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Eduskunnan lakivaliokunnalle 
 
 
 
 

EHDOTUS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI PAKKOKEINOLAIN 5 LUVUN 
12 §:N JA 6 LUVUN 5 §:N MUUTTAMISESTA 
 
 
 

1. Esityksen sisältö 

Esityksessä ehdotetaan, että pakkokeinolakiin tehtäisiin kaksi DNA-tunnisteen määrittämistä 
koskevaa muutosta. Ensinnäkin ehdotetaan, että törkeään rikokseen syyllistyneen henkilön DNA-
tunniste voitaisiin määrittää ja rekisteröidä poliisin henkilörekisteriin myös iainvoimaisen tuomion 
antamisen jälkeen. Nykyään DNA-näyte voidaan ottaa ainoastaan rikoksen esitutkinnan aikana. 
 
Ehdotettua säännöstä sovellettaisiin henkilöihin, jotka on tuomittu rikoksesta, josta säädetty ankarin 
rangaistus on vähintään kolme vuotta vankeutta. Säännöksen soveltamisala kattaisi siten kaikki 
törkeät rikokset. 
 
DNA-tutkimuksella on menetelmän varmuuden ja tehokkuuden vuoksi tärkeä merkitys rikosten 
selvittämisessä. Tämän vuoksi laissa sallitaan hyvin laaja rikoksesta epäiltyjen DNA-tunnisteiden 
rekisteröinti myöhempää käyttöä varten. 

 
DNA-rekisterin koko on kasvanut huomattavasti viime vuosien aikana. Vuonna 2001 re-
kisterissä oii 3987 henkilön tiedot. Vuoden 2005 lopussa rekisteri sisälsi jo 32 865 henkilön 
tiedot. 

Myös DNA-rekisterin tuottamien "henkilöosumien" määrä on kasvanut yhtä voimakkaasti. 
Henkilöosumalla tarkoitetaan tilannetta, jossa selvittämättömiä rikoksia koskevista ri-
kospaikkanäytteistä saatu DNA-tunniste on voitu yhdistää DNA-rekisterissä olevaan tun-
nisteeseen. 

Kun vuonna 2001 rekisteri tuotti 313 henkilöosumaa, osumien määrä oli 1914 kappaletta 
vuonna 2004 ja 1744 kappaletta vuonna 2005. Rekisteri on erityisesti viime vuosina ene-
nevässä määrin hyödyttänyt myös törkeiden rikosten tutkintaa. Vuonna 2004 rekisteri tuotti 
osuman 11 henkirikoksessa (murha, tappo) tai sellaisen yrityksessä ja vuonna 2005 se tuotti 
14 osumaa. 
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Esitutkinnan aikana DNA-näyte voidaan ottaa ja tunniste rekisteröidä aina, kun henkilöä epäillään 
rikoksesta, josta säädetty ankarin rangaistus on vähintään kuusi kuukautta vankeutta. Erinäisten 
sattumanvaraisten syiden takia DNA-rekisteröinti saattaa kuitenkin esitutkintavaiheessa jäädä 
tekemättä. Ehdotetun säännöksen tarkoituksena on, että ainakin kaikkien törkeisiin rikoksiin 
syyllistyneiden henkilöiden DNA-tunnisteet saataisiin rekisteröityä. 
 
Ehdotuksen tarkoituksena on, että DNA-näyte otettaisiin henkilön ollessa vankilassa suorittamassa 
vankeusrangaistusta tai syyntakeettomana rangaistukseen tuomitsematta jätetyn ollessa hoidettavana 
mielisairaalassa. Tästä syystä säännöksen soveltamisala on rajattu siten, että se kattaa ainoastaan 
törkeät rikokset. 
 
Toiseksi ehdotetaan, että DNA-tunnisteen määrittämiseksi tarpeellisen sylkinäytteen saisi ottaa myös 
eri sukupuolta oleva henkilö. Voimassa olevan lain mukaan henkilönkatsastusta ei saa toimittaa 
tutkittavan kanssa eri sukupuolta oleva henkilö, jollei hän kuulu terveydenhuoltohenkilöstöön. 
Koska DNA-näytteen ottaminen edellyttää henkilönkatsastuksen toimittamista, tätä ns. 
sukupuolisääntöä sovelletaan myös pelkän sylkinäytteen ottamiseen. Tätä ei kuitenkaan voida pitää 
tarpeellisena, koska kysymyksessä on hyvin lievä toimenpide, jossa puututaan vain vähäisessä 
määrin henkilön ruumiilliseen koskemattomuuteen. Tämän vuoksi sukupuolisäännöstä ehdotetaan 
luovuttavaksi silloin, kun henkilönkatsastus käsittää ainoastaan sylkinäytteen ottamisen DNA-
tunnisteen määrittämiseksi. 

2. Esityksen vaikutukset 
 
Esityksellä parannetaan mahdollisuuksia rikosten selvittämiseen ja sitä kautta myös vähennetään 
rikosten uusimisriskiä. Esityksellä ei ole merkittäviä taloudellisia vaikutuksia. 

