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Lakivaliokunta Saapunut 

04.10.2006 
Käsittely päättynyt 15.12.2006 LaVM 23/2006 vp 
 

Käsittelyvaiheet 
 
06^10,2006 Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten. 24,10,2006-     
Merkitty saapuneeksi 

- LiVL 25/2006 vp. 29.11.2006      
Asiantuntijoiden kuuleminen 

- lainsäädäntöneuvos Lena Andersson, oikeusministeriö (K) 
- valtionsyyttäjä Jarmo Rautakoski, Valtakunnansyyttäjänvirasto (K) 
- asianajaja Klaus Nyblin, Suomen Asianajajaliitto (K) 

 

- varautumispäälUkkö Kari Wirman, Tietoliikenteen ja tietotekniikan 
keskusliitto, FiCom ry (K) 
- hallituksen jäsen Ville Oksanen, Electronic Frontier Finland ry (K) 01.12.2006      

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto: 
- dosentti, oikeustieteen tohtori Antti Pihlajamäki, 08. 

¡2.2006      Merkitty saapuneeksi 
- Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry:n lisäselvitys. 
Asiantuntijoiden kuuleminen 
- lainsäädäntöneuvos Lena Andersson, oikeusministeriö (K) Todettu 
asiantuntijakuuleminen päättyneeksi. Valmistava keskustelu 

15.12.2006 Yleiskeskustelu 
Yksityiskohtainen käsittely 
Valmistunut: 
- LaVM 23/2006 vp 
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O I K E U S M I N I S T E R I Ö  

LsN Lena Andersson 
29.11.2006 HE 153/2006 vp 

 
 
 
 

Eduskunnan lakivaliokunnalle 
 
 
 

HALLITUKSEN ESITYS 153/2006 VP EDUSKUNNALLE EUROOPAN NEUVOSTON TIE-TOVE RK KO 
Rl KO L L IS U UTT A KOSKEVAN YLEISSOPIMUKSEN JA EU:N PUITEPÄÄTÖKSEN 
HYVÄKSYMISESTÄ 
 
Yleissopimuksen ja puitepäätöksen sisältö 
 
Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Budapestissä 23 päivänä marraskuuta 2001 tehdyn Euroopan 
neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen, jäljempänä yleissopimus, sekä antaisi 
suostumuksensa eräiden selitysten ja varaumien tekemiseen. 
 
Esityksellä myös pantaisiin täytäntöön Euroopan unionin neuvoston 24 päivänä helmikuuta 2005 hyväksymä 
puitepäätös tietojärjestelmiin kohdistuvista hyökkäyksistä (2005/222/YOS, EUVL L 69/67, 16.3.2005), 
jäljempänä puitepäätös. Puitepäätöksessä on määräyksiä samoista asioista kuin yleissopimuksessa.^ 37/2002 - La 
VL 15/2002 vp) 

Yleissopimus on ensimmäinen tietotekniikkarikoksia koskeva yleissopimus. Yleissopimuksen ovat 
allekirjoittaneet Euroopan neuvoston jäsenmaiden lisäksi Kanada, Japani ja Etelä-Afrikka. Sopimuksen on 
ratifioinut 16 valtiota, mm. Yhdysvallat viime kuun lopussa. 

Yleissopimuksella ja puitepäätöksellä ja niiden kansallisella voimaansaattamisella pyritään yhteiskunnan 
suojelemiseen tietotekniikkarikollisuudelta ja sen aiheuttamilta vahingoilta yhtenäistämällä ja laajentamalla näitä 
rikoksia koskevia rangaistussäädöksiä sekä tehostamalla rikostutkintaa ja kansainvälistä oikeudellista yhteistyötä. 

Yleissopimus ja puitepäätös sisältävät velvoitteet säätää rangaistavaksi tietojärjestelmään tunkeutuminen, 
tietojärjestelmän häirintä ja datan vahingoittaminen. Yleissopimus sisältää määräyksiä myös eräistä 
tietokoneavusteisista rikoksista (väärennys, petos), viestin sisältöön liittyvistä rikoksista (lapsipornografia) ja 
tekijänoikeusrikoksista. Yleissopimus tai puitepäätös sisältävät lisäksi määräyksiä yhteisövastuusta, 
seuraamuksista, pakkokeinoista, lainkäyttövallasta sekä kansainvälisestä yhteistyöstä. 

Suomen lainsäädäntö täyttää jo nykyään pääosin yleissopimuksen ja puitepäätöksen asettamat vaatimukset. 
 
Voimaan saattamisen johdosta ehdotettavat lainmuutokset 

Rikoslakiin ehdotetaan kuitenkin lisättäväksi uudet tietojärjestelmän häirintää sekä tietoverkkorikos-välineen 
hallussapitoa koskevat säännökset. Tietojärjestelmän häirinnästä tuomittaisiin se, joka aiheuttaakseen toiselle 
haittaa tai vahinkoa dataa syöttämällä tai eräillä muilla säännöksessä tarkoitetuilla tavoilla oikeudettomasti estää 
tietojärjestelmän toiminnan tai aiheuttaa sille vakavaa häiriötä (RL 38 luku uusi 7 a §). Myös teon törkeä 
tekomuoto ehdotetaan säädettäväksi rangaistavaksi (uusi 7 b §). 
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Tietoverkkorikosvälineen levittämisen osalta nykyistä sääntelyä ehdotetaan laajennettavaksi siten, että rikoslain 
säännös vaaran aiheuttamisesta tietojenkäsittelylle (RL 34 luku 9 a §) kattaisi tietokoneviruksen ja vastaavan 
haittaohjelman levittämisen lisäksi myös muiden tietoverkkorikosvälineiden kuten tietomurto-ohjelmien, 
tietomurtolaitteiden taikka pääsykoodin tai salasanojen levittämisen. Myös tietoverkkorikosvälineen hallussapito 
ehdotetaan säädettäväksi rangaistavaksi luvun uudessa 9 a §:ssä. 

Rikoslakiin ehdotetaan myös kahta puitepäätöksen edellyttämää muutosta, joiden syynä on puitepäätöksen 
velvoitteet tietystä rangaistustasosta jäsenvaltioissa. Rikoslain 38 lukuun ehdotetaan lisättäväksi uusi säännös 
törkeästä tietomurrosta (8 a §). Tietomurtoa on pidettävä törkeänä, jos se tehdään osana pykälässä tarkoitetun 
järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa taikka jos se tehdään erityisen suunnitelmallisesti. Lisäksi teon pitää olla 
myös kokonaisuutena arvostellen törkeä. Rangaistusasteikko olisi sakkoa tai enintään kaksi vuotta vankeutta. 
Vahingonteon perustunnusmerkistön (RL 35 luku 1 §) enimmäisrangaistusta ehdotetaan korotettavaksi yhdestä 
vuodesta vankeutta kahdeksi vuodeksi vankeutta. 
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Eräiden rikosten yritys ehdotetaan säädettäväksi nykyistä useammin rangaistavaksi. Samoin yhteisö-vastuu 
ehdotetaan ulotettavaksi eräisiin uusiin rikoksiin. 
 
Rikostutkinnan ja kansainvälisen oikeusavun tehostaminen 

Pakkokeinolakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi säännös datan säilyttämismääräyksestä (PKL 4 luku 4 b §). Se on 
uusi pakkokeino, jota voidaan tarvittaessa käyttää esitoimenpiteenä ennen muita dataan kohdistuvia 
pakkokeinoja. Sen tarkoituksena on estää rikostutkinnallisesti merkityksellisen datan häviäminen tai 
muuttaminen ennen kuin datan haltuunotto on muiden pakkokeinojen nojalla mahdollista. 

Lukuun ehdotetaan lisättäväksi myös uusi säännös (4 a §) tietojärjestelmän haltijan tietojenantovelvollisuudesta. 
Pykälän mukaan tietojärjestelmän haltija on velvollinen antamaan esitutkintaviranomaiselle tämän pyynnöstä 
tiedossaan olevat datan takavarikoimiseksi tarpeelliset salasanat ja muut vastaavat tiedot. Pykälän tarkoituksena 
on helpottaa esitutkintaviranomaisen työtä vähentämällä datan takavarikkoon kuluvaa aikaa. 

Pakkokeinolain 4 luvun 1 §:ää selvennettäisiin niin, että sen uudessa 2 momentissa selvyyden vuoksi todettaisiin, 
että takavarikkoa koskevan säännökset koskevat myös datan muodossa olevaa tietoa. 

Esityksen mukaan Suomen on järjestettävä yleissopimuksen edellyttämällä tavalla ympärivuorokautinen 
päivystys avustamaan ja toimimaan sopimukseen perustuvissa oikeusapuasioissa. Sopimuksen edellyttämäksi 
yhteyspisteeksi on tarkoitus nimetä keskusrikospoliisi. 
 
E s i t y ks e n  v a i k ut u ks e t  

Rikoslakiin ehdotettavat uudet rangaistussäännökset parantaisivat sähköisessä muodossa olevan tiedon ja 
tiedonvälityksen rikosoikeudellista suojaa. Lisäksi esitys antaisi viranomaisille tehokkaammat välineet selvittää 
tietoverkkorikollisuutta. Kansainvälisen yhteistyön tehostaminen edistäisi Suomen viranomaisten 
mahdollisuuksia selvittää myös sellaisia rajat ylittäviä rikoksia, joiden vahingolliset seuraukset ilmenevät 
Suomessa. 

Datan säilyttämismääräyksestä aiheutuvista kustannuksista vastaisi esityksen mukaan datan haltija. Käytännössä 
kyseeseen tulisi yleensä teleoperaattori, mutta velvoitettu voisi olla myös muu sivullinen. 
 

Liikenne- ja viestintävaliokunnassa on kuitenkin tullut esiin, että teleyhtiöille tulisi maksaa valtion varoista 
korvausta datan säilyttämismääräyksen aiheuttamista kustannuksista joko pakkokeinolain 
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5 a luvun 14 §:n tai viestintämarklcinaiain 98 §:n nojalla. Pakkokeinolain nojalla teleyrityksille korvataan saman 
lain 5 a luvussa säädetyistä televalvonnasta- tai -kuuntelusta aiheutuvat kustannukset. Viestintämarkkinalain 98 
§:n nojalla puolestaan korvataan teleyrityksille pelastus- ja turvallisuusviranomaisten erityislainsäädännössä 
säädettyjen viranomaistehtävien avustamiseen liittyvät välittömät kustannukset tietojen keräämisestä ja 
käsittelystä (HE 112/2002 vp). Koska datan säilyttämismääräyk-sessä on kyse pakkokeinolakiin perustuvasta 
rikoksen selvittämiseksi tarvittavasta toimenpiteestä, oikeusministeriön näkemyksen mukaan mahdollista 
korvausta tulee harkita pakkokeinolain korvaussäännöksen valossa. 
 
Pakkokeinolaissa säädetyistä tutkintakeinoista aiheutuvat kustannukset katetaan sisäasiainministeriön budjetista. 
Datan säilyttämisestä aiheutuvat kustannukset arvioidaan niin vähäisiksi, että ne korvattaisiin nykyisen budjetin 
raameissa. Sisäasiainministeriön näkemyksen mukaan kustannusten korvaamisessa tulisi kuitenkin noudattaa 
hallituksen esityksessä esitettyä ratkaisua eikä korvaussäännöstä tulisi laajentaa koskemaan datan 
säilyttämismääräystä. 
 
Kuten hallituksen esityksessä on todettu, datan säilyttämismääräyksiä tullaan antamaan hyvin vähän. 
Säilyttämismääräys on esitoimenpide, jota seuraa yleensä joko datan takavarikko tai televalvonta. Si-
säasiainministeriön mukaan poliisi tulee tutkinnan tehokkuuden vuoksi turvautumaan varsinaiseen pakkokeinoon 
(televalvontaan tai datan takavarikkoon) aina kun se vain on mahdollista, joten niitä edeltävän datan 
säilyttämismääräyksen tarve muodostunee käytännössä hyvin vähäiseksi. 
 
Datan säilyttämismääräys ei edellytä teleyrityksiltä ohjelmistojen suunnittelua, teknisten laitteistojen tai muiden 
laitteiden hankintaa tai muita investointeja. Säilyttämismääräyksen sisältö on jo olemassa olevan tiedon 
säilyttäminen muuttamattona (jäädyttäminen), joten ainoa ajateltavissa oleva välitön kustannus voisi olla hyvin 
vähäiset työvoimakustannukset säilymisen turvaamiseksi. 
 
Teleyrityksille maksetaan nykyisin televalvonnan ja -kuuntelun aiheuttamista kustannuksista korvausta 
pakkokeinolain 5 a luvun 14 §:n nojalla. Erillisen korvauksen maksaminen myös mainittujen pakkokeinojen 
esitoimenpiteestä eli säilyttämismääräyksestä, on sisäasiainministeriön näkemyksen mukaan aiheetonta. 
Teleyhtiöt ovat lisäksi korvauksen saamisessa jo nykyisin paremmassa asemassa kuin muut datan haltijat. Jos 
korvaussäännöstä päätettäisiin laajentaa säilyttämismääräyksen aiheuttamiin kustannuksiin, tulisi siten 
arvioitavaksi tulisiko korvaussäännös laajentaa koskemaan myös muita datan haltijoita kuin teleyrityksiä. Näin 
siitä huolimatta, että muiden datan haltijoiden kuin teleyritysten määrä olisi hyvin vähäinen. Oikeusministeriö ai 
pidä pakkokeinolain korvaussäännöksen laajentamista mainitulla tavalla perusteltuna. 



 

Valtakunnansyyttäjänvirasto 
Valtionsyyttäjä Jarmo Rautakoski 

 
14.12.2006 H E 153/2006 vp 

LaVP 93/2006 / B 7 § 
 
Eduskunnan lakivaliokunta 
 
 

Viite: Hallituksen esitys HE 153/2006 vp 
 
Asia: Valtakunnansyyttäjänviraston lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle Euroopan neuvoston 
tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen hyväksymisestä, laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien 
määräysten voimaansaattamiseksi sekä laeiksi rikoslain, pakkokeinolain 4 luvun, esitutkintalain 27 ja 28 §:n ja 
kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun lain 15 ja 23 §:n muuttamisesta. 

 
Valtakunnansyyttäjänvirasto pitää ehdotuksessa esitettyjä lakien säätämistä 
kannatettavana. Hallituksen esitys sisältää yleissopimuksen ja puitepäätöksen 
edellyttämät tarpeelliset muutokset 

säännöksiin. 

Eräiden yksittäisten kysymysten osalta esitän kuitenkin seuraavaa. 

