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1. Siviilitiedustelulainsäädännön tavoitteet

• Keskeisin tavoite on kansallisen turvallisuuden parantaminen

• Tiedustelutoimivaltuuksien (tiedustelumenetelmät) tarkoituksena on 
hankkia kansallisen turvallisuuden kannalta välttämätöntä 
tiedustelutietoa kansallista turvallisuutta vakavasti uhkaavasta 
toiminnasta.

• Siviilitiedusteluviranomaisen tiedonhankinnan tarkoituksena on tukea 
valtion ylimmän johdon päätöksentekoa ja varmistaa sen perustuminen 
oikeaan, ajantasaiseen ja luotettavaan tietoon.

• Tietoliikennetiedustelun tavoitteena lisäksi uhkien havaitseminen, 
paikallistaminen ja tunnistaminen tietoverkossa

 Lisäksi muiden tiedustelumenetelmien käytön mahdollistava funktio
– Vakavimpien tietoverkkouhkien estäminen / seurausten rajaaminen



2. Siviilitiedustelulakityöryhmän esitys 
siviilitiedustelua koskevaksi lainsäädännöksi

• Työryhmän näkemyksen mukaan 
siviilitiedustelulainsäädännön ydin koostuisi 
seuraavista laeista:
• PolL 5 a luku (perussäännökset tiedustelusta ja 

tiedustelumenetelmät)
• L Tietoliikennetiedustelusta siviilitiedustelussa

• Siviilitiedustelulainsäädäntöön liittyvät hankkeet
• Sotilastiedustelulainsäädäntö (valmistelu PLM:ssä)
• L Tiedustelun valvonnasta (valmistelu OM:ssä)
• Parlamentaarinen valvonta (valmistelu eduskunnassa)



3. Nykyisten tiedonhankintakeinojen 
käyttöperusteet ja niiden rajoitukset

Nykyisillä keinoilla voidaan hankkia tietoa ainoastaan:
1) Suomessa olevan…
2) yksittäisen henkilön…
3) rikoksen tunnusmerkistönmukaisuutta koskeva yksilöinti

Nykyisillä keinoilla ei voida lainkaan hankkia tietoa:
1) Toimintaympäristön kehittymisestä valtiojohdon päätöksentekoa varten
2) Kansallista turvallisuutta vakavasti uhkaavasta toiminnasta,                   

joka ei ole rikos
3) Kansallista turvallisuutta vakavasti uhkaavasta toiminnasta,                   

joka tapahtuu ulkomailla 
4) Kansallista turvallisuutta vakavasti uhkaavasta toiminnasta,                 

jonka taustahenkilö ei ole tiedossa                                              



4. Tiedustelumenetelmät
• PolL 5 a luvun tiedustelumenetelmän rakentuisivat pääosin 

voimassa olevan sääntelyn (PolL 5 luvun) varaan

• Tiedustelumenetelminä 
– telekuuntelu, televalvonta ja tukiasematietojen hankkiminen,
– suunnitelmallisen tarkkailu ja peitelty tiedonhankinta
– tekninen tarkkailu (tekninen kuuntelu, tekninen katselu, tekninen 

seuranta ja tekninen laitetarkkailu), 
– teleosoitteen tai telepäätelaitteen yksilöintitietojen hankkiminen,
– peitetoiminta ja valeosto, 
– tietolähdetoiminta,
– paikkatiedustelu, jäljentäminen ja lähetyksen pysäyttäminen 

jäljentämistä varten (uusia)
– tietoliikennetiedustelu (uusi)

• Tiedustelumenetelmät käytössä sekä kotimaassa että 
ulkomailla



5. Siviilitiedustelun kohteet
Vakavasti kansallista turvallisuutta uhkaavat:
1) terrorismi, 
2) vakoilu, 
3) valtio- ja yhteiskuntajärjestystä uhkaava toiminta, 
4) joukkotuhoaseet, 
5) kaksikäyttötuotteiden kansallista turvallisuutta vakavasti uhkaava 

leviäminen,  
6) suuren ihmismäärän henkeä tai yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja 

uhkaava toiminta 
7) Suomen UTP:lle, kansainvälisille suhteille, taloudellisille tai muille 

tärkeille eduille vahinkoa aiheuttava vieraan valtion toiminta, 
8) kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta uhkaava kriisi, 
9) KRIHA-operaatiota tai siihen osallistuvia henkilöitä uhkaava toiminta,
10) kansallista turvallisuutta vakavasti uhkaava järjestäytynyt kv-