3. Voimaantulo 
 
Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. 
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Rikosseuraamusviraston lausuntona hallituksen esitykseen HE 140/2006 vp laiksi 
pakkokeinolain 5 luvun 12 §:n ja 6 luvun 5 §:n muuttamisesta lausun seuraavaa: 
 
Rikosseuraamusvirasto pitää lainmuutosta tarpeellisena huomioiden rekis-
teröimättömien rikoksentekijöiden määrä vankiloissa (Rikosseuraamusviraston selvitys 
26.11.2004). 
 
Vuoden 1998 ja 2001 aikana verinäytteinä kerättyjen reilun 1300 tapauksen osalta ei 
ilmennyt merkittäviä ongelmia vankiloissa. Vangit suhtautuivat näytteen ottamiseen 
yleisesti ottaen rauhallisesti. Voidaan olettaa, että jatkossa DNA-näytteen ja erityisesti 
sylkinäytteen ottaminen ei myöskään tule aiheuttamaan merkittävää vastarintaa 
vankien keskuudessa. Tässä mielessä lain muutos ei tulle merkittävästi vaikuttamaan 
vankiloiden ilmapiiriin heikentävästi ja henkilöstön työmäärää lisäävästi. 
 
Keskeistä lainmuutoksen toimeenpanon kannalta on pystyä tunnistamaan ne henkilöt, 
joista ei ole otettu lainmuutoksen mahdollistavaa DNA-tunnistetta. 
Vankeinhoitolaitoksen ATK-järjestelmä ei vielä pysty tunnistamaan rikosnimikkeitä, 
jotka ovat olennaisia arvioitaessa lainmuutoksen vaatimien näytteenoton edellytyksiä. 
Ensi vuoden alusta lukien mahdollisuus saada suoraan ATK-järjestelmästä tieto 
henkilön rikosnimikkeistä onnistuu niistä henkilöistä, jotka tulevat sen ajankohdan 
jälkeen rangaistustaan suorittamaan. Tällä hetkellä rangaistustaan suorittavista 
henkilöistä samanlaista järjestelmää yritetään luoda Rikosseuraamusviraston ja Optu-
lan kanssa. Tämän hetkisten tietojen mukaan tällainen saadaan luotua. Realistinen 
aikataulu on ensi vuoden kevät. 
 
Käytännössä niiden henkilöiden kartoitus, joista ei ole otettu DNA-näytettä, voidaan 
tehdä ajamalla ristiin poliisin DNA-tietokantaa ja vankeinhoitolaitoksen rekisterejä, 
kunhan vankeinhoitolaitoksen ATK-järjestelmät sen mahdollistavat. Muutoin tällainen 
kartoitus jouduttaisiin tekemään käsityönä henkilöittäin. Vankeinhoitolaitoksessa tuli 
1.10.2006 voimaan uusi organisaatio ja samana päivänä astui voimaan uusi vankeus- 
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laki. Lakiuudistus aiheuttaa paljon työtä ja eri organisaatiotasot hakevat paikkaansa. 
Tästä johtuen lisätyö eli manuaalisesti tapahtuva henkilöiden kartoitus ei muutoksen 
tässä vaiheessa ole tervetullut. Näin ollen joudumme odottamaan ATK-järjestelmien 
kehittymistä ennen varsinaisten näytteenottojen aloittamista eli käytännössä tämä 
lienee mahdollista ensi keväänä. Jatkossa kartoitus voitaisiin tehdä määräajoin 
viranomaisten sopimalla tavalla, esimerkiksi puolen vuoden välein. 

Ylitarkastaja Jouko Pietilä 
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Lakivaliokunnan kirje 3.10.2006 
 
 
HALLITUKSEN ESITYS (HE 140/2006 VP) LAIKSI PAKKOKEINOLAIN 5 LUVUN 12 §:N JA 6 LUVUN 5 §:N 
MUUTTAMISESTA (DNA-TUNNISTEEN MÄÄRITTÄMINEN) 

 
Eduskunnan lakivaliokunta on kutsunut keskusrikospoliisin edustajan 
kuultavaksi asiantuntijana kokoukseensa keskiviikkona 11.10.2006. Asia 
koskee DNA-tunnisteen määrittämistä koskevien pakkokeinolain sään-
nösten muuttamista. 
 
Hallituksen esityksessä ehdotetaan DNA-tunnisteen määrittämistä kos-
kevien pakkokeinolain säännösten tarkistamista siten, että törkeään ri-
kokseen syyllistyneen henkilön DNA-tunnisteen määrittäminen ja rekis-
teröinti olisi mahdollista myös henkilöstä, joka on tuomittu rikoksesta, josta 
säädetty ankarin rangaistus on vähintään kolme vuotta vankeutta. Lisäksi 
hallituksen esityksessä ehdotetaan, että DNA-tunnisteen määrittämiseksi 
tarvittavan sylkinäytteen voisi ottaa myös tutkittavan kanssa eri sukupuolta 
oleva henkilö, joka ei kuulu terveydenhuoltohenkilöstöön. 
 
Keskusrikospoliisi on osallistunut asiaa valmistelleen työryhmän työs-
kentelyyn ja antanut hallituksen esitystä koskevasta luonnoksesta lau-
sunnon. Keskusrikospoliisin näkemykset on siten pääosin huomioitu jo 
asian valmistelun aikaisemmissa vaiheissa eikä esityksen sisältöön ole 
tässä vaiheessa huomautettavaa. 
 