Järjestäytyneen rikollisryhmän määritelmä (rikoslaki 17 luku 1 b §) 

Ehdotetun rikoslain 17 luvun 1 b §:ssä on uusi järjestäytyneen rikollisryhmän 
määritelmä. Järjestäytyneellä rikollisryhmällä tarkoitetaan vähintään kolmen 
henkilön muodostamaa tietyn ajan koossa pysyvää rakenteeltaan jäsentynyttä 
yhteenliittymää, joka toimii yhteistuumin tehdäkseen rikoksia. Aikaisemman 
määritelmän mukaan edellytettiin, että yhteenliittymä toimi yhteistuumin 
tehdäkseen rikoksia, joiden enimmäisrangaistus oli vähintään 4 vuotta vankeutta. 
Muutos antaa mahdollisuuden käyttää määritelmää viittaustekniikan avulla muun 
muassa uudessa törkeää tietomurtoa koskevassa pykälässä. 
 
Muutoksella on kuitenkin toinenkin puoli. Järjestäytyneen rikollisryhmän 
määritelmä uudessa muodossaan kärsii inflaation. Nykyisen määritelmän mukaan 
keskusrikospoliisi laskee järjestäytyneen rikollisuuden ryhmiä olevan tällä hetkellä 
77 kappaletta. Tulevaisuudessa saattaisi graffitin maalaajien järjestäytynyt 
nuorisojengi täyttää määritelmän. Tällaisten yhteenliittymien suhteen ei kuitenkaan 
oikeasti voida puhua järjestäytyneestä rikollisuudesta. Määritelmä on myös 
ristiriidassa neuvoston puitepäätöksen määritelmän kanssa. 

 
Tietomurron ja luvattoman käytön rangaistavuuden epäjohdonmukaisuus (rikoslaki 38 luku 8 § ja 28 I uk u7§ ) 

Tietomurron ja luvattoman käytön rangaistusasteikkojen välille jää epäloogisuus. 
Molempien säännösten rangaistusmaksimi on 1 vuosi vankeutta. Luvaton käyttö 
on kuitenkin pitemmälle menevä oikeudenloukkaus. Vahingonteon osalta ongelma 
poistuu ehdotuk 
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sen myötä. Valtakunnansyyttäjänvirasto esittää harkittavaksi luvattoman käytön 
rangaistusmaksimin nostamista 1,5 vuoteen. 

 
Datan takavarikko (pakkokeinolain 4 luvun 1 §:n 2 ja 3 mom) 

 

Pakkokeinolain 4 luvun 1 §:n 3 momentissa todetaan, että takavarikosta datan 
muodossa olevaan asiakirjaan sovelletaan samoja säännöksiä kuin tavalliseen 
asiakirjaan. 
 
Oikeuskäytännössä ei ole katsottu takavarikon kohdistuvan niihin asiakirjasta 
otettuihin kopioihin, jotka esitutkintalain 40 §:n mukaisesti liitetään 
esitutkintapöytäkirjaan, jos takavarikoidulla asiakirjalla voidaan olettaa olevan 
merkitystä todisteena asiassa. Näin ollen asiakirjojen kopioiden osalta ei ole 
tarpeen hakea syytteen nostamisen määräajan pidennystä neljän kuukauden 
kuluessa. 
 
KKO on ratkaisussaan 2002:85 katsonut, että tietokonelevyn kopiointia on 
oikeudellisesti pidettävä takavarikkona. Päätöstä on tulkittu siten, että 
asiakirjakopiot ovat eri asemassa riippuen siitä, ovat ne paperilla vai bitteinä. 
 
Vähimmän haitan periaatetta noudattaen data takavarikoidaan useimmiten 
käytännössä siten, että takavarikoitu kovalevy saman tien kopioidaan, jonka 
jälkeen takavarikko voidaan kumota. Näin kopioitua dataa tulisi verrata asiakirjan 
kopioon. 
 
Koska asiakirjan ja datan takavarikkoon sovelletaan samoja säännöksiä, tulisi 
lakivaliokunnan todeta lausunnossaan poistaakseen tulkinnanvaraisuuden, että 
myös asiakirjojen ja takavarikoidun datan kopioihin sovelletaan samoja sääntöjä. 
Kumpienkaan kopioiden osalta ei ole tarpeen hakea neljän kuukauden sisällä 
syytteen määräajan pidentämistä. 

 
Takavarikkokiellon alaiset asiakirjat 

 
Esitys ei sisällä säännöksiä tai menettelyohjeita tilanteeseen, jossa on 
epäiltävissä, että takavarikoitu kovalevy tai kovalevystä otettu täydellinen ja 
muuttumaton kopio sisältää takavarikkokiellon alaista materiaalia. 
 
Siitä seuraa, että kun poliisi tutkiessaan takavarikoitua dataa huomaa 
takavarikkokiellon alaisia tiedostoja, poliisin on ne välittömästi palautettava tai 
tuhottava. Siten poliisilla ei ole enää täydellistä muuttumatonta tutkintakopiota, 
josta taas voi seurata väitteitä siitä, että muutakin on poliisin toimenpiteiden 
johdosta muuttunut. Samoin voi olla mahdotonta tutkia allokoimatonta aluetta, jos 
esitetään väite, että siellä on deletoituja takavarikkokiellon alaisia asiakirjoja. 
 
 

Valtionsyyttäjä Jarmo Rautakoski 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lakivaliokunnalle: 

 
 
 

Eduskunnan lakivaliokunta on kutsunut Suomen Asianajajaliiton kuultavaksi hallituksen 
esityksen nro 153/2006 vp johdosta. Suomen Asianajajaliitto esittää asiassa kunnioittaen 
seuraavaa. 
 
Yleistä 
 
Suomen Asianajajaliitto pitää hallituksen esityksessä esitettyjä lainmuutosehdotuksia 
perusteltuina. Esityksen hyväksyminen parantaa sähköisesti tallennetun ja sähköisesti 
siirrettävän tiedon saamaa rikosoikeudellista suojaa sekä edistää esitutkintaviranomaisen 
mahdollisuuksia tutkia niihin kohdistuvia rikoksia. 
 
Suomen Asianajajaliiton mielestä on erittäin perusteltua, ettei hallituksen esitys sisällä niitä 
säännösehdotuksia, jotka olivat sisällytettyinä vielä tietoverkkorikostyöryhmän mietintöön ja 
jotka koskivat takavarikkosäännösten soveltamatta jättämistä sellaiseen datan kopiointiin, jossa 
dataa ei poisteta sen tallennusalustalta tai jossa datan käyttämistä ei muuten estetä. 
 
Mainittujen säännösehdotusten pois jättäminen on ollut perusteltua ottaen huomioon vaatimus, 
jonka mukaan epäillyn ja sivullisten oikeusturvan toteutuminen tulee riittävästi taata 
pakkokeinoja käytettäessä. Myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntö, 
erityisesti tuomio 27.9.2005 (Petri Sallinen and others v. Finland), puoltaa nyt omaksuttua 
ratkaisua. 
 
Pakkokeinolain nykyisten säännösten puutteellisuus toteutettaessa kotietsintää tiloissa, 
joissa tyypillisesti säilytetään takavarikkokiellon piirissä olevaa aineistoa 
 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on edellä mainitussa 27.9.2005 antamassaan tuomiossa 
kiinnittänyt huomiota siihen, että Suomessa nykyisin voimassa oleva sääntely on puutteellista 
siltä osin kuin pakkokeinolain säännösten mukaisia kotietsintöjä suoritetaan asianajotoimistojen 
tiloissa. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen mukaan toisaalta poliisin oikeutta kotietsinnän ja 
takavarikon suorittamiseen koskevat säännökset ja toisaalta asianajajan ja hänen asiakkaansa 
välisen luottamussuhteen kunnioittamista turvaavat säännökset eivät Suomessa ole riittävän 
yksityiskohtaisia. Tuomioistuin viittasi Euroopan neuvoston ministerikomitean suositukseen 
asianajotoiminnan harjoitta 
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misesta. Suosituksen mukaan valtioiden velvollisuutena on varmistaa asianajajan ja tämän 
päämiehen välisen suhteen luottamuksellisuus. 
 
Nyt käsiteltävänä oleva hallituksen esitys ei korjaa niitä epäkohtia, joihin Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuin on kiinnittänyt huomiota. Suomen Asianajajaliitto katsoo, että 
mainittuihin epäkohtiin tulisi kuitenkin puuttua mahdollisimman pikaisesti saattamalla käyntiin 
sellainen mm. pakkokeinolain 4 luvun säännöksiä koskeva lainvalmistelu, jolla turvataan 
asianajajan ja hänen asiakkaansa välisen luottamussuhteen säilyminen myös sellaisissa 
tapauksissa, joissa kotietsintä suoritetaan asianajotoimiston tiloissa. Esitutkintaviranomaisen 
käytettävissä olevat kotietsintä- ja takavarikkotoimet saattavat nykyisellään huomattavassa 
määrin vaarantaa sellaisten asianajotoimeksian-tojen hoitamiseen liittyvien tietojen 
luottamuksellisuutta, jotka eivät millään tavalla ole yhteydessä tutkittavana olevaan rikokseen. 
 
Samat epäkohdat, jotka koskevat asianajotoimistoissa suoritettavia kotietsintöjä ja takavarikkoja, 
ulottuvat myös sellaisiin kotietsintöihin ja takavarikkoihin, jotka suoritettaan tiedotusvälineiden 
toimituksissa ja terveydenhuollon toimintayksiköissä. Myös näissä tiloissa on tyypillisesti 
säilytettävänä suuri määrä sellaista tietoa, jota ei saa päätyä takavarikon piiriin. Suomen 
Asianajajaliitto katsoo, että lainvalmistelussa tulisikin kokonaisuudessaan kiinnittää huomiota 
sellaisiin kotietsintöihin ja takavarikkoihin, joita suoritetaan tiloissa, joissa säilytettävänä 
tyypillisesti on takavarikkokiel-lon alaista aineistoa. 
 
Pakkokeinolain 4 luvun 1 §:n ja 8 §:n välinen suhde 
 
Pakkokeinolain nykyisessä 4 luvun 1 §:ssä säädetään takavarikon edellytyksistä. Pykälän 2 
momentiksi ehdotetaan lisättäväksi säännös, jonka mukaan se, mitä 1 momentissa säädetään, 
koskee myös tietoa, joka on tietokoneessa tai muussa vastaavassa tietojärjestelmässä taikka sen 
tallennusalustalla (data). Pykälän 3 momentiksi ehdotetaan säännöstä, jonka mukaan sitä, mitä 4 
luvussa säädetään asiakirjasta, sovelletaan myös datan muodossa olevaan asiakirjaan. 
 
Mainitun määritelmän mukaisesti sitä, mitä asiakirjasta säädetään, sovellettaisiin myös datan 
muodossa olevaan asiakirjaan esimerkiksi silloin, kun sovellettavana on luvun 8 §:n säännös 
eräiden asiakirjojen avaamisesta ja tutkimisesta. Kyseisen säännöksen mukaan takavarikoidun 
suljetun kirjeen tai muun suljetun yksityisen asiakirjan saa avata vain tutkinnanjohtaja, syyttäjä 
tai tuomioistuin. Heidän lisäkseen saavat säännöksen mukaan tällaista asiakirjaa tai 
sähkösanomaa tarkemmin tutkia vain asianomaisen rikoksen tutkijat. 
 
Esitutkinnassa voi etsittävän datan sisältönä olla takavarikoidulla tietovälineellä tallennettuna 
oleva sähköpostiviesti. Hallituksen esityksessä onkin pakkokeinolain 4 luvun 1 §:n 
yksityiskohtaisissa perusteluissa mainittu, että luvun 8 §:n säännös tulee käytännössä 
sovellettavaksi lähinnä tutkittaessa epäillyn tietokoneella tallennettuina olevia 
sähköpostiviestejä. 
 
Suomen Asianajajaliiton käsityksen mukaan pakkokeinolain 4 luvun ehdotetun 1 §:n 2 ja 3 
momentin säännökset eivät suhteessa nykyiseen 8 §:ään sääntele riittävän selvästi ja 
tarkkarajaisesti, millaisia toimenpiteitä esitutkintaviranomainen saa kohdistaa taka 
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valikoimassaan tietokoneessa tai muulla tallennusalustalla tallennettuna oleviin säh-
köpostiviesteihin. 
 
Kuten sähköisen viestinnän tietosuojalain 4 §:ssä säädetään, paitsi sähköinen viesti myös sitä 
koskevat tunnistamistiedot ovat luottamuksellisia. Sama lähtökohta ilmenee myös 
viestintäsalaisuuden loukkausta koskevan rikoslain 38 luvun 3 §:stä, jossa on säädetty 
rangaistavaksi oikeudeton tiedonhankinta paitsi itse viestistä myös sen lähettämisestä ja 
vastaanottamisesta. Vakiintuneen tulkinnan mukaisesti viestin sisältö kuuluu perusoikeutena 
turvatun viestintäsalaisuuden ydinalueelle ja viestiä koskevat tunnistamistiedot tämän suojan 
reuna-alueelle. 
 
Kun esitutkintaviranomaisen tarkasteltavana on epäillyn tietokone ja etsittävänä tietokoneella 
tallennettuna oleva sähköpostiviesti, esitutkintaviranomainen pystyy käytännössä yksilöimään 
avattavaksi aiotun viestin vain tarkastelemalla sähköpostilaatikkoon tallennettuina olevien 
viestien tunnistamistietoja. Sellainen sääntelyn rakenne, jossa viestin avaamiseen on oikeus 
pakkokeinolain 4 luvun 8 §:n nojalla, mutta oikeus tunnistamistietojen tarkastelemiseen 
pelkästään "yleisen toimivallan" perusteella, ei vastaa muualla lainsäädännössä omaksuttua 
systematiikkaa eikä myöskään sitä, että luottamuksellisen viestin suojaan puuttumisen 
perusteista olisi säädettävä laissa. 
 
Edellä selostettu epäjohdonmukaisuus ja aukollisuus olisivat poistettavissa lisäämällä 
pakkokeinolain 4 luvun 8 §:ään uusi 2 momentti, jonka sanamuoto voisi olla esimerkiksi 
seuraava: 
 
"Mitä 1 momentissa säädetään, koskee myös sähköisesti tallennetun viestin tunnistamistietojen 
esille hakemista ja sähköisesti tallennetun viestin avaamista." 

Helsingissä 29. marraskuuta 2006 

Suomen Asianajajaliitto 

Laati: 

' Klaus Nyblin 
Asianajaja, Helsinki 
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Eduskunta 
Lakivaliokunta 
 
 
 
 
 

TIETOVERKKORIKOLLISUUTTA KOSKEVAN YLEISSOPIMUKSEN JA SIIHEN LIITTYVIEN 
ERÄIDEN LAKIEN SÄÄDÖSTEN MUUTTAMINEN 

 
 

Eduskunnan lakivaliokunta on pyytänyt Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom 
ry:ltä lausuntoa hallituksen esityksestä Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan 
yleissopimuksen hyväksymisestä, laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten 
voimaansaattamisesta sekä laeiksi rikoslain, pakkokeinolain 4 luvun, esitutkintalain 27 ja 28 
§:n ja kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun lain 15 ja 23 §:n muuttamisesta (HE 
153/2006). FiCom kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi ja lausuu asiasta seuraavaa: 

 
 

Kannanotot esitetty tietoliikennealan näkökulmasta 
 
Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry on arvioinut hallituksen esitystä 
erityisesti viestintäalan ja teleyritysten näkökulmasta. Jatkossa esitetyt kannanotot on nähtävä 
tässä valossa, vaikka kommenteissa ei tätä enää erikseen olisikaan mainittu. 

