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Yleisiä huomioita
• Tiedustelutoiminta on tärkeää saada sääntelyn piiriin

– Sääntelyn selkeys, tarkkarajaisuus ja ennakoitavuus 
– Epävarmuus heijastuu yritysten toimintaedellytyksiin ja investointeihin

• Kansainväliset kokemukset osoittaneet, että valmistelussa tarvitaan erityistä huolellisuutta
– Elinkeinopoliittiset vaikutukset
– Yksityisyydensuojaan ja perusoikeuksiin liittyvät kysymykset
– Suomen turvallisuuden sekä kansallisten intressien ja elinkelpoisuuden turvaaminen
– Toiminnalle asetettavat rajat ja kattavat valvontamekanismit
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Yritysten näkökulma
• Yritys- ja liikesalaisuuden suojan tasosta ei tule tinkiä
• Kansainvälinen vertailu  ei tule aiheuttaa kilpailuhaittoja

– Esim. mainetappiot, sopimusongelmat ja asiakasluottamus olleet 
huolena

– Toimivaltuuksien tulee olla oikeasuhtaisia ja tasapuolisia
– Yrityksille asetettavat velvoitteet eivät saa olla kohtuuttomia

• Salauksen käytön rajoitukset tai takaporttivelvoitteet tms. eivät 
hyväksyttävissä

• Taloudellinen ja moraalinen vastuu toiminnasta tulee olla 
viranomaisilla
– Rajanveto viranomaisten tiedustelutoiminnan ja yritysten 

välille selkeäksi
• Aiheutuvien kustannusten ja vahinkojen korvaaminen  
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Miltä tiedustelulait näyttävät?
• Poikkeuksellisen avointa ja yksityiskohtaista sääntelyä

– Toimivaltuudet sekä päätöksenteko- ja lupamekanismit kuvattu 
avoimesti

– Runsaasti perusteluilla säätämistä
– Rakenteen tarkastelu jatkovalmistelussa?

• Kokonaan uutta, mutta myös paljon olemassa olevaa
– Tiedustelun ”työkalupakki” varsin tuttu ja lähes identtinen sotilas-

ja siviilipuolella
– Myös uusia toimivaltuuksia: ulkomaantiedusteluoikeudet, 

tietoliikennetiedustelu ja paikkatiedustelu
– Yksityisyydensuoja tietoliikennetiedustelussa vaikuttaa 

paremmalta kuin Ruotsissa
• Kohdentamis- ja hävittämisvelvoitteet sekä viimesijaisuus

• Hakutermit teknisiä, eivätkä saa koskea viestin sisältöä (pl. 
haittaohjelmat ja valtiolliset toimijat)
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• Siviilitiedustelussa kyse samalla hallinnollisesta uudistuksesta
– Esitutkinta- ja pakkokeinovaltuuksien poistaminen
– Poliisin rikostorjunta vs. siviilitiedustelu (osin kulttuurinen muutos)

• Perusoikeus- ja ihmisoikeuskysymykset analysoitu kattavasti
– Euroopan ihmisoikeussopimus, YK:n peruskirja, EIT:n ratkaisut
– Näyttäisi noudattavan eurooppalaista kehystä 

• Yritysvaikutukset haastavia arvioida varmuudella
– Mietinnöissä varsin yleisellä tasolla
– Kansainvälisiä esimerkkejä on saatavilla vähän, mutta esim. ylilyönnit, kontrolloimattomuus tai 

epäselvyys ovat aiheuttaneet haasteita yrityksille
– Velvoitteiden selkeys ja kustannukset?
– Kansainvälisen yhteistyön pelisäännöt?
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Minkälaisia mahdollisuuksia?
• Selkeä ja tasapainoinen sääntely poistaa spekulaatiot ja 

epävarmuuden
• Parempi tilannekuva edistää Suomen menestymisen 

mahdollisuuksia kansainvälisessä ympäristössä
• Elinkeinoelämä nähdään osana kansallista turvallisuutta

– Tietojen saaminen uhkista, joita voi kohdistua 
elinkeinoelämän intresseihin  tiedonvaihto yritysten kanssa

• Palvelutuotannon ja ratkaisuiden hankkiminen yrityksiltä
• Osaamisen kehittyminen, innovaatiot ja työpaikkojen 

syntyminen
– Kansallisen omavaraisuuden ja huoltovarmuuden näkökulma
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