Keskusrikospoliisi pitää työryhmän esitystä erittäin tarpeellisena ja pe-
rusteltuna. Keskusrikospoliisi kuitenkin esittää, että DNA-tunnisteen 
määrittäminen ja rekisteröinti mahdollistettaisiin ehdotettua lievemmin 
edellytyksin eli silloin, kun henkilö on tuomittu rikoksesta, josta säädetty 
ankarin rangaistus on vähintään kaksi vuotta vankeutta. Keskusrikospoliisi 
perustelee kantaansa sillä, että useista henkeen, terveyteen ja vapauteen 
sekä yleiseen järjestykseen kohdistuvista rikoksista on säädetty 
nimenomaan kahden vuoden enimmäisrangaistus. 

Apulaispäällikkö Tero Kurenmaa 

 
 

Professori Raimo Lahti 
11.10.2006 (tarkistettu versio) 

 
 
 
Eduskunnan lakivaliokunnalle 
 
 

Asia: Hallituksen esitys (HE) 140/2006 vp laiksi pakkokeinolain 5 luvun 12 §:n ja 6 luvun 5 §:n 
muuttamisesta 

 
 
 

HE:n pääsisältö 
 
Hallituksen esittämällä lainmuutoksella laajennettaisiin mahdollisuutta DNA-tunnisteen määrittämiseen 
henkilönkatsastuksena siten, että törkeään, vähintään kolmen vuoden vankeusuhan käsittäneeseen rikokseen 
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syyllistyneen henkilön DNA-tunnisteen määrittäminen ja rekisteröinti olisi luvallista silloin, kun sitä ei ole tehty 
esitutkintavaiheessa. Edelleen sallittaisiin vain sylkinäytteen ottamisen käsittävä DNA-tunnisteen määrittäminen 
edellyttämättä näytteen ottajalta samaa sukupuolta kuin näytteen antajalta taikka terveydenhuoltohenkilön 
ominaisuutta. 
 
Nämä muutosesitykset vaikuttavat vähäisiltä. On kuitenkin syytä pohtia esityksen periaatteellista puolta. 
 
 

Periaatteellisia kysymyksiä 
 
Henkilönkatsastuksen toimittaminen DNA-tunnisteen (-näytteen) maittamiseksi ja tallettamiseksi 
henkilörekisteriin merkitsee puuttumista perus- ja ihmisoikeussäännösten suojaamaan henkilökohtaiseen 
koskemattomuuteen ja yksityisyyden suojaan. Tämä todetaan HE:n s. 1 O/II perustuslakimme tarjoaman 
perusoikeussuojan näkökulmasta. Puuttuminen perusoikeussuojaan todetaan kuitenkin vähäiseksi ja DNA-
näytteen ottamisen ja tallettamisen laajennus vähäiseksi suhteessa siihen, millä edellytyksillä DNA-näytteenotto 
on sallittu lain mukaan esitutkintavaiheessa ilman että silloinkaan toimenpide olisi tarpeen tutkittavana olevan 
rikoksen selvittämiseksi. 
 
Sanotusta huolimatta on tärkeää, että DNA-näytteen ottamista ja tallentamista koskeva lainmuutos arvioidaan 
sekä perusoikeussuojan että Suomea sitovien kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden kannalta. HE:ssä esiin 
tuodun perustuslakimme lisäksi on otettava erityisesti huomioon Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimus. Sen 
8 artiklan turvaamaan yksityiselämän suojaan saadaan laissa säädettävin tavoin puuttua vain jos se on 
demokraattisessa yhteiskunnassa välttämätöntä kansallisen ja yleisen turvallisuuden tai maan taloudellisen 
hyvinvoinnin vuoksi tai epäjärjestyksen ja rikollisuuden estämiseksi, terveyden tai moraalin suojaamiseksi tai 
muiden henkilöiden oikeuksien ja vapauksien turvaamiseksi. Vastaavanlaiset määräykset sisältyvät Euroopan 
neuvoston biolääketiedesopimukseen (1997), jolla suojataan ihmisarvoa ja ihmisen loukkaamattomuutta niihin 
puuttuvilta biologian ja lääketieteen sovellutuksilta; sopimuksen ratifiointia Suomessa parhaillaan valmistellaan. 
Tuoreessa teoksessa J.H. Gerards, A. W. Heringa & HL. Janssen, Genetic Discrimination and Genetic Privacy in 
a Comparative Perspective (Intersentia 2005) todetaan s. 34-35 DNA-näytteistä seuraavaa: 

 
"... Article 8 is concerned with DNA samples that are collected in the context of criminal 
proceedings. It is accepted that the collection, storage and use of DNA data, with respect to 
criminal investigation, falls under the legitimate aim of crime-prevention. However, the system 
requires a legal bases with precise criteria as to the when and how, the period of time the data 
will be kept, who will have access to the data, which procedures are available for the individuals 
concerned to challenge the correctness and the use of the data, and how the secrecy of the data is 
to be ensured, also, if so desired, with respect to the individual concerned. The criteria in this 
respect all relate to the legal basis and have been elaborated in the Court's case law. Next to this, 
it is imperative that the collection of genetic data meets the necessity requirements and the 
inherent notion of proportionality. This means that a pervasive system of DNA collection must 
be limited to more serious crime and not for parking tickets or speeding." 