 

YKSITYISKOHTAISET KANNANOTOT 

Pakkokeinolakiin ehdotettavat muutokset 

4 luku Takavarikko 
1 § Takavarikon edellytykset 
 
Ehdotetun säädöksen mukaan esine tai asiakirja voidaan tietyin edellytyksin takavarikoida. 
Pykälän 2 momentissa säädetään, että takavarikkomahdollisuus koskee myös tietoa, joka on 
tietokoneessa tai vastaavassa tietojärjestelmässä taikka sen tallennusalustalla (data). 
Yksityiskohtaisten perustelujen mukaan "datalla tarkoitetaan tietoa, joka on tietokoneessa tai 
muussa vastaavassa tietojärjestelmässä taikka sen tallennusalustalla. Määritelmän mukaan data 
on siten tietynlaisessa teknisessä tietojärjestelmässä olevaa tietoa." 
 
Teleyritysten teletunnistetiedot sijaitsevat tietojärjestelmissä ja tietojen varmuuskopioita 
tallennetaan järjestelmien erilaisille tallennusalustoille. Datan 
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laajasta määritelmästä johtuen takavarikko voitaisiin kohdistaa myös 
tunnistamistietoja sisältäviin järjestelmiin (esineisiin). 
 
Perustelujen mukaan säädöksellä ei kuitenkaan ole tarkoitus muuttaa takavarikon ja 
telekuuntelun ja -valvonnan välistä suhdetta. 
 
FiCom esittää, että nyt ainoastaan perusteluissa mainittu periaate kirjataan selvyyden vuoksi 
myös itse pykälään esimerkiksi seuraavasti: Viestiin tai tunnistamistietoihin kohdistuvista 
pakkokeinoista säädetään 5 a luvussa. 
 
 

4 luku Takavarikko 
4 b § Datan säilyttämismääräys 
 
Datan säilvttämismääräys on ehdotuksen mukaan uusi pakkokeino, jota voitaisiin tarvittaessa 
käyttää esitoimenpiteenä ennen muita dataan kohdistuvia pakkokeinoja. Sen tarkoituksena on 
estää rikostutkinnallisesti merkityksellisen datan häviäminen tai muuttaminen ennen kuin datan 
haltuunotto on muiden pakkokeinojen nojalla mahdollista. Ehdotetun lainkohdan 2 momentissa 
säädetään, että datan säilyttämismääräys voi koskea myös datan muodossa olevia viestin 
tunnistamistietoja. 
 
Euroopan unionissa on hyväksytty EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON 
DIREKTIIVI 2006/24/EY yleisesti saatavilla olevien sähköisten viestintäpalvelujen tai yleisen 
viestintäverkon yhteydessä tuotettavien tai käsiteltävien tietojen säilyttämisestä ja direktiivin 
2002/58/EY muuttamisesta. Direktiivin tavoitteena on yhdenmukaistaa jäsenvaltioiden 
säännökset, jotka koskevat yleisesti saatavilla olevien sähköisten viestintäpalvelujen tai yleisten 
viestintäverkkojen tarjoajien tuottamien tai käsittelemien eräiden tietojen säilyttämiseen 
liittyviä velvollisuuksia, sen varmistamiseksi, että kyseisiä tietoja voidaan käyttää kunkin 
jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä vakavaksi rikollisuudeksi määritellyn rikollisuuden 
tutkintaa, selvittämistä ja syyteharkintaa varten. Direktiivin edellyttämät kansalliset säädökset 
on pääsääntöisesti saatettava voimaan 15. syyskuuta 2007 mennessä. 
 
Nyt käsiteltävänä oleva datan säilyttämismääräys ja mainitun direktiivin säätelemä 
teletunnistetietojen yleinen tallennusvelvollisuus liittyvät molemmat oleellisesti 
esitutkintaviranomaisen toimintamahdollisuuksien turvaamiseen. Eräissä yhteyksissä 
menettelyt on nähty toistensa vaihtoehtoina. 
 
Datan säilyttämismääräystä koskevissa perusteluissa ei ole lainkaan tarkasteltu uuden 
pakkokeinon suhdetta tulossa olevaan, teleyrityksiä velvoittavaan yleiseen 
tallennusvelvollisuuteen. FiCom pitää tärkeänä, että nämä kaksi asiaa käsitellään yhtenä 
kokonaisuutena tarkoituksenmukaisen ja kustannuksiltaan mahdollisimman kohtuullisen 
lopputuloksen saavuttamiseksi. 
 
Lakiteknisesti asia voitaisiin hoitaa esimerkiksi jakamalla datan säilyttämismääräystä koskevat 
säädökset kahteen, kuten alkuperäisessä tietoverkkorikollisuutta koskevassa sopimuksessakin 
on tehty: 16 artikla sisältää tallennetun datan säilyttämisen nopean varmistamisen turvaavat 
säädökset ja 17 artikla pitää sisällään vastaavat liikennetietoja koskevat säädökset. Käytännössä 
tämä merkitsisi, että liikennetiedot rajattaisiin nyt käsiteltävänä olevan ehdotuksen 4 b §:n 
soveltamisalan ulkopuolelle. 
 

Liikennetietojen säilyttämismääräyksestä tulee säätää ja sen perusteita tulee 
tarkastella yhdessä yleisestä tunnistamistietojen tallennevelvollisuudesta 
määrättäessä. 
 
 

Liikennetiedon käsite 
 
Säädöksessä on käytetty uutta käsitettä 'liikennetieto'. Määritelmän mukaan liikennetiedolla 
tarkoitetaan viestiin liittyvää tietoa viestin alkuperästä, määränpäästä, reitistä ja koosta sekä 
viestinnän ajankohdasta, kestosta, laadusta ja muista vastaavista seikoista. Perustelujen mukaan 
myös matkapuhelimen paikkatieto voitaisiin määrätä säilytettäväksi säädöksessä mainittuna 
muuna vastaavana tietona. 
 
Käsitteenä liikennetieto vastaa sisällöltään nykyisin käytössä olevaa ja vakiintuneen 
merkityksen saanutta tunnistamistieto-termiä. 
 



 

FiCom ehdottaa, että sekaannusten välttämiseksi uuden käsitteen käyttöönotosta luovutaan ja 
liikennetieto -sana korvataan sähköisen viestinnän tietosuojalaissa määritellyllä termillä 
tunnistamistieto. 
 
 

[epätarkka perustelu 
 
Säädöksen perusteluissa on mainittu (sivu 71„ vasen palsta 5. kappale), että "teleoperaattori on 
velvollinen hävittämään puhelujen liikennetiedot sen jälkeen, kun niitä ei enää tarvita 
laskutukseen". Perustelu ei ole täsmällinen, sillä sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaan 
teleyritys saa käsitellä tunnistamistietoja myös muita käyttötarkoituksia kuin laskutusta varten 
(mm. viankorjaus, tekninen kehittäminen, markkinointi). 
 
 

4 luku Takavarikko 
4 c § Datan säilyttämismääräyksen kesto ja salassapitovelvollisuus 
 
Ehdotetun säädöksen mukaan säilyttämismääräys on mahdollista antaa määräajaksi ja enintään 
kolmeksi kuukaudeksi. Määräaikaa voidaan kuitenkin pidentää enintään kolme kuukautta 
kerrallaan. 
 
Säädösehdotuksessa ei ole mainintaa siitä, kuinka monta kertaa määräystä on luvallista 
pidentää. 
 
FiCom esittää pykälään lisäystä, jonka mukaan datan säilyttämismääräyksen enimmäiskesto on 
enintään vuosi. 

4 luku Takavarikko 
15 a § Takavarikosta päättäminen vieraan valtion oikeusapupyynnön 
johdosta 
 
Pykälään ehdotetun muutoksen tarkoitus vastaa asiasisällöltään 1 §:ään ja 
takavarikon edellytyksiin tehtyjä muutoksia. Pykälällä täsmennetään tilannetta, 
jossa takavarikosta päätetään vieraan valtion oikeusapupyyntöön perustuen. 
 
FiCom esittää, että selkeyden vuoksi pykälän säädöstä täydennetään 
viittauksella 5 a luvun säädöksiin vastaavalla tavalla, kuin mitä on esitetty edellä 
4 luvun 1 § kohdalla. 
 
 

Pakkokeinojen käytöstä aiheutuvien kustannusten korvaaminen 
 
Lakiehdotukseen sisältyy säädöksiä, joiden tosiasiallinen tarkoitus liittyy 
läheisesti televalvontaan tai sen varmistamiseen tähtäävään toimintaan. 
 
Telekuuntelua ja -valvontaa koskevat säädökset sisältyvät pakkokeinolain 5 a 
lukuun. Sen 14 §:ssä on säädetty teleyrityksen oikeudesta saada korvaus luvussa 
tarkoitetusta viranomaisen avustamisesta ja tietojen antamisesta aiheutuneista 
välittömistä kustannuksista. Toisaalta viestintämarkkinalain 98 § sisältää 
yleissäädöksen teleyrityksen oikeudesta saada valtion varoista korvaus 
viranomaisten avustamisesta aiheutuneista välittömistä kustannuksista. 
 
FiCom esittää, että ehdotukseen lisätään viittaus joko 
pakkokeino- tai viestintämarkkinalain kustannusten 
korvaussäädökseen. 
 
 

Kansainvälisestä oikeusavusta annettu laki 
 
FiCom pitää ehdottoman tärkeänä, että kaikki suomalaisille teleyrityksille 
osoitetut, kansainväliseen oikeusapuun liittyvät toimintapyynnöt kanavoidaan 
aina jonkin suomalaisen toimivaltaisen viranomaisen kautta. Tällä vältetään 
tilanne, jossa teleyritys joutuisi arvioimaan pyytäjän toimivaltaa asiassa tai 
kansainvälisen pyynnön lainmukaisuutta. 

 
 

Ehdotus oikeudenkäymiskaaren 17 luvun muuttamiseksi 
 
Nykyisen oikeudenkäymiskaaren 17 luvun säädösten perusteella 
luottamuksellisen viestinnän turvaamiseksi säädetyn lakisääteisen 
vaitiolovelvollisuuden piirissä oleva teleyrityksen tai yhteisötilaajan 
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palveluksessa oleva tai ollut voidaan velvoittaa todistamaan ja luovuttamaan 
hallussaan olevat tiedot tuomioistuimen sitä vaatiessa. Vaatimuksen 
esittämiseksi ei ole asetettu erityisiä tutkittavaan rikokseen liittyviä ehtoja. 
 
Menettely saattaa johtaa siihen, että erityisen vaitiolovelvollisuuden piiriin 
kuuluva henkilö joutuu luovuttamaan tuomioistuimelle luottamuksellisen 
viestinnän suojaa nauttivia tietoja ilman, että esimerkiksi televalvonnan 
käyttämiseksi tarpeelliseksi arvioidut ja lakiin kirjatut asetetut edellytykset 
täyttyisivät. 
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Epäkohdan poistamiseksi FiCom ehdottaa, että valiokunta esittäisi lausunnossaan 
seuraavaa muutosta oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 23 §:äan: 
 
Todistaa ei saa: 
 

5) teleyrityksen tai yhteisötilaajan palveluksessa oleva tai ollut, mitä hänen tässä 
toimessaan on viestintäsalaisuuden turvaamiseksi salassa pidettävä 
 
 
 
 

Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry 

v 

Kari Wirman f 
varautumispäältikkö 
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Asiantuntijalausunto lakivaliokunnalle asiassa / HE 

153/2006 vp (tietoverkkorikollisuus) 
29.11.2006 

Ville Oksanen 
Oik. kand. Tutkija, Teknillinen korkeakoulu 

Hallituksen jäsen, Electronic Frontier Finland ry 
 

Electronic Frontier Finland - EFFi ry on perustettu käyttäjien ja kansalaisten oikeuksien 
puolustamiseen Internetissä. Yhdistys pyrkii vaikuttamaan mm. yksityisyyttä, sananvapautta, 
tekijänoikeuksia ja tietokoneohjelmien patentointia koskeviin lainsäädäntöhankkeisiin Suomessa 
ja Euroopassa. Lisätietoja EFFI:n kotisivulta osoitteessa http://www.EFFI.org/. 

 
 
 

1. Yleistä 
 
 

Electronic Frontier Finland ry:n näkökulmasta esitys tietoverkkorikollisuudesta on lähtökohtaisesti 

tervetullut, koska Internet-rikollisuus on ollut huomattavassa kasvussa ja uhkaa jo tietyltä osin verkon 

toimintaa. Järjestön näkemyksen mukaan nyt käsittelyssä oleva esitys tarjoaa uusia työkaluja näiden 

rikosten torjuntaan. Esityksen konkreettinen hyöty voi kuitenkin jäädä rajalliseksi, koska valtaosa 

tietoverkkorikoksista tapahtuu Suomen rajojen ulkopuolelta, jolloin kansallisesta lainsäädännöstä ei ole 

apua (ainoa todellinen ratkaisu olisi lisätä poliisin resursseja kansainvälisessä yhteistyössä tapahtuvaan 

rikosten selvittämiseen). EFFIn näkemyksen mukaan esityksen painopisteet ovat myös jonkin verran 

vanhentuneita. Esityksestä ei esimerkiksi tule merkittävää uutta apua roskaposti- ja ns. phishing-

tapausten selvittämiseen. 
 
 

EFFI on myös huolestunut esityksen vaikutuksesta kansalaisoikeuksiin. Esimerkiksi Euroopan 

neuvostosta löytyy runsaasti maita, joissa ihmisoikeuskäsitykset ja poliisin toiminta eivät ole 

suomalaisella tasolla. Näiden maiden kanssa tehtävän poliisiyhteistyön syventäminen muodostaa aina 

riskin, johon tulisi varautua nyt tehtyä selvemmin. 
 
 
 

2. Huomioitavaa 
2.1 Takavarikointi vs. tunnistetiedot 

 
 

Esityksessä määritellään uudet edellytykset takavarikoinnille, jonka yhteydessä ei perustelujen mukaan 

kuitenkaan ole tarkoitus muuttaa takavarikon ja telekuuntelun ja valvonnan välistä suhdetta. 

Takavarikointia koskevan pykälän 2. momentissa takavarikoinnin kohteena voi olla myös 

tietojärjestelmä tai tallennusalusta: 
 
 

"..koskee myös tietoa, joka on tietokoneessa tai muussa vastaavassa tietojärjestelmässä taikka 

sen tallennusalustalla (data)." 
 
