudistamisessa noudatetusta menettelystä poiketen poliisilakiin lisättäisiin uusia toimivaltuuksia 

huolehtimatta samalla riittävässä määrin tällaisilla toimivaltuuksilla hankittujen tietojen 

käyttämiseen ja säilyttämiseen liittyvistä oikeusturvakysymyksistä. Jos näin tehdään, 

toimenpiteen kohteena olevan henkilön ja erityisesti sivullisten oikeusasemassa on huomattava 

ero sen mukaan, kohdistuuko teknisesti samanlainen toimenpide heihin pakkokeinolain vai 

poliisilain perusteella. Tämän vuoksi lakivaliokunta esittää, 

että hallintovaliokunta selvittää, millaisia säännöksiä 

yksilön oikeusturvan kannalta tässä yhteydessä on 

tarpeen ottaa poliisilakiin siinä tarkoitetuilla 

tiedonhankintamenetelmillä saatujen tietojen 

käyttämisestä ja säilyttämisestä. 
 

Vaitiolo-oikeus 

Poliisilain 44 § sisältää säännökset poliisin henkilöstöön kuuluvan vaitiolo-oikeudesta. Pykälän 1 

momentin mukaan poliisin henkilöstöön kuuluva ei olisi velvollinen ilmaisemaan hänelle hänen 

palvelussuhteessaan tietoja luottamuksellisesti antaneen henkilöllisyyttä eikä salassa pidettäviä 

taktisia tai teknisiä menetelmiä. Nykyisin voimassa olevaan säännökseen verrattuna säännöksestä 

poistettaisiin maininta, jonka mukaan vaitiolo-oikeus on voimassa vain todistajana tai muuten 

kuultaessa. Esityksen perustelujen mukaan muutoksen tarkoituksena on kattaa tilanteet, joissa 

säännöksessä tarkoitettuja asioita tiedustelee joko toinen viranomainen tai yksityinen taho. 

Lakivaliokunnan käsityksen mukaan saattaa kuitenkin esiintyä tilanteita, joissa nimenomaan 

toisella viranomaisella on yksittäistapauksessa sen omaan toimintaan liittyvä oikeutettu tarve 

saada tietoonsa esimerkiksi poliisille luottamuksellisesti tietoja antaneen henkilöllisyys. Tällaisia 

tilanteita ei ehdotetussa säännöksessä oteta lainkaan huomioon. 

Lakivaliokunnan mielestä perustelujen valossa jääkin perin epäselväksi, miksi 

säännökseen nykyisin sisältyvä, lähinnä todistajana esiintymistä koskeva rajoitus olisi nyt 

poistettava. Valiokunta katsoo, että poliisihenkilöstöön kuuluvan vaitiolo-oikeuden 

laajentaminen on periaatteellisesti merkittävä kysymys eikä siihen pitäisi puuttua ilman 

perusteellista harkintaa ja selvästi osoitettua tarvetta. Koska esityksen perustelut ovat 

valiokunnan mielestä tähän nähden kovin puutteelliset, se katsoo, että asia kaipaa vielä 

perusteellista jatkovalmistelua. Tämän vuoksi valiokunta esittää, 
 

että poliisilain 44 §:n 1 momenttia ei nyt muuteta. 
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Pykälän 2 momentin soveltamisalaa ehdotetaan laajennettavaksi siten, että poliisin henkilöstöön 

kuuluvalla olisi säännöksessä mainittujen edellytysten käsillä ollessa oikeus olla ilmaisematta 

valeostajana tai peitetoiminnassa toimineen henkilöllisyys myös muulloin kuin silloin, kun häntä 

kuullaan todistajana tai muutoin. 

Valiokunnan mielestä on selvää, että poliisilain 44 §:n 2 momentissa mainitut seikat — 

etenkin poliisimiehen tai hänen läheistensä turvallisuuden vaarantuminen — ovat vahvoja 

perusteita henkilöllisyyden salaamiseen. Toisaalta tällaisella salaamisella voi syytetyn kannalta 

olla merkittäviä vaikutuksia aikanaan mahdollisesti seuraavan oikeudenkäynnin 

oikeudenmukaisuuteen. Lakivaliokunta on tämän vuoksi tässä yhteydessä kiinnittänyt huomiota 

siihen, että poliisilain 44 §:n mukainen vaitiolo-oikeus perustuu säännöksen sanamuodon mukaan 

poliisin henkilöstöön kuuluvan omaan harkintaan ilman, että tähän harkintaan kohdistuu 

suoranaista ulkopuolista kontrollia. 

Kun poliisilakiin aikanaan lisättiin peitetoimintaa ja valeostoa koskevat säännökset, 

lakivaliokunta käsitteli lausunnossaan laajasti poliisilain 44 §:n vaikutusta oikeudenmukaisen 

oikeudenkäynnin toteutumiseen (ks. LaVL 7/2000 vp, ks. myös PeVL 5/1999 vp). Valiokunta 

huomautti, että syytetyllä pitää yleensä olla tieto epäsovinnaisen menetelmän käyttämisestä. Se, 

että poliisi on käyttänyt rikoksen selvittämiseen valeostoa tai peitetoimintaa, ei valiokunnan 

tuolloisen arvion mukaan voinut olla salaista tietoa. Eri asia sitten on, kuinka laajalti poliisilla on 

velvollisuus kertoa toimistaan. Lakivaliokunta kiinnittikin huomiota esitutkintalain (449/1987) 

40 §:ään, jossa on säännökset esitutkintapöytäkirjan laatimisesta. Sitä täydentää esitutkinnasta ja 

pakkokeinoista annetun asetuksen (575/1988) 20 §, jonka mukaan esitutkintapöytäkirjaan on 

merkittävä syyteharkinnassa ja esitutkinnassa tarvittavat tiedot esitutkinnassa käytetyistä 

pakkokeinoista. Lakivaliokunnan mielestä ei ollut itsestään selvää, että mainitun säännöksen 

ymmärretään ulottuvan myös peitetoimintaan ja valeostoon. Tämän vuoksi valiokunta esitti 

lausunnossaan esitutkinta-asetuksen täydentämistä siten, että esitutkintapöytäkirjaan on 

merkittävä syyteharkinnan ja oikeudenkäynnin kannalta tarpeellinen tieto peitetoiminnan tai 

valeoston käyttämisestä tutkinnassa. 

Lakivaliokunta uudistaa tuolloin esittämänsä kannan. Samalla valiokunta pitää 

tarpeellisena, että sen esittämän kannan mukainen vaitiolo-oikeuden rajoitus näkyy selvästi laista. 

Tämän vuoksi valiokunta esittää, 

poliisilain 44 §:ää täydennettäväksi säännöksellä, 

jonka mukaan syyteharkinnan tai oikeudenkäynnin 

kannalta tarpeellinen tieto siitä, että rikoksen 

selvittämisessä on käytetty valeostoa tai 

peitetoimintaa, ei sinänsä ole salassa pidettävä. 
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Lausunto 
 
Lausuntonaan lakivaliokunta esittää hallintovaliokunnalle 

 

että hallintovaliokunta ottaa huomioon, mitä edellä on 

esitetty. 
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