 
Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksesta ja sen soveltamiskäytännöstä johdetaan siis varsin tiukkoja 
vaatimuksia DNA-tunnisteen määrittämisen ja tallettamisen hyväksyttävän tarkoituksen ja noudatettavien 
menettelysäännösten suhteen sekä ihmisoikeusrajoituksen välttämättömyyden ja suhteellisuuden periaatteiden 
noudattamiselle. 
 
Sanottuun nähden HE:n perustelut ovat erittäin niukat. Perustelujen riittävyys voidaan kyseenalaistaa. 
Esimerkiksi hyväksyttävää tarkoitusta sekä sääntelyn välttämättömyyttä ja suhteellisuutta koskevat perustelut 
sisältävät lähinnä vain seuraavat näkökohdat: 

 
"Rikoksiin syyllistyneiden henkilöiden DNA-tunnisteen rekisteröinnillä parannetaan 
mahdollisuuksia rikosten selvittämiseen ja sitä kautta myös vähennetään rikosten uusimisriskiä. 
Tämän vuoksi laissa sallitaan hyvin laaja rikoksesta epäiltyjen DNA-tunnisteiden rekisteröinti." 
(S. 7/1.) 
 
"Ottaen huomioon sen, että ehdotettu sääntely parantaa edellytyksiä rikosten selvittämiseen, tälle 
puuttumiselle on hyväksyttävä peruste." (S. 10/11.) 

 
Lakivaliokunnassa onkin mielestäni syytä käydä periaatteellista keskustelua DNA-näytteiden oton ja 
säilyttämisen tarpeellisuuden laajuudesta samoin kuin säilyttämisessä noudatettavista menettelysäännöistä; 
viimeksi mainittujen kannalta laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa (761/2003) on tärkein säädös. 
 
Selvityshenkilö Klaus Helmisen tuoreessa raportissa Turvallisuusviranomaisten toimivaltuussäännöstöjen 
uudistamistarpeet (Sisäasiainministeriön julkaisuja 32/2006) todetaan s. 96, että DNA-tunnisteiden määrittämistä 
ja tallentamista koskevat säännökset koskevat asiallisesti DNA-tunnisteen rekisteröimistä poliisin 
henkilörekisteriin. Helmisen mukaan käytännössä on koettu hankalaksi se, että menettely on kytketty 
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henkilönkatsastukseen, "vaikka toimenpide nykymuodossaan pikemminkin on rinnastettavissa edellisessä 
pykälässä tarkoitettujen henkilötuntomerkkien ottamiseen". 
 
Tämäkin lainaus osoittaa, ettei DNA-näytteiden oton ja säilyttämisen perus- ja ihmisoikeuksiin puuttumisen 
luonnetta tunnusteta tai tälle näkökohdalle anneta riittävää painoa. Ilman periaatteellista keskustelua DNA-
tunnisteen rekisteröinti poliisin henknörekisteriin ulotettiin koskemaan myös luonteeltaan lieviä rikoksia, eli 
rikoksia joiden enimmäisrangaistus on kuusi kuukautta vankeutta, jos henkilö on sellaisen johdosta ollut 
epäiltynä rikoksesta esitutkinnassa. Siten esimerkiksi liikennerikosten perustyyppi - liikenneturvallisuuden 
vaarantaminen (RL 23:1) - on sellainen rikos. 
 
Vuoden 2003 pakkokeinolain uudistuksen säätämisvaiheessa kiinnitettiin kyllä perusoikeusnäkökulmasta 
kriittistä huomiota mm. sittemmin pakkokeinolain 5 luvun 11 §:n 2 momenttiin otettuun säännökseen, jolla 
poikkeuksellisesti mahdollistettiin DNA-tunnisteen määrittäminen muuhun kuin rikoksesta epäiltyyn 
kohdistettuna. Perustuslakivaliokunnan edellyttämän mukaisesti toimenpiteen edellytyksiä tiukennettiin (ks. Pe 
VL 36/2002 vp). 
 
Sitä vastoin sittemmin pakkokeinolain 6 luvun 5 §:ään sisällytettyyn säännökseen perustuslakivaliokunta ei 
kiinnittänyt huomiota perus- eikä ihmisoikeusnäkökulmasta, vaikka siis siinä luvallistetaan DNA-tunnisteen 
määrittärninen ja tallettaminen myös vähäisten rikosten tapauksissa ilman kytkentää tutkittavana olevan rikoksen 
selvittämiseen. Taustana on siis helpottaa DNA-näytteiden saatavuutta vastaisuudessa tehtävien rikosten 
selvittämiseksi. Lainmuutosta olisi jo silloin tullut punnita siihen tapaan kuin Euroopan ihmisoikeussopimuksen 
8 artiklan tulkintakäytännössä on edellytetty (ks. edellä olevaa lainausta Gerardsin ym.iden teoksesta). 
Suomalaisessa oikeuskirjallisuudessa ovat omaksuttua sääntelyä voimakkaasti kritisoineet Juha Halijoki 
(Pakkokeinolain uudistus. Defensor Legis 2/2003, s. 139-184, 143-144, 155-158) ja Rauno Korhonen (Poliisin 
valvontakeinot ja kansalaisten yksityisyyden suoja. Edita, Helsinki 2005, s. 185). 
 