 

On siis myös mahdollista, että takavarikon kohde sisältää tallennettuja teletunnistetietoja. Näin 

teletietojen suoja voitaisiin kiertää takavarikoimalla esimerkiksi operaattorin nauhalle tallentama 

varmuuskopio sähköpostiliikenteestä. Tämän estämiseksi itse pykälään tulisi lisätä esimerkiksi 

seuraavaa: 

http://www.effi.org/


 

 
 

"Takavarikoidun esineen tai asiakirjan sisältämään tunnistamistietoihin kohdistuvista pakkokeinoista 

säädetään 5 a luvussa." 
 
 
 
2.2 Takavarikoinnin käyttö esitutkinnassa 

 
 

EFFI ry toivoo, että valiokunta ottaisi mietinnössään myös yleisemmin kantaa tietotekniikkarikosten 

tutkimisessa käytettäviin metodeihin erityisesti takavarikoinnin osalta. Vaikka lainsäädännössä onkin jo 

tällä hetkellä lähtökohtana, että esitutkinnassa tulee noudattaa suhteellisuusperiaatetta ja pyrkiä 

minimoimaan esitutkinnasta aiheutuva haitta, tällä ei valitettavasti tunnu olevan juuri merkitystä poliisin 

tosiasialliselle toiminnalle. 
 
 

Tyypillisenä esimerkkinä poliisi takavarikoi useamman vuoden ajaksi ns. Finreactor-tapauksessa 

syytettyinä olleiden opiskelijoiden tietokoneet sen sijaan, että olisi esimerkiksi kopioinut kovalevyjen 

sisällön ja/tai asettanut koneet hukkauskieltoon. Opiskelijalle tietokone on usein täysin keskeinen 

työväline ja muodostaa usein huomattavan suuren osan hänen omaisuudestaan. Tällaisissa tilanteissa 

takavarikosta muodostuu täysin kohtuuton ylimääräinen rangaistus. Esimerkkinä olleessa Finreactor-

tapauksessa käräjäoikeus vapautti kolmasosan syytetyistä, joilla ei ole tosiasiallista mahdollisuutta saada 

korvauksia takavarikoinnista aiheutuneesta haitasta. 
 
 

EFFI ry suosittaakin, että valiokunta voisi ottaa mietintöönsä kannanoton, jossa tehdään selväksi, että 

myös tietotekniikkarikosten kohdalla poliisilla on velvollisuus noudattaa yleisiä oikeusturvaperusteita ja 

käyttää vähiten haittaa aiheuttavia esitutkintakeinoja -virkavastuulla. 
 
 
 
2.3 Tilastointivelvollisuus 

 
 

Esityksessä laajennetaan ulkomaisten viranomaisten kanssa tapahtuvaa tiedonvaihtoa. Tiedonvaihdon 

edellyttää uudenlaisten valvontamekanismien luomista. Yksi keskeinen valvontakeino olisi 

tiedonvaihdon läpinäkyvyyden lisääminen. Tämä on toteutettavissa asettamalla tiedonvaihdolla 

tilastointivelvollisuus, josta käy ilmi miten säännöksiä konkreettisesti käytetään. Tämä voisi tapahtua 

esimerkiksi lisäämällä seuraava pykälä esitutkintalakiin: 
 
 

1 5 a §  
 

Sisäasiainministeriö valvoo tässä pykälässä tarkoitettujen toimenpiteiden suorittamista. Ministeriön 
on julkaistava vuosittain kertomus, josta käy ilmi tilastotiedot takavarikkojen sisällöstä eriteltynä 
maa- ja rikoslajikohtaisesti. 

 
 
 

Lisäksi tarvitaan vastaava pykälä lakiin kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa: 
 

5a luku 29a 

§: 

Oikeusministeriö valvoo tämän lain perusteella tehtäviä oikeusapupyyntöjä. Ministeriön on 
julkaistava vuosittain kertomus, josta käy ilmi tilastotiedot lain perusteella tehdyistä toimenpiteistä 
eriteltynä maa- ja rikoslajikohtaisesti sekä myös tiedot oikeusapupäätöksistä kieltäytymisistä 
perusteluineen. 
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HALLITUKSEN ESITYS 153/2006 vp 
 
 

Osallistuin Suomen edustajana Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen 
neuvotteluihin koko niiden kestoajan eli huhtikuusta 1997 joulukuuhun 2000. Neuvottelujen alussa tavoitteet 
olivat korkealla: puhuttiin mm. mahdollisuudesta antaa sopimusvaltion viranomaisten suorittaa toisessa 
sopimusvaltiossa olevaan dataan kohdistuva etsintä niin, että asiasta olisi ainoastaan jälkikäteen informoitu 
kohdevaltiota. Tällaisista suvereenisuuden kannalta arveluttavista tavoitteista kuitenkin luovuttiin melko 
nopeasti ja ryhdyttiin jokseenkin hyvässä yhteisymmärryksessä työstämään maltillisempaa instrumenttia. 
Yksityiskohdissa riitti hiomista ja neuvotteluja varten asetetun työryhmän toimikautta jouduttiinkin jatkamaan 
vuodella. 
 
Nyt käsiteltävänä oleva sopimus on Suomen kannalta varsin ongelmaton, niin rikos- ja prosessioikeudellisilta 
kuin kansainvälistä yhteistyötäkin koskevilta osiltaan. Hallituksen esitys perustuu tie-toverkkorikostyöryhmän 
mietintöön ja on muutenkin hyvin valmisteltu. Ainoastaan muutamaan yksityiskohtaan haluaisin kiinnittää 
huomiota: 
 
 

/ . Järjestäytynyt rikollisryhmä 
 
Ehdotetulla tavalla rikoslain 17 luvun 1 a §:stä erotettuna 1 b §:ään siirretty rikollisryhmän määritelmä saattaa 
olla ongelmallinen. Ehdotetun määritelmän mukainen rikollisryhmä olisi esimerkiksi kolmen henkilön 
muodostama taskuvaraskopla, jossa näpistysten toteuttamiseksi on sovittu selkeä työnjako. Ei ole poissuljettu 
mahdollisuus, että tällaisen ryhmän jäsenet tekisivät "osana ryhmän toimintaa" myös tietomurron vaikkapa 
avatakseen anastamansa matkapuhelimen käyttämällä anastuksen yhteydessä haltuunsa saamaansa PIN-koodia. 
Tämä tietomurto taas saattaisi ehdotetun 38 luvun 8 a §:n mukaan olla törkeä. - Käsitykseni mukaan 
järjestäytyneen rikollisryhmän määritelmästä tulisi jollain tavalla ilmetä, että ryhmällä tarkoitetaan 
nimenomaan vakavien rikosten tekemistä varten järjestäytynyttä rikollisryhmää. Ellei näin tapahdu, voi 
soveltamisessa olla käytännön vaikeuksia. 
 
 

2. Rangaistusasteikot 
 
Rikoslain 35 luvun 1 §:ään ehdotettu rangaistusasteikon muutos poistaisi yhden rangaistusasteikkojen 
keskinäiseen suhteeseen liittyvän ongelman, kun tietomurtoa pidemmälle menevä oikeudenloukkaus olisi 
ankarammin sanktioitu. Yksi ongelma kuitenkin jää ratkaisematta, sillä samoin tietomurtoa pidemmälle 
menevän oikeudenloukkauksen muodostava luvaton käyttö jäisi sanktioiduksi samalla tavoin tietomurron 
kanssa. Ratkaisuna olisi esimerkiksi luvattoman käytön enimmäisrangaistuksen korottaminen puoleentoista 
vuoteen vankeutta, joko yleisesti tai sitten vain tietojärjes 
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telmiin kohdistuvan luvattoman käytön osalta. Tällaisia erillisratkaisujahan (joiden mielekkyys ja tyylikkyys 
toki voidaan perustellusti kyseenalaistaa) rikoslain 28 luvussa on tehty jo aikaisemminkin, kun 
moottoriajoneuvot on asetettu eri asemaan kuin muu omaisuus. - Käytännössä tietomurron ja luvattoman 
käytön yhtäläinen sanktiointi voi tarkoittaa sitä, ettei tietomurtojutuissa tutkita muuta kuin juuri tietomurto; jos 
siitä on helposti selvitys saatavissa, miksi uhrata voimavaroja murtoa mahdollisesti seuranneen luvattoman 
käytön selvittämiseen, kun sillä ei olisi lopputulokseen vaikutusta. 
 
 

3. Datan takavarikointi 
 
Hallituksen esityksestä on jäänyt puuttumaan tietoverkkorikostyöryhmän mietinnössä vielä ehdotettu datan 
takavarikoimista koskeva sääntely. Kun asia jää sääntelemättä, on vaarana nykyisen oikeuskäytännön valossa, 
että esitutkinnassa asiakirjoista otetut kopiot ovat eri asemassa riippuen siitä, onko kysymyksessä paperi- vai 
sähköinen kopio. Vaarana on myös, että takavarikkosäännök-siä ryhdytään soveltamaan paperikopioihin, mikä 
johtaisi kestämättömään tilanteeseen, kun poliisi vaikkapa tutkiessaan talousrikosasiaa, johon liittyen on otettu 
tuhansia paperikopioita eri aikoihin ja eri lähteistä, ja syyttäjä saman asian syyteharkintaa suorittaessaan 
joutuisivat muun työnsä ohessa vielä hakemaan tuomioistuimelta asiakirjakopioiden takavarikoille 
pidennyksiä. - Lienee selvää, ettei takavarikko-ongelmaa tämän hallituksen esityksen käsittelyn yhteydessä 
saada poistetuksi, mutta olisi hyvä, jos lakivaliokunta mietinnössään korostaisi asian pikaisen selvittämisen ja 
ratkaisemisen tärkeyttä. 
 
 
 

Turussa marraskuun 29. päivänä 2006. 
 
Antti Pihlajamäki 
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Viite HE 153/2006 asiantuntijakuuleminen lakivaliokunnan kokouksessa 29.11.2006 
 
TIETOVERKKORIKOLLISUUTTA KOSKEVAN YLEISSOPIMUKSEN JA SIIHEN LIITTYVIEN ERÄIDEN 
LAKIEN SÄÄDÖSTEN MUUTTAMINEN 

Lakivaliokunnan asiantuntijakuulemisessa 29.11. oikeusministeriön edustaja lainsää-
däntöneuvos Lena Andersson kommentoi pyynnöstä liikenne- ja viestintävaliokunnan 
antamaa lausuntoa 25/2006 käsiteltävänä olevasta hallituksen esityksestä HE 153/2006. 
 
Liikenne- ja viestintävaliokunta on lausunnossaan kiinnittänyt huomiota mm. esityksen 
taloudellisiin vaikutuksiin ja korvauskysymyksiin. Valiokunta katsoi, että lainsäädännössä jo 
omaksuttu korvausperiaate on toteutettavissa esimerkiksi lisäämällä ehdotukseen viittaus 
joko pakkokeinolain 5 a luvun 14 §:ään tai viestintämarkkinalain 98 §:ään. 
 
Lainsäädäntöneuvos Andersson kertoi saaneensa sisäministeriöstä tiedon, jonka mukaan 
sisäministeriö arvioi datan säilyttämismääräyksen tulevan kyseeseen vasta toissijaisena 
keinona (ensisijaisesti pyritään käyttämään televalvontaa) ja tästäkin syystä määräyksen 
taloudelliset vaikutukset olisivat vähäiset. Lisäksi saamaansa tietoon perustuen Andersson 
kertoi, että säilyttämismääräyksen kohteena olevat tiedot olisivat jo teleyritysten 
käytettävissä, joten tietojen säilyttämisestä ei aiheutuisi merkittäviä kustannuksia. Näiden 
kahden esitetyn seikan perusteelta sisäministeriö ei ollut pitänyt tarpeellisena poiketa 
alkuperäisessä hallituksen esityksessä olevasta periaatteesta, jonka mukaan 
säilyttämismääräyksen kustannukset tulisivat datan haltijan kannettaviksi. 
 
Myöhemmin samassa kuulemistilaisuudessa kyseenalaistettiin edellä kuvatut arviot te-
leyrityksille aiheutuvien kustannusten suuruudesta. 
 
Koska jopa hallituksen esityksen vaikutusarvioinnissa on mainittu, että datan säilyttä-
mismääräys useimmiten kohdistuisi teleyrityksiin, Tietoliikenteen ja tietotekniikan 
keskusliitto, FCom ry haluaa tuoda valiokunnan tietoon seuraavat asiaan liittyvät seikat: 

Korkeavuorenkatu 30 
A 00130 Helsinki puh: 
(09)6812 100 faksi: 
(09) 6812 1017 

internet: 
wwvv.ficom.fi 
sähköposti: 
etunimi.sukunimi@fi
com.fi 
yhdistysrekisterinum
ero: 178.067 ly-
tunnus: 1571656-2 
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1   Televalvonta, tallennusvelvoilisuus ja säilyttämismääräys 
 
Televalvonta 
 

http://wwvv.ficom.fi/
mailto:etunimi.sukunimi@ficom.fi
mailto:etunimi.sukunimi@ficom.fi
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Televalvonnalla tarkoitetaan pakkokeinolain määritelmän mukaan "salassapidettävien 
tunnistamistietojen hankkimista televiesteistä, jotka on lähetetty ... viestintäverkkoon 
kytketystä teleliittymästä, teleosoitteesta tai telepäätelaitteesta taikka vastaanotettu tällaiseen 
teleliittymään, teleosoitteeseen tai telepäätelaitteeseen, sekä matkaviestimen sijaintitiedon 
hankkimista 
 
 
Yleinen tallennusvelvoilisuus 
 
Yleisellä tallennusvelvollisuudella tarkoitetaan velvollisuutta, jonka perusteella sähköisten 
viestintäpalvelujen tai yleisten viestintäverkkojen tarjoajien viestintäpalvelujen tarjoamisen 
yhteydessä tuottamia tai käsittelemiä tietoja on säilytettävä tietty aika Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiivissä 2006/24/EY säädetyin edellytyksin. 
 
Direktiivin tavoitteena on yhdenmukaistaa jäsenvaltioiden säännökset, jotka koskevat 
yleisesti saatavilla olevien sähköisten viestintäpalvelujen tai yleisten viestintäverkkojen 
tarjoajien tuottamien tai käsittelemien eräiden tietojen säilyttämiseen liittyviä velvolli-
suuksia, sen varmistamiseksi, että kyseisiä tietoja voidaan käyttää kunkin jäsenvaltion 
kansallisessa lainsäädännössä vakavaksi rikollisuudeksi määritellyn rikollisuuden tutkintaa, 
selvittämistä ja syyteharkintaa varten. Direktiiviä ei sovelleta sähköisen viestinnän sisältöön. 
 
Jäsenvaltioiden on saatettava direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja 
hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 15 päivänä syyskuuta 2007. Jäsenvaltio voi 
15 päivään maaliskuuta 2009 saakka lykätä direktiivin soveltamista eräiden erikseen 
lueteltujen viestintätietojen säilyttämisen osalta. 
 
Liikenne- ja viestintäministeriö on valmistelemassa yleistä tallennusvelvollisuutta koskevia 
kansallisia säädöksiä. 
 