rikollisuus



6. Tiedustelumenetelmät - Päätöksenteko

- Kotimaan toimivaltuuksista päätöksentekijänä aina sama 
taho kuin poliisilain 5 luvussa
- telekuuntelu/televalvonta tuomioistuimen päätösvallassa
- tietoliikennetiedustelu tuomioistuimen päätösvallassa
- peitetoiminta ja valeosto suojelupoliisin päällikön päätösvallassa
- suunnitelmallinen tarkkailu päällystöön kuuluvan poliisimiehen 

päätösvallassa

- Tiedustelutoimivaltuuksien forum Helsingin käräjäoikeus

- Ulkomaantoimivaltuuksien päätöksentekotoimivalta aina 
suojelupoliisin päälliköllä
- ulkopoliittinen riskiarvio UTP -ohjausmekanismin puitteissa



7. Suojelupoliisin toimivaltuuksien käytön 
rajoitukset

• Esitutkinta- ja pakkokeinotoimivaltuuksien poistaminen 
suojelupoliisilta 
– perusteena oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin turvaaminen

• Papin, asianajajan ja lääkärin asiakastiedot sekä toimittajan 
lähteet (lähdesuoja) nauttisivat suojaa tiedustelulta
– Tiedustelukiellon alainen materiaali hävitetään

• Siviilitiedustelun kannalta irrelevantti tieto tulee heti hävittää
– käyttötarkoitussidonnaisuus
– poikkeuksena ns. palomuurisääntely: törkeiden rikosten 

estäminen ja selvittäminen, syyttömyyttä tukeva selvitys, vaaran 
torjuminen

• Tiedustelumenetelmän käytöstä ilmoittaminen 
tiedonhankinnan kohteena olleelle henkilölle
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8. KOKONAISKUVA



9. Tietoliikennetiedustelu

Tietoliikennetiedustelulla tarkoitetaan Suomen rajan viestintäverkossa 
ylittävään tietoliikenteeseen kohdistuvaa, tietoliikenteen automatisoituun 
erotteluun perustuvaa teknistä tiedonhankintaa sekä hankitun tiedon 
käsittelyä. 

Kannanottoja tietoliikennetiedustelusta

• "Ruotsi on viimeisen puolentoista vuoden aikana estänyt kaksi terrori-iskua 
tietoliikennetiedustelutietojen avulla" (SÄPO:n päällikkö Anders Thornberg, tammikuu 

2015)

• "Tällä hetkellä kybertiedustelun torjunta on kansallinen sokeapiste…
Kansallisen tiedustelulainsäädännön kehittäminen 
kybertoimintaympäristössä on välttämätöntä." (Lehto, Limnéll et al.: Suomen 

kyberturvallisuuden nykytila, tavoitetila ja tarvittavat toimenpiteet tavoitetilan saavuttamiseksi 

2017)



Valtion johdon tiedontarve - Prioriteetit

Laintasoinen uhkaluettelo (terrorismi, laiton tiedustelutoiminta)

Tietoliikennetiedustelu välttämätön (viimesijainen) keino

Luvan myöntäjänä tuomioistuin

Luvan mukaisen verkon osan valinta

Riippumaton viranomainen luvanmukaisen 
tietoliikenteen ohjaajana 

Hakuehtojen vertaaminen luvan mukaiseen 
verkon osaan ja tietoliikennetiedustelun käytön 

kattava lokitus laillisuusvalvontaa varten 

OIKEUSTURVA-
TAKEET JA VAL-
VONTA

10. TIETOLIIKENNETIEDUSTELUN KOHDISTAMINEN (laaja merkitys)



11. Tietoliikennetiedustelu – Oikeusturvatakeet ja valvonta

• Tiedustelukiellot ja hävittämisvelvollisuudet
– Tiedustelua ei saisi kohdistaa Suomessa olevien väliseen 

viestintään
– Pappi, lääkäri, journalisti ja asianajaja
– irrelevanssiperuste (poikkeuksena palomuuri)
– Tiedustelusta ilmoittaminen kohteelle (Suomessa olevan henkilön 

viestin sisältö manuaalisesti selvitetty)

• Riippumaton ja kattava laillisuusvalvonta
– Yleinen kantelumahdollisuus
– Tehokkaat toimivaltuudet valvoa

• Mahdollisuus keskeyttää tiedustelu

• Parlamentaarinen valvonta 



Kiitos!
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