DNA-tunnisteiden määrittäminen ja tallettaminen on osa ns. biopankkitoimintaa (eli ihmisperäisten biologisten 
näytteiden käyttöä), ja biopankkeja koskevan sääntelyn tarve ja sisältö ovat laajenevan kansainvälisen 
keskustelun kohteena. 
 
Kerrottuun nähden on tarpeellista olla selvillä myös ulkomaisesta oikeuskehityksestä erityisesti niissä maissa, 
joissa sovelletaan Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimusta. Omaksuttavien lainsäädäntöratkaisujen tulisi olla 
sopusoinnussa tämän sopimuksen määräysten ja soveltamiskäytännön kanssa. 
 
Lakivaliokunnassa tulisi siis asiantuntijakuulemisen yhteydessä vakuuttua niiden edellytysten täyttymisestä, joita 
vaaditaan DNA-tunnisteiden laajamittaisen määrittämisen ja tallettamisen hyväksyttävyydelle. 
 
Pidän sinänsä ymmärrettävinä HE:n sisältämiä muutosehdotuksia, koska periaatteellisuuden hyväksyttävyyden 
käsillä ollessa nyt ehdotettu DNA-näytteen oton ja tallettamisen laajennus ei ole olennainen suhteessa voimassa 
olevan oikeuden sallimaan DNA-näytteiden käyttöön. Kritiikki kohdistuu DNA-tunnisteiden määrityksen ja 
tallettamisen siihen sääntelyyn, joka toteutettiin ilman periaatekeskustelua vuoden 2003 lainuudistuksessa 
(646/2003). 
 
Niin ikään on henkilöresurssien käytön rationalisointia, kun HE:n mukaan sallittaisiin sylkinäytteen ottamisena 
tapahtuva DNA-näytteen määrittäminen, ilman että edellytettäisiin sellaisen näyttään ottajalta samaa sukupuolta 
kuin mikä näytteen antajalla on. 
Professori Raimo Lahti 
11.10.2006 (tarkistettu versio) 

 
 

Eduskunnan lakivaliokunnalle 
 
 

Asia: Hallituksen esitys (HE) 140/2006 vp laiksi pakkokeinolain 5 luvun 12 §:n ja 6 luvun 5 §:n 
muuttamisesta 

 
 
 

HE:n pääsisältö 
 
Hallituksen esittämällä lainmuutoksella laajennettaisiin mahdollisuutta DNA-tunnisteen määrittämiseen 
henkilönkatsastuksena siten, että törkeään, vähintään kolmen vuoden vankeusuhan käsittäneeseen rikokseen 
syyllistyneen henkilön DNA-tunnisteen määrittäminen ja rekisteröinti olisi luvallista silloin, kun sitä ei ole tehty 
esitutkintavaiheessa. Edelleen sallittaisiin vain sylkinäytteen ottamisen käsittävä DNA-tunnisteen määrittäminen 
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edellyttämättä näytteen ottajalta samaa sukupuolta kuin näytteen antajalta taikka terveydenhuoltohenkilön 
ominaisuutta. 
 
Nämä muutosesitykset vaikuttavat vähäisiltä. On kuitenkin syytä pohtia esityksen periaatteellista puolta. 
 
 

Periaatteellisia kysymyksiä 
 
Henkilönkatsastuksen toimittaminen DNA-tunnisteen (-näytteen) määrittämiseksi ja tallettamiseksi 
henkilörekisteriin merkitsee puuttumista perus-ja ihmisoikeussäännösten suojaamaan henkilökohtaiseen 
koskemattomuuteen ja yksityisyyden suojaan. Tämä todetaan HE:n s. 10/n perustuslakimme tarjoaman 
perusoikeussuojan näkökulmasta. Puuttuminen perusoikeussuojaan todetaan kuitenkin vähäiseksi ja DNA-
näytteen ottamisen ja tallettamisen laajennus vähäiseksi suhteessa siihen, millä edellytyksillä DNA-näytteenotto 
on sallittu lain mukaan esitutkintavaiheessa ilman että silloinkaan toimenpide olisi tarpeen tutkittavana olevan 
rikoksen selvittämiseksi. 
 