 
Datan säilyttämismääräys 
 
Datan säilyttämismääräyksellä tarkoitetaan uutta pakkokeinoa, jolla pidättämiseen oi-
keutettu virkamies voi määrätä sen, jonka hallussa tai määräysvallassa data on, ei kuitenkaan 
rikoksesta epäiltyä, säilyttämään sen muuttumattomana, jos on syytä olettaa, että data, jolla 
voi olla merkitystä tutkittavana olevan rikoksen selvittämiselle, häviää tai sitä muutetaan. 

 
 
 
1 HE 153/2006 vp; pakkokeinolain 4 lukuun ehdotettavat muutokset, 4 b § 
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Edellä mainittu koskee myös tietojärjestelmän välityksellä siirrettyyn viestiin liittyvää tietoa 
viestin alkuperästä, määränpäästä, reitistä ja koosta sekä viestinnän ajankohdasta, kestosta, 
laadusta ja muista vastaavista seikoista. 

 
 
2   Keskinäisistä suhteista 

 
Televalvonta ja yleinen tallennusvelvoliisuus 
 
Viestintäviraston tekniset viranomaisvaatimukset -työryhmässä on valmisteltu lainval-
vontaviranomaisten ja teleyritysten yhteistyönä dokumentti, jossa on määritelty televal-
vonnan tuloksena lainvalvontaviranomaiselle toimitettavat tiedot. Vaatimusdokumentin 
mukaan erilaisia tietotyyppejä saattaa tulla tapauksesta riippuen kyseeseen muutamia 
kymmeniä. 
 
Euroopan unionin yleistä tallennusvelvollisuutta koskevan direktiivin perusteella tun-
nistamistietoja tultaneen tallentamaan huomattavasti televalvonnan yhteydessä toimitettavia 
tietoja vähemmän. 
 
Tallennusvelvoilisuuden perusteella tallennetut tiedot ja niiden laajuus eivät oletusarvoisesti 
täytä niitä vaatimuksia, joiden tulee täyttyä käytettäessä televalvontaa rikosten ehkäisyyn, 
paljastamiseen tai selvittämiseen. 
 
 

Televalvonta ja datan säilyttämismääräys 
 
Datan säilyttämismääräys on tarkoitettu eräänlaiseksi turvaamistoimeksi, jolla pyritään 
estämään rikosten selvittämisessä tarpeellisen datan häviäminen tai muuttaminen. Säi-
lyttämismääräys voidaan kohdistaa hallituksen esityksen mukaan myös sähköisen viestinnän 
tunnistamistietoihin. 
 
Säilyttämismääräyksen turvaamistoimen kaltainen luonne viitannee siihen, että määräyksellä 
pyritään varmistamaan lainvalvontaviranomaisen mahdollisuus televalvontaan. Määräystä 
käyttämällä pyritään estämään sähköisen viestinnän tietosuojalain (516/2004) pääsäännön 
toteutuminen, jonka mukaan tunnistamistiedot on hävitettävä tai tehtävä sellaisiksi, ettei niitä 
voi yhdistää tilaajaan tai käyttäjään (3 luku, Viestien ja tunnistamistietojen käsittely, 8 § 3 
mom). 
 
Jotta säilyttämismääräyksen tarkoitus toteutuisi, edellä kuvatun perusteella teleyrityksen on 
tosiasiassa käynnistettävä vastaavat toimet, kuin mikäli oltaisiin käynnistämässä 
televalvontaa. Varsinainen ero säilyttämismääräyksen ja televalvonnan välillä olisi vi-
ranomaisen oikeudessa saada tietoonsa toimenpiteellä tallennetun viestin, liikennetiedon tai 
muun tiedon sisältö. 

3 Säilyttämismääräyksen toimeenpanon aiheuttamista kustannuksista ja niiden korvaamisesta 

Teleyrityksen toteutettavaksi määrättävänä toimenpiteenä säilyttämismääräys ja televalvonta 
ovat käytännössä teknisesti sama asia. 
 
Pakkokeinolain 5 a luvun 14 § perusteella teleyrityksellä on oikeus saada valtion varoista 
korvaus televalvonnasta aiheutuneista välittömistä kustannuksista. 
 
Hallituksen esityksessä 153/2006 perusteluissa esitetään, että "ehdotettu datan säilyttä-
mismääräystä koskeva uusi pakkokeino kohdistuu käytännössä aina sivulliseen datan 
haltijaan, yleensä teleoperaattoriin. Säilytysmääräyksiä tullaan todennäköisesti antamaan 
suhteellisen harvoin, joten datan säilyttämiseen velvoitetulle yksittäiselle taholle aiheutuu 
velvollisuuden täyttämisestä vain vähäisiä kustannuksia." 
 
Koska säilyttämismääräys on teknisenä toimenpiteenä rinnastettavissa televalvontaan, 
hallituksen esityksessä esitettyä arviota voitaneen pitää perusteettomana. 
 
Poliisin ja teleyritysten kesken on toistuvasti jouduttu neuvottelemaan televalvonnan 
aiheuttamista kustannuksista, joita poliisi on pitänyt liian suurina, vaikka teleyritykset ovat 
hakeneet korvausta ainoastaan niille aiheutuneista välittömistä kustannuksista. 
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Yksittäisen säilyttämismääräyksen toteuttaminen tulee aiheuttamaan teleyritykselle vä-
hintään yhtä suuret välittömät kustannukset, kuin mitä vastaavan toimenpiteen käynnis-
täminen televalvontana synnyttäisi. 

4 FiComin kannanotto 

Edellä esitettyjen lisäselvitysten ja tarkennusten valossa FiCom haluaa erityisesti painottaa 
lausuntoonsa 29.11. sisältyvää pakkokeinolain 4 luvun säädöksiin kohdistuvaa 
muutosehdotusta: 
 
FiCom esitfcli, että ehdotukseen lisätään viittaus joko pakkokeino- tai viestintämarkki-nalain 
kustannusten korvaussäädökseen. 
 
Turvautumalla aina säilyttämismääräyksen käyttöön esitutkintaviranomainen pystyisi 
välttämään kaikki kustannukset, jotka sen olisi maksettava pakkokeinolain mukaista te-
levalvontaa käytettäessä. Ilman viittaussäädöksen lisäämistä saatetaan ajautua tilanteeseen, 
jossa säilyttämismääräyksellä teleyritys määrätään keräämään televalvontatiedot talteen ja 
myöhemmin esitettävällä käräjäoikeuden päätöksellä tiedot määrätään luovu-t tavaksi 
lainvalvontaviranomaiselle. 
 
Kun lisäksi otetaan huomioon, että datan säilyttämismääräyksen voi antaa yksittäinen 
pidättämiseen oikeutettu virkamies eikä esimerkiksi käräjäoikeus, voi perustellusti olet 
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taa, että kyseiseen turvaamistoimen kaltaiseen pakkokeinoon turvaudutaan käytännössä nyt 
arvioitua helpommin ja useammin. 
 
Mikäli nyt käsittelyssä olevaa säädösehdotusta ei muuteta, teleyritys jäisi ilman korvausta 
sen tosiasiallisesti suorittamasta televalvonnasta eikä teleyritys välttämättä myöskään saisi 
korvausta oikeuden päätöksen nojalla tapahtuvasta tietojen luovuttamisesta. 
 
 
 
 

Kari Wirman 
varautumispäällikkö 
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HE 153/2006 VP EUROOPAN NEUVOSTON TIETOVERKKORIKOS YLEISSOPIMUKSEN JA EU:N 
PUITEPÄÄTÖKSEN VOIMAAN SAATTAMISESTA: VASTINE ASIANTUNTIJALAUSUNTOIHIN 
 
Rikoslaki 17 luku 1 b § Järjestäytyneen rikollisryhmän määritelmä 
 
Valtakunnansyyttäjänvirasto ja dosentti Antti Pihlajamäki kiinnittävät huomiota siihen, että rikollisjärjestön 
määritelmä saattaa olla ongelmallinen, koska se ehdotetussa muodossa kattaisi myös vähäisiä rikoksia tekeviä 
ryhmiä, esimerkiksi taskuvaraskoplan. Pihlajamäen mukaan määritelmästä pitäisi ilmetä, että ryhmän tulee olla 
järjestäytynyt vakavien rikoksen tekemiseksi. 
 
OM: Määritelmäsäännös sijaitsee nykyisen rikollisryhmän toimintaan osallistumista koskevassa rikoslain 17 
luvun rangaistussäännöksessä. Määritelmä ehdotetaan hallituksen esityksessä siirrettäväksi itsenäiseksi 
määritelmäsäännöksesi samaan lukuun. Samalla ehdotetaan määritelmästä poistettavaksi viittaus rikollis-ärjestöön 
osallistumista koskevaan rangaistussäännökseen. Tarkoitus on, että itsenäistä määritelmää voitaisiin näin 
hyödyntää viittaustekniikan avulla törkeiden rikosten ankaroittamisperusteena nyt hyväksyttävänä olevan ja 
muiden puitepäätösten täytäntöönpanossa. 
 
Rikollisjärjestön määritelmää ei ole tarkoitus muilta osin muuttaa. Määritelmään aikanaan hallituksen esityksessä 
183/1999 vp liitetyt kriteerit - jäsenyyden pysyvyys, järjestäytyneisyys, selvä johto ja hierarkia, 
käskyvaltasuhteet, työnjakoja yhteistuumaisuus - rajaavat määritelmän edelleen sellaiseen organisoituneeseen 
rikolliseen toimintaan, jota esimerkiksi tavallinen nuorisojengi ei täytä. 
 
Oikeusministeriö kuitenkin toteaa, että hallituksen esitys mahdollistaa sen lausunnonantajien esiin nostaman 
tilanteen, että edellä mainittujen edellytysten täyttyessä järjestäytyneeksi rikollisryhmäksi voitaisiin katsoa myös 
suhteellisen vähäisiin rikoksiin, esimerkiksi näpistyksiin erikoistuneen rikollisryhmän toiminta. Tämä johtuu 
siitä, että kun määritelmästä poistettaisiin viittaus rikollisjärjestön toimintaan osallistumista koskevaan 
rangaistussäännökseen, niin samalla poistettaisiin viittaus kyseisessä rangaistussäännöksessä olevaan mainintaan 
siitä, että rikollisjärjestön puitteissa tehtävistä rikoksista tulee olla säädetty vähintään neljän vuoden 
vankeusrangaistus. 
 
Tietoverkkorikoksia koskevassa EU:n puitepäätöksen 7 artiklassa ja useissa muissa jo täytäntöönpannuissa 
puitepäätöksissä (2002/629/YOS, 2004/68/YOS) säädetään, että raskauttavaksi olosuhteeksi on katsottava se, että 
teko on tehty yhteisessä toiminnassa 98/733/YOS annetun määritelmän mukaisen rikollisjärjestön puitteissa 
riippumatta siitä, mikä on yhteisessä toiminnassa säädetty seuraamus. Lauseen loppu on suomenkielisenä hieman 
tulkinnanvarainen, mihin ei ole aikaisempien puitepäätösten täytäntöönpanossa kiinnitetty huomiota (HE 34/2004 
vp). Sitä on mahdollista tulkita niin, että tarkoitus olisi, että rikoksen tekeminen myös sellaisen rikollisjärjestön 
puitteissa, joka tekee hyvinkin vähäisiä rikoksia, tulisi säätää ankaroittamisperusteeksi törkeitä tekomuotoja 
kansallisesti säädettäessä. Tämä ei kuitenkaan olisi alkuperäisen yhteisen toiminnan 98/733/YOS hengen 
mukaista, jossa järjestäytyneen rikollisryhmän edellytetään olevan osa vakavaa organisoitunutta rikollisuutta. 
Säännöksen loppuosan tarkoituksena onkin oikeusministeriön näkemyksen mukaan vain selventää, että yhteisen 
toiminnan määritelmässä mainittua rikollisryhmän toiminnassa tehtäviä rikoksia koskevaa neljän vuoden 
enimmäisrangaistusta ei ole tarkoitus soveltaa törkeän tekomuodon enimmäisrangaistuksena, vaan että törkeän 
tekomuodon enimmäisrangaistuksesta säädetään erikseen. Tätä tulkintaa tukee myös lauseen lopun 
englanninkielinen versio , joka selvästi puhuu rangaistustasosta (... apart from the penalty level referred to 
therein). Puitepäätöksen 7 artikla ja vastaavat velvoitteet muissa puitepäätöksissä eivät siten oikeusministeriön 
näkemyksen mukaan aseta rajoituksia sille, että järjestäytyneen rikollisryhmän määritelmä rikoslaissa rajataan 
koskemaan vain ryhmiä, joiden piirissä tehdään törkeitä/vakavia rikoksia 
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Oikeusministeriö ei vastusta säännöksen selventämistä siten, että rikollisryhmän tekemien rikosten luonnetta 
säännöksessä luonnehditaan esimerkiksi edellyttämällä, että rikosten tulee olla vakavia. Oikeusministeriö kuitenkin 
huomauttaa, että rikosten vakavuus on hieman tulkinnanvarainen käsite. Mainittua perustetta on kuitenkin käytetty 
jo nykyisin myös rikoslain 6 luvun 5 §:ssä, jossa säädetään rangaistuksen mittaamisessa koventamisperusteena 
käytettävästä vakavien rikosten tekemistä varten järjestäytyneestä ryhmän jäsenyydestä. 
 
Rikoslaki 28 luku 7 § Luvaton käyttöjä 38 luku 8 § tietomurto 
 
Valtakunnansyyttäjänvirasto ja dosentti Antti Pihlajamäki kiinnittävät huomiota siihen, että tietomurron ja 
luvattoman käytön enimmäisrangaistukset ovat samat (1 vuosi), vaikka luvaton käyttö on pidemmälle menevä 
oikeudenloukkaus. He ehdottavat luvattoman käytön enimmäisrangaistusta korotettavaksi 1,5 vuoteen. 
 
OM: Tietomurto tarkoittaa järjestelmään tunkeutumista, ja luvaton käyttö sen käyttämistä. Jos luvattomassa 
käytössä kuitenkin aiheutetaan vahinkoa tai järjestelmän toimintaa muutoin häiritään, teko tulee arvioitavaksi 
vahingontekona. Vahingonteon rangaistusasteikkoa ehdotetaan korotetavaksi kahteen vuoteen vankeutta. 
 
OM huomauttaa, että luvatonta käyttöä koskeva rangaistussäännös on yleissäännös, ja vain hyvin harvoissa 
tapauksissa se tulee sovellettavaksi tietokoneisiin ja dataan. Rangaistusasteikon korottaminen siten vain tällaisen 
erityistapauksen vuoksi ei ole perusteltua. Enimmäisrangaistuksen korottaminen voisi lisäksi johtaa tarpeeseen 
tarkistaa myös muiden siihen rinnastuvien rangaistussäännösten kuten moottorikulkuneuvon käyttövarkauden 
rangaistusasteikkoja. OM:n näkemyksen mukaan suhde tietomurron ja luvattoman käytön välillä voidaan ottaa 
riittävästi huomioon rangaistusta mitattaessa nykyisten rangaistusasteikkojen puitteissa. 
 
Pakkokeinolaki 
 
4 luku 1 § 2 ja 3 m o m Datan takavarikko 

Valtakunnansyyttäjänviraston mukaan kopioitua dataa tulisi verrata asiakirjan kopioon. Esitys ei sisällä 
säännöksiä tai ohjeita tilanteessa, jossa epäillään, että takavarikoitu kovalevy sisältää takavarikkokiellon alaista 
materiaalia. 
Tietoliikenteen ja -tekniikan keskusliitto FiConVn ja Elecronic Frontier Finland ehdottavat, että takavarikon ja 
televalvonnan- ja kuuntelun välistä suhdetta selvennettäisiin datan tunnistamistietojen osalta säätämällä, että 
tunnistamistietoihin kohdistuvista pakkokeinoista säädetään pakkokeinolain 5 a luvussa. 
 
OM: Niin kuin esityksen perusteluissa todetaan, pakkokeinolain 4 luvun 1 §:n tarkoituksena ei ole muuttaa 
voimassa olevaa oikeustilaa, vaan ainoastaan saattaa lain sanamuoto paremmin vastaamaan vakiintunutta 
käytäntöä. Nykykäytäntöä takavarikkokiellon alaisten tiedostojen käsittelystä on selostettu sivuilla 11 ja 69 KKO 
2002:85 pohjalta. Ehdotus ei myöskään vaikuta siihen kysymykseen, voidaanko datan muodossa olevaa 
informaatiota takavarikoida pakkokeinolain 4 luvun säännösten mukaan vai onko kysymyksessä televalvonta, 
johon lain 5 a luvun mukaan tarvitaan tuomioistuimen lupa. Esityksen tarkoituksena ei ole muuttaa vallitsevaa 
oikeustilaa tässä suhteessa. 

Datan takavarikointia ja kopiointia koskevat kysymykset on rajattu esityksen jaksossa 5 selostetuista syistä 
esityksen ulkopuolelle erikseen valmisteltaviksi. Myös siltä osin kuin takavarikon ja televalvonnan välinen 
rajanveto it-ympäristössä aiheuttaa tulkintaongelmia, asiaa on tarkoitus selventää esitutkinta-ja pakkokeinolain 
kokonaisuudistuksen yhteydessä. 
 
4 luku 1 § takavarikko ja 8 § kirjeen tai asiakirjan avaaminen 
 
Asianajajaliiton mukaan pakkokeinolain 4 luvun 8 §:n säännöstä kirjeen tai asiakirjan avaamisesta ja tutkimisesta 
tulisi soveltaa myös 1 §:n nojalla takavarikoidun datan tunnistamistietojen esille hakemiseen. 
 
OM: Esityksen perusteluissa (s. 69) on todettu, että 8 §:n säännöstä viestin avaamisesta sovelletaan myös datan 
muodossa  olevaan  asiakirjaan  eli  käytännössä esim.  epäillyn  tietokoneella  tallennettuina oleviin 
sähköpostiviesteihin. Tällaisen viestin avaamisoikeus on poliisin henkilökunnasta vain tutkinnanjohtajalla ja 
tutkimisoikeus tämän lisäksi vain kyseessä olevan rikoksen tutkijoilla. Datan tunnistamistietoja voisi lähinnä 
verrata kirjekuoren päällä olevien lähettäjätietojen lukemiseen. Datan tunnistamistietoja ei voi siten 
lähtökohtaisesti kaikissa suhteissa rinnastaa viestin avaamiseen ja sen sisällön tutkimiseen, vaikka niille 
lainsäädännössä saatetaan antaa luottamuksellisen tiedon suojaa. OM katsoo, että ehdotettua 8 §:n ulottamista 
koskemaan datan tunnistamistietoja tulee selvittää erikseen datan takavarikkoa ja kopiointia koskevan valmistelun 
yhteydessä esitutkinta-ja pakkokeinolain kokonaisuudistuksen yhteydessä. 
 
4 luku 4 b Datan säilyttämismääräys 
 
Tunnistamistieto - liikennetieto 
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Tietoliikenteen ja -tekniikan keskusliitto FiCom'n mukaan datan säilyttämismääräyksen kohteena tulisi 
liikennetiedon sijasta käyttää termiä tunnistamistieto, jota käytetään sähköisen viestinnän tietosuojalaissa. 
 
OM: Tunnistamistiedon käsite ei lainsäädännössä ole täysin yhdenmukainen. Sähköisen viestinnän tietosuojalain 2 
§:n 8 ja 9 kohdissa käytetään erikseen käsitteitä tunnistamistietoja paikkatieto, joka ilmaisee liittymän tai 
päätelaitteen maantieteellisen sijainnin. Pakkokeinolain 5 a luvun 1 §:n 2 kohdan tunnistamistiedon määritelmässä 
mainintaan erikseen selvyyden vuoksi matkapuhelimen osalta myös sijaintitieto, vaikka lain esitöiden (HE 
22/1994 vp) mukaan tunnistamistiedon käsite kattaisi matkapuhelimien osalta ilman eri mainintaakin tiedon 
laitteen sijainnista. Jotta datan säilyttämismääräys kattaisi kaikki yleissopimuksen edellyttämät tiedot, käyttöön 
otettiin sopimuksessa mainittu käsite liikennetietoja sen lisäksi pyrittiin sekä säännöksessä että perusteluissa 
selventämään mitä tietoja säännöksen on tarkoitus kattaa. Datan säilyttämismääräystä koskevien kansainvälisten 
oikeusapupyyntöjen kannalta on tärkeää, ettei synny epäselvyyttä siitä, mitä tietoja pyyntö voi koskea. 
 
Kustannusten korvaaminen 
 
Liikenne- ja viestintäministeriön, liikenne- ja viestintävaliokunnan ja Tietotekniikan keskusliitto FiCom'n mukaan 
teleyritysten tulisi saada korvaus joko viestintämarkkinalain 98 §:n tai pakkokeinolain 5 a luvun 14 §:n nojalla 
datan säilyttämismääräyksen toteuttamisen aiheutumista kustannuksista. Esityksen mukaan datan 
säilyttämismääräyksestä aiheutuvista kustannuksista vastaisi datan haltija. FiComin mukaan säilyttämismääräys 
tulee aiheuttamaan teleyrityksille yhtä suuret kustannukset kuin vastaavaan toimenpiteen käynnistäminen 
televalvontana synnyttäisi. FiCom epäilee, että antamalla säilyttämismääräyksen esitutkintaviranomainen voisi 
välttää kaikki kustannukset, jotka sen olisi maksettava televalvontaa käytettäessä. 
 
OM: Käytännössä säännöksessä tarkoitettuna datan haltijana kyseeseen tulisi yleensä teleoperaattori, mutta 
velvoitettu voisi olla myös muu sivullinen. 
 
Pakkokeinolain nojalla teleyrityksille korvataan saman lain 5 a luvussa säädetyistä televalvonnasta- tai -
kuuntelusta aiheutuvat kustannukset. Viestintämarkkinalain 98 §:n nojalla puolestaan korvataan teleyrityksille 
pelastus- ja turvallisuusviranomaisten erityislainsäädännössä säädettyjen viranomaistehtävien avustamiseen 
liittyvät välittömät kustannukset tietojen keräämisestä ja käsittelystä (HE 112/2002 vp). Koska datan 
säilyttämismääräyksessä on kyse pakkokeinolakiin perustuvasta rikoksen selvittämiseksi tarvittavasta 
toimenpiteestä, oikeusministeriön näkemyksen mukaan mahdollista korvausta tulee harkita pakkokeinolain 
korvaussäännöksen valossa. 
 
Pakkokeinolaissa säädetyistä tutkintakeinoista aiheutuvat kustannukset katetaan sisäasiainministeriön budjetista. 
Datan säilyttämisestä aiheutuvat kustannukset arvioidaan niin vähäisiksi, että jos ne päätettäisiin korvata valtion 
varoista, ne korvattaisiin nykyisen budjetin raameissa. Sisäasiainministeriön näkemyksen mukaan kustannusten 
korvaamisessa tulisi kuitenkin noudattaa hallituksen esityksessä esitettyä ratkaisua eikä korvaussäännöstä tulisi 
laajentaa koskemaan datan säilyttämismääräystä. 
Kuten hallituksen esityksessä on todettu, datan säilyttämismääräyksiä tullaan antamaan hyvin vähän. 
Säilyttämismääräys on esitoimenpide, jota seuraa yleensä joko datan takavarikko tai televalvonta. 
Sisäasiainministeriön mukaan poliisi tulee tutkinnan tehokkuuden vuoksi turvautumaan varsinaiseen 
pakkokeinoon (televalvontaan tai datan takavarikkoon) aina kun se vain on mahdollista, joten niitä edeltävän 
datan säilyttämismääräyksen tarve muodostunee käytännössä hyvin vähäiseksi. 
 
Datan säilyttämismääräys ei edellytä teleyrityksiltä yksinomaan tätä tarkoitusta varten ohjelmistojen suunnittelua, 
teknisten laitteistojen tai muiden laitteiden hankintaa tai muita investointeja. Säilyttämismääräyksen sisältöhän on 
vain jo olemassa olevan tiedon säilyttäminen muuttamattomana (jäädyttäminen) ja kielto kohdistaa siihen muita 
toimenpiteitä. 
 
Teleyrityksille maksetaan nykyisin televalvonnan ja -kuuntelun aiheuttamista kustannuksista korvausta 
pakkokeinolain 5 a luvun 14 §:n nojalla. Erillisen korvauksen maksaminen myös mainittujen pakkokeinojen 
esitoimenpiteestä eli säilyttämismääräyksestä, on sisäasiainministeriön näkemyksen mukaan aiheetonta. 
Teleyhtiöt ovat lisäksi korvauksen saamisessa jo nykyisin paremmassa asemassa kuin muut datan haltijat. Jos 
korvaussäännöstä päätettäisiin laajentaa säilyttämismääräyksen aiheuttamiin kustannuksiin, tulisi siten 
arvioitavaksi tulisiko korvaussäännös laajentaa koskemaan myös muita datan haltijoita kuin teleyrityksiä. Näin 
siitä huolimatta, että muiden datan haltijoiden kuin teleyritysten määrä olisi hyvin vähäinen. Oikeusministeriö ei 
pidä pakkokeinolain korvaussäännöksen laajentamista mainitulla tavalla perusteltuna. 
 
Säilytysmääräys ei kata tietojen luovutusta esitutkintaviranomaiselle, vaan se koskee vain niiden säilyttämistä 
tietojen haltijan hallussa. Säilytysmääräystä seuraavaan telekuunteluun tai -valvontaan on normaaliin tapaan 
saatava tuomioistuimen lupa. FiComin lausunnossa esiin nostamalle menettelylle, että säilytysmääräyksen 
antamisella esitutkintaviranomainen voisi kiertää televalvonnasta tai -kuuntelusta aiheutuvien kustannusten 
korvaamista koskevia velvoitteitaan, ei löydy lainsäädännöllistä pohjaa. 
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4 l uk u 4 c Datan säilyttämismääräyksen kesto 
 
Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom katsoo, että säilyttämismääräyksen enimmäiskestoksi tulisi 
säätää yksi vuosi. FiCom katsoo myös, että teleyrityksille osoitetut kansainväliseen oikeusapuun liittyvät pyynnöt 
tulee kanavoida suomalaisen toimivaltaisen viranomaisen kautta. 
 
OM: Yleissopimuksen 16 artiklassa ei ole määräyksiä säilyttämismääräyksen enimmäiskestosta, vaan siinä 
todetaan, että sopimuspuoli voi säätää määräajan pidentämisen mahdollisuudesta. Hallituksen esityksen mukaan 
kestoa voidaan pidentää kolme kuukautta kerrallaan eikä sille esitetä enimmäisrajaa. Erityisesti kansainvälisen 
oikeusavun tilanteissa voisi käytännössä syntyä vaikeuksia, jos kestolle olisi säädetty enimmäismäärä. 
Pakkokeinojen käyttöä yleisesti rajoittava 7 luvun 1 a §:ssä säädetty suhteellisuusperiaate rajoittaa kuitenkin 
omalta osaltaan säilyttämismääräyksen enimmäiskestoa. Suhteellisuusperiaate edellyttää pakkokeinon käytössä 
rikoksen törkeyden, rikoksen selvittämisen tärkeyden sekä epäillylle ja muille pakkokeinon käytöstä aiheutuvien 
oikeuksien loukkauksien huomioon ottamista. 
 
Kansainväliset oikeusapupyynnöt osoitetaan jo nykyään aina kansallisille oikeusviranomaisille. Niitä ei osoiteta 
suoraan teleyrityksille. 
 
Yhteys direktiiviin 2006/24/EY 
 
Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiComin mukaan datan säilyttämismääräystä koskeva ehdotus tulisi 
käsitellä yhtenä kokonaisuutena Euroopan parlamentin ja neuvoston 2006/24/EY tietojen säilyttämistä koskevan 
direktiivin kanssa. FiCom ehdottaa, että lakiteknisesti liikennetiedot tulisi rajata ehdotetun säilyttämismääräyksen 
ulkopuolelle. 
 
OM: Kyse on kahdesta eri asiasta, joiden käsitteleminen yhdessä ei ole tarpeen. Direktiivin voimaan saattamisen 
edellyttämien lainsäädäntötoimien ei tule viivästyttää EN:n yleissopimuksen ja EU:n puitepäätöksen voimaan 
saattamista. Yleissopimus edellyttää datan säilyttämismääräyksen ulottamista myös 
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liikennetietoihin eikä niitä siten voida rajata säännöksestä pois. Jos yhteen sovitettavaa eri instrumenttien osalta 
ilmenee, tämä voidaan hoitaa direktiivin kansallisen täytäntöönpanon yhteydessä. 
 
Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun muuttaminen 
 
Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCOM ehdottaa, että oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 
23 §:ään lisättäisiin teleyrityksen tai yhteisötilaajien palveluksessa olevaa koskeva todistamiskielto. 
 
OM: Oikeudenkäymiskaaren todistamiskieltosäännösten muuttaminen edellyttäisi erillistä, perusteellista 
valmistelua, eikä niiden muuttamiseen ehdotetulla tavalla tässä yhteydessä ole syytä ryhtyä. 