Sanotusta huolimatta on tärkeää, että DNA-näytteen ottamista ja tallentamista koskeva lainmuutos arvioidaan 
sekä perusoikeussuojan että Suomea sitovien kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden kannalta. HE:ssä esiin 
tuodun perustuslakimme lisäksi on otettava erityisesti huomioon Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimus. Sen 
8 artiklan turvaamaan yksityiselämän suojaan saadaan laissa säädettävin tavoin puuttua vain jos se on 
demokraattisessa yhteiskunnassa välttämätöntä kansallisen ja yleisen turvallisuuden tai maan taloudellisen 
hyvinvoinnin vuoksi tai epäjärjestyksen ja rikollisuuden estämiseksi, terveyden tai moraalin suojaamiseksi tai 
muiden henkilöiden oikeuksien ja vapauksien turvaamiseksi. Vastaavanlaiset määräykset sisältyvät Euroopan 
neuvoston biolääketie-desopimukseen (1997), jolla suojataan ihmisarvoa ja ihmisen loukkaamattomuutta niihin 
puuttuvilta biologian ja lääketieteen sovellutuksilta; sopimuksen ratifiointia Suomessa parhaillaan valmistellaan. 
 
Tuoreessa teoksessa J.H. Gerards, A. W. Heringa & KL. Janssen, Genetic Discrimination and Genetic Privacy in 
a Comparative Perspective (Intersentia 2005) todetaan s. 34-35 DNA-näytteistä seuraavaa: 

 

"... Article 8 is concerned with DNA samples that are collected in the context of criminal 
proceedings. It is accepted that the collection, storage and use of DNA data, with respect to 
criminal investigation, falls under the legitimate aim of crime-prevention. However, the system 
requires a legal bases with precise criteria as to the when and how, the period of time the data 
will be kept, who will have access to the data, which procedures are available for the individuals 
concerned to challenge the correctness and the use of the data, and how the secrecy of the data is 
to be ensured, also, if so desired, with respect to the individual concerned. The criteria in this 
respect all relate to the legal basis and have been elaborated in the Court's case law. Next to this, 
it is imperative that the collection of genetic data meets the necessity requirements and the 
inherent notion of proportionality. This means that a pervasive system of DNA collection must 
be limited to more serious crime and not for parking tickets or speeding." 

 
Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksesta ja sen soveltamiskäytännöstä johdetaan siis varsin tiukkoja 
vaatimuksia DNA-tunnisteen määrittämisen ja tallettamisen hyväksyttävän tarkoituksen ja noudatettavien 
menettelysäännösten suhteen sekä ihmisoikeusrajoituksen välttämättömyyden ja suhteellisuuden periaatteiden 
noudattamiselle. 
 
Sanottuun nähden HE:n perustelut ovat erittäin niukat. Perustelujen riittävyys voidaan kyseenalaistaa. 
Esimerkiksi hyväksyttävää tarkoitusta sekä sääntelyn välttämättömyyttä ja suhteellisuutta koskevat perustelut 
sisältävät lähinnä vain seuraavat näkökohdat: 

 
"Rikoksiin syyllistyneiden henkilöiden DNA-tunnisteen rekisteröinnillä parannetaan 
mahdollisuuksia rikosten selvittämiseen ja sitä kautta myös vähennetään rikosten uu-simisriskiä. 
Tämän vuoksi laissa sallitaan hyvin laaja rikoksesta epäiltyjen DNA-tunnisteiden rekisteröinti." 
(S. 7/1.) 
 
"Ottaen huomioon sen, että ehdotettu sääntely parantaa edellytyksiä rikosten selvittämiseen, tälle 
puuttumiselle on hyväksyttävä peruste." (S. 10/11.) 

 
Lakivaliokunnassa onkin mielestäni syytä käydä periaatteellista keskustelua DNA-näytteiden oton ja 
säilyttämisen tarpeellisuuden laajuudesta samoin kuin säilyttämisessä noudatettavista menettelysäännöistä; 
viimeksi mainittujen kannalta laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa (761/2003) on tärkein säädös. 
 
Selvityshenkilö Klaus Helmisen tuoreessa raportissa Turvallisuusviranomaisten toimivaltuussään-nöstöjen 
uudistamistarpeet (Sisäasiainministeriön julkaisuja 32/2006) todetaan s. 96, että DNA-tunnisteiden määrittämistä 
ja tallentamista koskevat säännökset koskevat asiallisesti DNA-tunnisteen rekisteröimistä poliisin 
henkilörekisteriin. Helmisen mukaan käytännössä on koettu hankalaksi se, että menettely on kytketty 
henkilönkatsastukseen, "vaikka toimenpide nykymuodossaan pikemminkin on rinnastettavissa edellisessä 
pykälässä tarkoitettujen henkilötuntomerkkien ottamiseen". 



 

 

 

Tämäkin lainaus osoittaa, ettei DNA-näytteiden oton ja säilyttämisen perus-ja ihmisoikeuksiin puuttumisen 
luonnetta tunnusteta tai tälle näkökohdalle anneta riittävää painoa. Ilman periaatteellis 
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ta keskustelua DNA-tunnisteen rekisteröinti poliisin henkilörekisteriin ulotettiin koskemaan myös luonteeltaan 
lieviä rikoksia, eli rikoksia joiden enimmäisrangaistus on kuusi kuukautta vankeutta, jos henkilö on sellaisen 
johdosta ollut epäiltynä rikoksesta esitutkinnassa. Siten esimerkiksi liikennerikosten perustyyppi - 
liikenneturvallisuuden vaarantaminen (RL 23:1) - on sellainen rikos. 
 