LaVM 23/2006 vp — HE 153/2006 vp 

Luonnos 15.12.2006 

LAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 23/2006 vp 
 
Hallituksen esitys Euroopan neuvoston tieto-
verkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen 
hyväksymisestä, laiksi sen lainsäädännön alaan 
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä 
laeiksi rikoslain, pakkokeinolain 4 luvun, 
esitutkintalain 27 ja 28 §:n ja kansainvälisestä 
oikeusavusta rikosasioissa annetun lain 15 ja 23 §:n 
muuttamisesta 

 
 

JOHDANTO 

Vireilletulo 

Eduskunta on 4 päivänä lokakuuta 2006 lähettänyt lakivaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi 

hallituksen esityksen Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen 

hyväksymisestä, laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä 

laeiksi rikoslain, pakkokeinolain 4 luvun, esitutkintalain 27 ja 28 §:n ja kansainvälisestä 

oikeusavusta rikosasioissa annetun lain 15 ja 23 §:n muuttamisesta (HE 153/2006 vp). 
 

Lausunto 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti liikenne- ja viestintävaliokunta on antanut asiasta lausunnon, 

joka on otettu tämän mietinnön liitteeksi (LiVL 25/2006 vp). 
 

Asiantuntijat 
 
Valiokunnassa ovat olleet kuultavina 
 
- lainsäädäntöneuvos Lena Andersson, oikeusministeriö 

HE 153/2006 vp Versio 0.1 

- valtionsyyttäjä Jarmo Rautakoski, Valtakunnansyyttäjänvirasto 

- asianajaja Klaus Nyblin, Suomen Asianajajaliitto 

- hallituksen jäsen Ville Oksanen, Electronic Frontier Finland ry 

- varautumispäällikkö Kari Wirman, Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, Fi-Com ry. 
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Lisäksi dosentti Antti Pihlajamäki on antanut kirjallisen lausunnon. 

HALLITUKSEN ESITYS 

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyy Budapestissä 23 päivänä marraskuuta 2001 

tehdyn Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen sekä antaa 

suostumuksensa eräiden yleissopimuksen nojalla annettavien selitysten ja varaumien tekemiseen. 

Samassa yhteydessä lainsäädäntö saatetaan vastaamaan tietojärjestelmiin kohdistuvista 

hyökkäyksistä tehdyn neuvoston puitepäätöksen vaatimuksia. Puitepäätöksessä on määräyksiä 

samoista asioista kuin yleissopimuksessa. 

Esitykseen sisältyy ehdotus laiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien 

määräysten voimaansaattamisesta. 

Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että rikoslakiin, pakkokeinolakiin, esitutkintalakiin ja 

kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annettuun lakiin tehdään yleissopimuksen 

voimaansaattamisesta ja puitepäätöksen täytäntöönpanosta johtuvat muutokset sekä eräitä 

voimassa olevaa lainsäädäntöä täsmentäviä muutoksia. 

Rikoslakiin ehdotetaan lisättäviksi uudet tietojärjestelmän häirintää, törkeää tieto-

järjestelmän häirintää ja tietoverkkorikosvälineen hallussapitoa koskevat rangaistussäännökset. 

Rikoslakiin ehdotetaan lisättäväksi myös törkeää tietomurtoa koskeva säännös. Vahingonteon 

enimmäisrangaistusta ehdotetaan korotettavaksi. Tietoverkkorikosvälineen levittämisen osalta 

nykyinen sääntely laajennettaisiin kattamaan tietokonevirusten ja muiden vastaavien 

haittaohjelmien lisäksi tietomurtovälineet ja laitteet. Eräiden yleissopimuksessa tarkoitettujen 

rikosten yritys säädetään rangaistavaksi. Oikeushenkilön rangaistusvastuuta ehdotetaan 

laajennettavaksi. 

Pakkokeinolakiin ehdotetaan lisättäviksi uudet datan säilyttämismääräystä ja tie-

tojärjestelmän haltijan tietojenantovelvollisuutta koskevat säännökset. Esitutkintalakiin lisätään 

säännös, jonka mukaan todistaja on velvollinen esittämään hallussaan olevan asiakirjan ja muun 

todistusaineiston esitutkinnassa. Kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annettuun lakiin 

tehdään muutos, jonka mukaan datan säilyttämismääräystä koskevan oikeusapupyynnön 

yhteydessä ei edellytetä kaksoisrangaistavuutta. Lisäksi esityksessä ehdotetaan eräitä muita 

vähäisiä muutoksia. 

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan mahdollisimman pian niiden vah-

vistamisen jälkeen. Yleissopimuksen voimaansaattamislaki on kuitenkin tarkoitettu tulemaan 
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voimaan tasavallan presidentin asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti kuin 

yleissopimus tulee Suomen osalta voimaan. 
 
 
 
VALIOKUNNAN KANNANOTOT 
 
 
Yleisperustelut 
 

Yleistä 

Esityksen keskeisenä sisältönä on Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan 

yleissopimuksen hyväksyminen ja voimaansaattaminen. Samalla pannaan kansallisesti täytäntöön 

Euroopan unionin neuvoston puitepäätös tietojärjestelmiin kohdistuvista hyökkäyksistä. 

Yleissopimuksella ja puitepäätöksellä sekä niiden kansallisella voimaansaattamisella 

pyritään yhteiskunnan suojelemiseen tietotekniikkarikollisuudelta ja sen aiheuttamiltä 

vahingoilta. Tavoitetta toteutetaan yhtenäistämällä ja laajentamalla näitä rikoksia koskevia 

rangaistussäännöksiä sekä tehostamalla rikostutkintaa ja kansainvälistä oikeudellista yhteistyötä. 

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen pe-

rusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa 

yleissopimuksen hyväksymistä sekä suostumuksen antamista esityksessä ehdotettujen 

selitysten ja varaumien tekemiseen. Valiokunta puoltaa myös lakiehdotusten hyväksymistä 

seuraavin huomautuksin ja muutosehdotuksin. 
 

Lainsäädännön uudistustarve 

• Dataan kohdistuviin pakkokeinoihin liittyy vaikeita soveltamisongelmia, joita ei hallituksen 

esityksessä ole ehdotettu ratkaistaviksi. Esityksen pohjana olevassa työryhmän mietinnössä1 

oli ehdotettu säännöstä, jonka mukaan datan pelkkää kopiointia ei vielä olisi pidetty 

takavarikkona. Vastaavaa säännösehdotusta ei ole kuitenkaan otettu hallituksen esitykseen, 

koska datan kopiointia ja kopioiden käsittelyä koskevaa ongelmakokonaisuutta on pidetty 

liian moniaineksisena selvitettäväksi nyt kysymyksessä olevan yleissopimuksen 

voimaansaattamisen ja puitepäätöksen täytäntöönpanon yhteydessä (HE s. 11/1). Esitys ei 

myöskään sisällä säännöksiä esimerkiksi sellaisten käytännössä ongelmallisiksi 

osoittautuneiden tilanteiden varalta, joissa on epäiltävissä, että takavarikoitu tietokoneen 

kovalevy tai kovalevystä otettu kopio sisältää takavarikkokiellon alaista aineistoa. 

Lakivaliokunta on aikaisemmin toistuvasti todennut, että esitutkintalaki ja pakkokeinolaki 

on syytä uudistaa kokonaisuudessaan (ks. LaVM 31/2002 vp, LaVL 7/2004 vp ja LaVL 6/2005 
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vp). Myös sisäasiainministeriön asettama selvityshenkilö on vastikään ehdottanut toimielimen 

asettamista valmistelemaan poliisilain, esitutkintalain ja pakko- 
 
 
1 Tietoverkkorikostyöryhmän mietintö. Oikeusministeriön työryhmämietintöjä 2003:6. 

keinolain kokonaisuudistusta. Valiokunta uudistaa aikaisemman kantansa kokonaisuudistuksen 

tarpeellisuudesta ja kiirehtii jälleen uudistustyön aloittamista. Valiokunta pitää tärkeänä, että 

edellä mainitut ongelmakysymykset selvitetään perusteellisesti osana kokonaisuudistuksen 

valmistelua. 
 

Korvauskysymykset 

Asiantuntijakuulemisessa on arvosteltu sitä, että datan säilyttämismääräyksen noudattamisesta 

aiheutuvat kustannukset jäävät hallituksen esityksen mukaan datan haltijan vastattaviksi. Myös 

liikenne- ja viestintävaliokunta on lausunnossaan katsonut (s. 3/II), ettei ole perusteltua nyt 

käsiteltävänä olevassa hallituksen esityksessä poiketa pakkokeinolain 5 a luvun 14 §:ssä ja 

viestintämarkkinalain 98 §:ssä omaksutusta periaatteesta, jonka mukaan aiheutuneet välittömät 

kustannukset korvataan. 

Lakivaliokunnalle esitetyt arviot siitä, kuinka yleisesti datan säilyttämismääräyk-siä tullaan 

antamaan ja minkä suuruisia kustannuksia niiden noudattamisesta aiheutuu, ovat poikenneet 

merkittävästi toisistaan. Kun asia on näin epäselvä, valiokunta katsoo, että kustannusten 

korvaamista koskeva säännös vaatisi perusteellisempaa valmistelua kuin mikä on 

valiokuntakäsittelyssä tarkoituksenmukaista. Siksi valiokunta ei tässä yhteydessä ehdota 

korvaussäännöksen ottamista lakiin. 

Valiokunta pitää kuitenkin tarpeellisena, että edellä mainitun kokonaisuudistuksen 

yhteydessä selvitetään, aiheutuuko datan säilyttämismääräysten noudattamisesta teleyrityksille tai 

muille datan haltijoille sellaisia kustannuksia, joiden korvaaminen valtion varoista olisi 

perusteltua. Selvitystyössä tulee ottaa huomioon teleyritysten kokemukset nyt ehdotetun lain 

soveltamisesta. 
 
 
 
 
 

Klaus Helminen: Turvallisuusviranomaisten toimivaltuussäännöstöjen uudistamistarpeet. Sisäasiain-
ministeriön julkaisusarja 32/2006. 

Suhteellisuusperiaate 

Valiokunta korostaa sitä, että harkittaessa ehdotetun uuden pakkokeinon, datan säilyttä-

mismääräyksen käyttöä tulee kussakin yksittäistapauksessa ottaa pakkokeinolain 4 luvun 4 b 

§:ssä säädettyjen edellytysten lisäksi huomioon myös saman lain 7 luvun 1 a §:ssä säädetty 



— HE 153/2006 vp La VM 23/2006 vp 

suhteellisuusperiaate. Pakkokeinoja saadaan sen mukaisesti käyttää vain, jos pakkokeinon 

käyttöä voidaan pitää puolustettavana ottaen huomioon tutkittavana olevan rikoksen törkeys, 

rikoksen selvittämisen tärkeys sekä rikoksesta epäillylle tai muille pakkokeinon käytöstä 

aiheutuva oikeuksien loukkaus ja muut asiaan vaikuttavat seikat. Valiokunta katsoo, että 

suhteellisuusperiaate on otettava huomioon myös harkittaessa datan säilyttämismääräyksen 

keston pidentämistä pakkokeinolain 4 luvun 4 c §:n nojalla. 
 

Yksityiskohtaiset perustelut 
 
 

2. Laki rikoslain muuttamisesta 
 

17 luku. Rikoksista yleistä järjestystä vastaan 

1 a §. Järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaan osallistuminen ja 1 b §. Järjestäytyneen 

rikollisryhmän määritelmä. Hallituksen esityksessä ehdotetaan kumottavaksi 1 a §:n 4 momentti, 

joka sisältää järjestäytyneen rikollisryhmän määritelmän. Määritelmä ehdotetaan siirrettäväksi 

uuteen 1 b §:ään. 

Ehdotetun siirron yhteydessä määritelmän sisältöä myös asiallisesti muutettaisiin. 

Nykyisen määritelmän mukaan järjestäytyneenä rikollisryhmänä pidetään vain sellaista laissa 

tarkemmin luonnehdittua yhteenliittymää, joka toimii yhteistuumin tehdäkseen 1 a §:n 1 

momentissa tarkoitettuja rikoksia. Näitä ovat kiihottaminen kansanryhmää vastaan ja 

oikeudenkäytössä kuultavan uhkaaminen sekä rikokset, joista säädetty enimmäisrangaistus on 

vähintään neljä vuotta vankeutta. Ehdotetun uuden määritelmän mukaan olisi riittävää, että 

yhteenliittymä toimii yhteistuumin tehdäkseen miten vähäisiä rikoksia tahansa. Määritelmän 

muuttaminen tällä tavoin vaikuttaisi merkittävästi niiden rangaistussäännösten sisältöön, joihin 

sisältyvässä ankaroittamisperusteessa määritelmään on viitattu. Muutoksella saattaisi siten olla 

tosiasiallisesti vaikutusta kyseisten törkeää tekomuotoa koskevien säännösten käyttöalaan. Tätä 

riskiä ei poista se, että säännösten soveltaminen ankaroittamisperusteen täyttymisen lisäksi 

edellyttää sitä, että rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä. 

Hallituksen esityksessä ei ole esitetty perusteita määritelmän asiasisällön muuttamiselle. 

Määritelmän muuttaminen ei ole välttämätöntä edes nyt kysymyksessä olevan puitepäätöksen 

täytäntöönpanemiseksi. Puitepäätöksen 7 artiklaa, joka koskee rikollisjärjestön puitteissa 

tehdyistä tietojärjestelmiin kohdistuvista rikoksista määrättävien enimmäisrangaistusten 

vähimmäistasoa, on nimittäin valiokunnan saaman selvityksen mukaan perusteltua tulkita siten, 

että artiklassa rikollisjärjestöllä tarkoitetaan samaa kuin 1 a §:n 4 momentissa järjestäytyneellä 

rikollisryhmällä. 
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Edellä esitetyistä syistä valiokunta ei pidä ehdotettuja muutoksia perusteltuina. Siksi 

valiokunta ehdottaa, ettei 1 a §:n 4 momenttia kumota ja että ehdotettu uusi 1 b § poistetaan 

lakiehdotuksesta. Tämän johdosta myös lakiehdotuksen johtolausetta on tarkistettava. 

8 a §. Törkeä laittoman maahantulon järjestäminen ja 18 a §. Törkeä sukupuolisiveellisyyttä 

loukkaavan lasta esittävän kuvan levittäminen. Koska järjestäytyneen rikollis-ryhmän määritelmä 

edellä esitetyn mukaisesti jää 1 a §:n 4 momenttiin, käsillä olevien pykälien muuttaminen on 

tarpeetonta. Valiokunta ehdottaa säännösehdotukset poistettaviksi lakiehdotuksesta, jolloin 

pykälät jäävät voimaan nykyisessä muodossaan. Lakiehdotuksen johtolausetta on tarkistettava 

vastaavasti. 
25 luku. Vapauteen kohdistuvista rikoksista 

3 a §. Törkeä ihmiskauppa. Koska järjestäytyneen rikollisryhmän määritelmä edellä esitetyn 

mukaisesti jää 17 luvun 1 a §:n 4 momenttiin, käsillä olevan pykälän muuttaminen on tarpeetonta. 

Valiokunta ehdottaa säännösehdotuksen poistettavaksi lakiehdotuksesta, jolloin pykälä jää 

voimaan nykyisessä muodossaan. Lakiehdotuksen johtolausetta on tarkistettava vastaavasti. 