Vuoden 2003 pakkokeinolain uudistuksen säätämisvaiheessa kiinnitettiin kyllä perusoikeusnäkö-kulmasta 
kriittistä huomiota mm. sittemmin pakkokeinolain 5 luvun 11 §:n 2 momenttiin otettuun säännökseen, jolla 
poikkeuksellisesti mahdollistettiin DNA-tunnisteen määrittäminen muuhun kuin rikoksesta epäiltyyn 
kohdistettuna. Perustuslakivaliokunnan edellyttämän mukaisesti toimenpiteen edellytyksiä tiukennettiin (ks. Pe 
VL 36/2002 vp). 
 
Sitä vastoin sittemmin pakkokeinolain 6 luvun 5 §:ään sisällytettyyn säännökseen perustuslakivaliokunta ei 
kiinnittänyt huomiota perus- eikä ihmisoikeusnäkökulmasta, vaikka siis siinä luvallistetaan DNA-tunnisteen 
määrittäminen ja tallettaminen myös vähäisten rikosten tapauksissa ilman kytkentää tutkittavana olevan rikoksen 
selvittämiseen. Taustana on siis helpottaa DNA-näytteiden saatavuutta vastaisuudessa tehtävien rikosten 
selvittämiseksi. Lainmuutosta olisi jo silloin tullut punnita siihen tapaan kuin Euroopan ihmisoikeussopimuksen 
8 artiklan tulkintakäytännössä on edellytetty (ks. edellä olevaa lainausta Gerardsin ym:iden teoksesta). 
Suomalaisessa oikeuskirjallisuudessa ovat omaksuttua sääntelyä voimakkaasti kritisoineet Juha Halijoki 
(Pakkokeinolain uudistus. Defensor Legis 2/2003, s. 139-184, 143-144, 155-158) ja Rauno Korhonen (Poliisin 
valvontakeinot ja kansalaisten yksityisyyden suoja. Edita, Helsinki 2005, s. 185). 
 
DNA-tunnisteiden määrittäminen ja tallettaminen on osa ns. biopankkitoimintaa (eli ihmisperäisten biologisten 
näytteiden käyttöä), ja biopankkeja koskevan sääntelyn tarve ja sisältö ovat laajenevan kansainvälisen 
keskustelun kohteena. 
 
Kerrottuun nähden on tarpeellista olla selvillä myös ulkomaisesta oikeuskehityksestä erityisesti niissä maissa, 
joissa sovelletaan Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimusta. Omaksuttavien lainsäädäntöratkaisujen tulisi olla 
sopusoinnussa tämän sopimuksen määräysten ja soveltamiskäytännön kanssa. 
 
Lakivaliokunnassa tulisi siis asiantunti]akuulemisen yhteydessä vakuuttua niiden edellytysten täyttymisestä, joita 
vaaditaan DNA-tunnisteiden laajamittaisen määrittämisen ja tallettamisen hyväksyttävyydelle. 
 
Pidän sinänsä ymmärrettävinä HE:n sisältämiä muutosehdotuksia, koska periaatteellisuuden hyväksyttävyyden 
käsillä ollessa nyt ehdotettu DNA-näytteen oton ja tallettamisen laajennus ei ole olennainen suhteessa voimassa 
olevan oikeuden sallimaan DNA-näytteiden käyttöön. Kritiikki kohdistuu DNA-tunnisteiden määrityksen ja 
tallettamisen siihen sääntelyyn, joka toteutettiin ilman periaatekeskustelua vuoden 2003 lainuudistuksessa 
(646/2003). 
 
Niin ikään on henkilöresurssien käytön rationalisointia, kun HE:n mukaan sallittaisiin sylkinäytteen ottamisena 
tapahtuva DNA-näytteen määrittäminen, ilman että edellytettäisiin sellaisen näyttään ottajalta samaa sukupuolta 
kuin mikä näytteen antajalla on. 



LaVM 17/2006 vp — HE 140/2006 vp 
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Hallituksen esitys laiksi pakkokeinolain 5 luvun 12 
§:n ja 6 luvun 5 §:n muuttamisesta 

 
 

JOHDANTO 

Vireilletulo 

Eduskunta on 20 päivänä syyskuuta 2006 lähettänyt lakivaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi 

hallituksen esityksen laiksi pakkokeinolain 5 luvun 12 §:n ja 6 luvun 5 §:n muuttamisesta (HE 

140/2006 vp). 
 
 
Asiantuntijat 

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina 

- lainsäädäntösihteeri Kirsi Pulkkinen, oikeusministeriö 

- ylitarkastaja Jouko Pietilä, Rikosseuraamusvirasto 

- apulaispäällikkö Tero Kurenmaa, keskusrikospoliisi 

- professori Raimo Lahti. 
 
 
 
HALLITUKSEN ESITYS 
 

Esityksessä ehdotetaan DNA-tunnisteen määrittämistä koskevien pakkokeinolain säännösten 

muuttamista siten, että törkeään rikokseen syyllistyneen henkilön DNA-tunnisteen määrittäminen 

ja rekisteröinti olisi mahdollista myös silloin, kun sitä ei ole tehty esitutkintavaiheessa. Ehdotuksen 

mukaan DNA-tunnisteen määrittämiseksi tarpeellinen henkilönkatsastus saataisiin tehdä 

henkilölle, jonka on lainvoimaisella tuomiolla todet- 
 
HE 140/2006 vp Versio 
0.1 

tu syyllistyneen rikokseen, josta säädetty ankarin rangaistus on vähintään kolme vuotta vankeutta. 