34 luku. Yleisvaarallisista rikoksista 

9 a §. Vaaran aiheuttaminen tietojenkäsittelylle. Pykälän 2 kohtaa on tarkistettu kielellisesti. 

35 luku. Vahingonteosta 

1 §. Vahingonteko. Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että vahingonteon enimmäisrangaistus 

nostetaan nykyisestä yhdestä vuodesta kahdeksi vuodeksi vankeutta. Perustelujen mukaan (s. 

63/11—64/1) muutoksella saatetaan lainsäädäntö vastaamaan puitepäätöksen 7 artiklan 

vaatimuksia. Enimmäisrangaistuksen korotus on ulotettu perustelujen mukaan 

johdonmukaisuuden vuoksi koskemaan myös esineeseen kohdistuvaa vahingontekoa. 

Valiokunta toteaa, että puitepäätöksen 7 artiklassa asetettu velvoite säätää vähintään 

kahden vuoden enimmäisrangaistus ei koske muita vahingontekorikoksia kuin käsillä olevan 

pykälän 2 momentissa tarkoitettua ns. tietovahingontekoa. Lisäksi se koskee vain tapauksia, 

joissa rikos on tehty osana järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa. Valiokunta ei pidä 

perusteltuna, että puitepäätöksen alaltaan hyvin suppean velvoitteen täytäntöönpanemiseksi 

tehdään ehdotetun kaltainen olennainen muutos vahingonteon rangaistusasteikkoon. Ehdotetulla 

muutoksella saattaisi olla ennakoimattomia kriminaalipoliittisia vaikutuksia, kun otetaan 

erityisesti huomioon vahingontekorikosten yleisyys ja se, että kysymys on tyypillisestä 

nuorisorikollisuuden lajista. 
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Ehdotettua enimmäisrangaistuksen korottamista vastaan puhuu myös se, että sen myötä 

vahingonteosta tulisi ankarammin rangaistava rikos kuin varkaudesta. Rikoslain 

kokonaisuudistuksen I vaiheessa omaisuusrikoksia koskevaa sääntelyä uudistettaessa on todettu, 

että vahingontekorikokset keskimäärin osoittavat vähäisempää syyllisyyttä kuin useimmat muut 

omaisuusrikokset eikä niihin ole perusteltua suhtautua yhtä ankarasti kuin esimerkiksi 

varkausrikoksiin (HE 66/1988 vp, s. 22/1). Valiokunta pitää tätä käsitystä edelleen 

ajankohtaisena. 

Edellä esitetyistä syistä valiokunta ehdottaa, että pykälän / ja 2 momentti poistetaan 

lakiehdotuksesta. Tällöin ne jäävät siis voimaan nykyisessä muodossaan. Lakiehdotuksen 

johtolausetta on tarkistettava vastaavasti. 

Hallituksen esityksen perustelussa on esitetty (s. 63/11), että ehdotetun enimmäis-

rangaistuksen korottamisen jälkeen tietovahingontekoa koskeva säännös syrjäyttäisi toissijaisen 

tietomurtosäännöksen niissä tapauksissa, joissa tietomurtoon on liittynyt myös tietovahingonteko. 

Valiokunta toteaa, että 38 luvun 8 §:n 4 momentin mukaan tietomurtoa koskevaa 

rangaistussäännöstä sovelletaan ainoastaan tekoon, josta ei ole muualla laissa säädetty 

ankarampaa tai yhtä ankaraa rangaistusta. Tietovahingonteosta on jo nykyisin säädetty yhtä 

ankara rangaistus kuin tietomurrosta. Näin ollen tietovahingontekoa koskeva säännös edellä 

tarkoitetuin tavoin syrjäyttää tietomurtosäännöksen, vaikka tietovahingonteon 

enimmäisrangaistusta ei korotetakaan esityksessä ehdotetulla tavalla. 

Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että pykälän 3 momentissa säädetään vahingonteon 

yritys kaikilta osin rangaistavaksi. Tätä on perusteltu (s. 64/1) sillä, että yleissopimus velvoittaa 

säätämään tietovahingonteon yrityksen rangaistavaksi. Lisäksi esityksessä on katsottu, ettei ole 

perusteltua säätää vain tietovahingonteon yritystä rangaistavaksi, mutta jättää esineeseen 

kohdistuvan vahingonteon yritys rankaisemattomaksi. 

Valiokunta katsoo, että esineeseen kohdistuvan vahingonteon yrityksen säätäminen 

rangaistavaksi vaatisi erityisesti vahingontekorikosten yleisyys huomioon ottaen perusteellista 

harkintaa. Siksi tällaista muutosta ei valiokunnan mielestä ole perusteltua toteuttaa ainakaan tässä 

yhteydessä, osana tietotekniikkarikollisuuden torjuntaa koskevien kansainvälisten velvoitteiden 

voimaansaattamista ja täytäntöönpanoa. Tämän vuoksi valiokunta ehdottaa momenttia 

muutettavaksi siten, että yrityksen rangaistavuus rajoitetaan koskemaan vain pykälän 2 

momentissa tarkoitettua tietovahingontekoa. 

2 §. Törkeä vahingonteko (Uusi). Puitepäätöksen 7 artikla edellyttää, että tietovahin-gonteosta 

voidaan määrätä rikosoikeudellisia seuraamuksia, jotka enimmillään ovat vähintään kahdesta 
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viiteen vuotta vankeutta, kun teko on tehty osana järjestäytyneen rikol-lisryhmän toimintaa. 

Koska vahingonteon enimmäisrangaistusta ei edellä esitetyn mukaisesti ehdoteta korotettavaksi, 

valiokunta ehdottaa, että puitepäätöksen mainittu velvoite pannaan täytäntöön sisällyttämällä 

törkeän vahingonteon tunnusmerkistöön uusi ankaroittamisperuste. Valiokunta ehdottaa pykälän / 

momenttia muutettavaksi siten, että tietovahingonteko katsotaan törkeäksi myös, jos se on tehty 

osana 17 luvun 1 a §:n 4 momentissa tarkoitetun järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa. Lisäksi 

edellytetään, että vahingonteko on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä. Muilta osin ehdotettu 

momentti vastaa voimassa olevaa lakia. 

Ehdotetun muutoksen vuoksi myös lakiehdotuksen johtolausetta on tarkistettava. 
 

38 luku. Tieto- ja viestintärikoksista 

8 a §. Törkeä tietomurto. Pykälän 1 momentin 1 kohdassa viitataan järjestäytyneen ri-

kollisryhmän määritelmään. Koska määritelmä edellä esitetyn mukaisesti jää 17 luvun 1 a §:n 4 

momenttiin, viittausta on tarkistettava. Samalla momentin sanamuotoa on kielellisesti selkeytetty. 

Hallituksen esityksen perusteluissa on todettu (s. 67/1), että tietomurtojen tulee kuulua 

järjestäytyneen rikollisryhmän tyypilliseen toimintaan, jotta 1 kohdan mukainen 

ankaroittamisperuste voisi tulla sovellettavaksi. Kun tietomurron enimmäisrangaistus o»? yksi 

vuosi ja törkeänkin tietomurron enimmäisrangaistus vain kaksi vuotta vankeutta, pelkästään 

tietomurtorikosten tekemistä varten järjestäytynyt ryhmä ei täytä 17 luvun 1 a §:n 4 momentissa 

olevaa järjestäytyneen rikollisryhmän määritelmää. Sen sijaan ankaroittamisperuste voi tulla 

sovellettavaksi esimerkiksi tilanteessa, jossa tietomurto on tehty osana sellaisen rikollisryhmän 

toimintaa, joka on järjestäytynyt tehdäkseen myös tietojärjestelmiin kohdistuvia vakavia rikoksia, 

joiden enimmäisrangaistus on määritelmäsäännöksessä edellytetyllä tavalla vähintään neljä vuotta 

vankeutta. Tällainen rikos on esimerkiksi erittäin suurta taloudellista vahinkoa aiheuttava 

tietovahin-gonteko. 
 
 
Päätösehdotus 
 
Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, 

 

että eduskunta hyväksyy Budapestissä 23 päivänä 

marraskuuta 2001 tehdyn Euroopan neuvoston 

tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen, 

että eduskunta antaa suostumuksensa siihen, että 

Suomi antaa yleissopimuksen 2 artiklan mukaisen 
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selityksen, jonka mukaan Suomi asettaa artiklassa 

tarkoitetun luvattoman tunkeutumisen 

rangaistavuuden edellytykseksi sen, että rikos on tehty 

turvajärjestelyt murtamalla, 

että eduskunta antaa suostumuksensa siihen, että 

Suomi tekee yleissopimuksen 11 artiklan 3 kappaleen 

mukaisen varauman, jonka mukaan Suomi ei sovella 

mainitun artiklan yrityksen kriminalisointiin 

velvoittavaa 2 kappaletta lievään vahingontekoon eikä 

lievään väärennykseen, 

että eduskunta antaa suostumuksensa siihen, että 

Suomi tekee yleissopimuksen 14 artiklan 3 kappaleen 

a) kohdan mukaisen varauman, jonka mukaan Suomi 

soveltaa 20 artiklaa ainoastaan automaattiseen 

tietojenkäsittelyjärjestelmään kohdistuneeseen 

rikokseen, joka on tehty telepäätelaitetta käyttäen, 

paritukseen, oikeudenkäytössä kuultavan uhkaamiseen, 

laittomaan uhkaukseen, huumausainerikokseen ja 

näiden yritykseen sekä terroristisessa tarkoituksessa 

tehdyn rikoksen valmisteluun ja rikoksiin, joista 

säädetty ankarin rangaistus on vähintään neljä vuotta 

vankeutta, 

että eduskunta antaa suostumuksensa siihen, että 

Suomi tekee yleissopimuksen 14 artiklan 3 kappaleen 

b) kohdan mukaisen varauman, jonka mukaan Suomi ei 

sovella 20 ja 21 artiklassa tarkoitettuja pakkokeinoja 

tietojärjestel 

män sisäiseen viestintään, jos tietojärjestelmällä on 

rajattu käyttäjäryhmä ja tietojärjestelmää ei käytetä 

julkisten tietoverkkojen avulla eikä sitä ole kytketty 

toiseen julkiseen tai yksityiseen tietojärjestelmään, 
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että 1. ja 3.—5. lakiehdotus hyväksytään muut-

tamattomina ja 

että 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuna 

seuraavasti: 

Valiokunnan muutosehdotukset 2. 

Laki 
rikoslain muuttamisesta 

 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti (poist.) 

muutetaan (poist.) 19 päivänä joulukuuta 1889 annetun rikoslain (39/1889) 34 luvun 9 a ja 

13 §, 35 luvun 2 §:n 1 momentti ja 38 luvun 10 §:n 2 momentti, 

sellaisina kuin ne ovat, (poist.) 34 luvun 9 a § laissa 951/1999 ja 13 § laissa 833/2003, 35 

luvun 2 §:n 1 momentti laissa 769/1990 ja 38 luvun 10 §:n 2 momentti laissa 1118/2001, sekä 

lisätään (poist.) 34 lukuun uusi 9 b §, 35 luvun 1 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 

769/1990, uusi 3 momentti, lukuun uusi 8 §, 38 luvun 5 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 

578/1995, uusi 2 momentti, 6 §:ään, sellaisena kuin se on viimeksi mainitussa laissa, uusi 2 

momentti, ja 7 §:ään, sellaisena kuin se on viimeksi mainitussa laissa, uusi 2 momentti, lukuun 

uusi 7 a, 7 b ja 8 a §, jolloin nykyinen 8 a § siirtyy 8 b §:ksi ja lukuun uusi 12 § sekä 49 lukuun 

uusi 7 § seuraavasti: 
 
 

17 luku 
 

Rikoksista yleistä järjestystä vastaan 

1 b, 8 a j a 18 a § 

(Poist.) 
 
 

25 luku 
 

Vapauteen kohdistuvista rikoksista 

3 a §  

(Poist.) 
 

34 luku Yleisvaarallisista 

rikoksista 
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9 a §  

Vaaran aiheuttaminen tietojenkäsittelylle 

Joka aiheuttaakseen haittaa tai vahinkoa tietojenkäsittelylle taikka tieto- tai viestintäjärjestelmän 

toiminnalle tai turvallisuudelle (1 kohta kuten HE) 

2) levittää tai asettaa saataville ohjeen 1 kohdassa tarkoitetun tietokoneohjelman tai 

ohjelmakäskyjen sarjan valmistamiseksi. 

on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa tai yhtä ankaraa 

rangaistusta, vaaran aiheuttamisesta tietojenkäsittelylle sakkoon tai vankeuteen enintään 

kahdeksi vuodeksi. 
 

9 b j a  13  §  

(Kuten HE) 
 

35 luku 

Vahingonteosta 
 

1 §  
 

Vahingonteko 
 

(1 ja 2 mom. poist.) 

Edellä 2 momentissa tarkoitetun vahingonteon yritys on rangaistava. 

2 § (Uusi) Törkeä 

vahingonteko 

Jos 

1) vahingonteolla aiheutetaan 
 

a) erittäin suurta taloudellista vahinkoa, 

b) rikoksen uhrille tämän olot huomioon ottaen erityisen tuntuvaa vahinkoa, 

c) historiallisesti tai sivistyksellisesti erityisen arvokkaalle omaisuudelle huomattavaa 

vahinkoa taikka 

2) edellä 1 §:n 2 momentissa tarkoitettu vahingonteko tehdään osana 17 luvun 1 a §:n 4 

momentissa tarkoitetun järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa 
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ja vahingonteko on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava 

törkeästä vahingonteosta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi 

vuodeksi. 
 
 

8 §  

(Kuten HE) 
 
 

38 luku 
 

Tieto- ja viestintärikoksista 

5 - 7 , 7 a j a 7 b §  

(Kuten HE) 

8 a §  Törkeä 

tietomurto 

Jos tietomurto tehdään 

1) (poist.) osana 17 luvun 1 a §:n 4 momentissa tarkoitetun järjestäytyneen rikol-

lisryhmän toimintaa tai 

2) (poist.) erityisen suunnitelmallisesti 

ja tietomurto on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä 

tietomurrosta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. (2 mom. kuten HE) 
 

10 ja 12 § 

(Kuten HE) 
49 luku 

 

Eräiden aineettomien oikeuksien loukkaamisesta 
 

7 §  

(Kuten HE) 
 

Voimaantulosäännös 

(Kuten HE) 
 
 
 
 
 
 

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2006 
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Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa 

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

Leena Harkimo /kok 
Lasse Hautala /kesk 
Anno Holmlund /kok 
Tatja Karvonen /kesk 
Petri Neittaanmäki /kesk 
Heli Paasio /sd 
Lyly Rajala /kok 
Jukka Roos /od 
Tero Rönni /sd 
Petri Salo /kok 
Pertti Salovaara /kesk 
Minna Sirnö /vas 
Timo Soini /ps 
Astrid Thors Ix. 

 
Valiokunnan sihteerinä on toiminut 

valiokuntaneuvos Tuomo Antila. 