Esityksessä ehdotetaan lisäksi muutettavaksi henkilönkatsastusta koskevaa sääntelyä siten, 

että henkilönkatsastuksen, joka käsittää ainoastaan sylkinäytteen ottamisen DNA-tunnisteen 

määrittämiseksi, saisi tehdä myös tutkittavan kanssa eri sukupuolta oleva, joka ei kuulu 

terveydenhuoltohenkilöstöön. 
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Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. 
 

VALIOKUNNAN KANNANOTOT 

Perustelut 

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella 

valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen 

hyväksymistä seuraavin huomautuksin ja muutosehdotuksin. 
 

6 luku. Muut pakkokeinot 

5 §. DNA-tunnisteiden määrittäminen ja tallettaminen. Pykälän 2 momentissa säädetään 

mahdollisuudesta toimittaa henkilönkatsastus DNA-tunnisteen määrittämiseksi silloinkin, kun sitä 

ei syystä tai toisesta ole tehty esitutkinnan aikana. Edellytyksenä on, että henkilön on 

lainvoimaisella tuomiolla todettu syyllistyneen rikokseen, josta säädetty ankarin rangaistus on 

vähintään kolme vuotta vankeutta. 

Lakivaliokunta pitää perusteltuna, että säännöksessä tarkoitettuihin törkeisiin rikoksiin 

syyllistyneistä henkilöistä voidaan määrittää DNA-tunniste ehdotetulla tavalla myös jälkikäteen. 

Kuten hallituksen esityksen perusteluista (s. 9/II) ilmenee, tällaiset rikokset — etenkin 

seksuaalirikokset — ovat usein myös sellaisia, joihin liittyy tavallista suurempi uusimisriski. 

Valiokunta on kuitenkin kiinnittänyt huomiota hallituksen esityksen perusteluissa (s. 10/1) 

esitettyyn toteamukseen, jonka mukaan ehdotuksen tarkoituksena on, että henkilönkatsastus 

toimitetaan ja DNA-näyte otetaan sinä aikana, kun henkilö on vankilassa suorittamassa 

vankeusrangaistusta tai syyntakeettomana rangaistukseen tuomitsematta jätetty henkilö on 

hoidettavana mielisairaalassa. Valiokunta pitää tällaista rajausta tarkoituksenmukaisena mutta 

katsoo, että sen on käytävä ilmi itse lakitekstistä. Sen vuoksi valiokunta ehdottaa, että momentin 

sanamuoto muutetaan vastaamaan hallituksen esityksen perusteluja. 
 

Voimaantulosäännös 

Koska lakivaliokunta on edellä ehdottanut, että 6 luvun 5 §:n 2 momentin tekstiin otetaan 

nimenomainen maininta säännöksen soveltamisalan rajoittumisesta vankilassa rangaistustaan 

suorittaviin tai rangaistukseen tuomitsematta jätettyinä mielisairaalassa hoidettavina oleviin, se on 

yksinkertaistanut voimaantulosäännöksen 2 momentin sanamuotoa. 
 
 
Päätösehdotus 
 
Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, 
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että lakiehdotus hyväksytään muutettuna seuraavasti: 
 
 
 
Valiokunnan muutosehdotukset 

Laki 
pakkokeinolain 5 luvun 12 §:n ja 6 luvun 5 §:n muuttamisesta 

 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

muutetaan 30 päivänä huhtikuuta 1987 annetun pakkokeinolain (450/1987) 5 luvun 12 §:n 3 

momentti ja 6 luvun 5 §, sellaisena kuin niistä jälkimmäinen on laissa 646/2003, seuraavasti: 
 
 

5 luku 
 

Etsintä 

12 § (Kuten 

HE) 
 

6 luku Muut 

pakkokeinot 

5 §  

DNA-tunnisteiden määrittäminen ja tallettaminen (1 

mom. kuten HE) 

Henkilölle, jonka on lainvoimaisella tuomiolla todettu syyllistyneen rikokseen, josta 

säädetty ankarin rangaistus on vähintään kolme vuotta vankeutta, saadaan tehdä DNA-tunnisteen 

määrittämistä varten tarpeellinen henkilönkatsastus sinä aikana, kun hän suorittaa mainitusta 

rikoksesta tuomittua rangaistusta rangaistuslaitoksessa tai on mielentilansa vuoksi rangaistukseen 

tuomitsematta jätettynä hoidettavana mielisairaalassa, jollei DNA-tunnisteen määritystä ole tehty 

jo rikoksen esitutkinnassa. 
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(3 mom. kuten HE) 

(1 mom. kuten HE) 

Tätä lakia sovelletaan myös henkilöön, jonka on ennen lain voimaantuloa lainvoimaisesti 

todettu syyllistyneen 6 luvun 5 §:n 2 momentissa tarkoitettuun rikokseen (poist.). 
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