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LAKI PUOLUSTUSVOIMISTA

Laki puolustusvoimista (11.5.2007/551 ) 

Puolustusvoimien tehtävänä on Suomen sotilaallinen puolustaminen, johon kuuluu 

- maa-alueen, vesialueen ja ilmatilan valvominen  
- alueellisen koskemattomuuden turvaaminen 
- kansan elinmahdollisuuksien, perusoikeuksien ja valtiojohdon toimintavapauden turvaaminen 
- laillisen yhteiskuntajärjestyksen puolustaminen 

Hallituksen esitys Eduskunnalle puolustusvoimalaiksi HE 264/2006 vp

Puolustusjärjestelmä muodostaa ja ylläpitää päätöksenteon edellyttämää sotilasstrategista tilannekuvaa. 
Sotilasstrategisen tilannekuvan muodostamiseksi ja ylläpitämiseksi tiedustelu- ja valvontajärjestelmä 

- seuraa Suomen turvallisuusympäristön kehitystä
- määrittää ympäristön muutokset 
- tuottaa tietoa vallitsevasta tilanteesta
- antaa ennakkovaroituksen sotilaallisten uhkien kehittymisestä, jotta voidaan käynnistää tarvittavat 

vastatoimenpiteet. 



• Laki puolustusvoimista, Aluevalvontalaki
• Kohteena ensisijaisesti ulkomaiset asevoimat

Sotilastiedustelun tehtävät

Tilannekuva Suomen 
turvallisuusympäristöstä

Operatiivisen suunnittelun tuki

Maalittamistuki

Ennakkovaroitus sotilaallisten 
uhkien kehittymisestä

Osallistuminen kriisinhallintaan



Tiedustelulajit

• tietoa kerätään ja varmennetaan useilla eri tiedustelulajeilla
• Keräyslajit eivät korvaa toisiaan vaan täydentävät 

Signaalitiedustelu
SIGINT

Geotiedustelu
GEOINT

Kuvaustiedustelu
IMINT

Avoimien lähteiden 
tiedustelu

OSINT

Henkilötiedustelu
HUMINT

Kuuntelutiedustelu

Tietoverkko-
tiedustelu

Tietoliikenne-
tiedustelu

Tietojärjestelmä-
tiedustelu

Elektroninen 
mittaustiedustelu



Toimintaympäristön muutos

Signaalitiedustelun 
tekninen taso

Kohdejärjestelmän
tekninen taso

§

Signaalitiedustelutiedon laatu ja 
tehtävien toteutuminen

Tilannekuva turvallisuusympäristöstä
Ennakkovaroitus sotilaallisesta uhkasta

Viestintäteknologian kehittyminen 
=> analogisesta digitaaliseen 
=> pääosa informaatiosta kaapelissa ja verkossa 
=> tarve tietoverkkotiedustelulle 

Hybridisodankäynti ja disinformaatio
 Ennakkovaroitus tarvitaan aikaisempaa nopeammin
 Objektiivisen tiedon tarve kasvaa poliittisen ja sotilaallisen johdon päätöksenteossa

aika aika



KAKSIULOTTEINEN MAAILMA VIISIULOTTEISEKSI

"LENTOKONEET OVAT 
MIELENKIINTOISIA LELUJA, 
MUTTA VAILLA SOTILAALLISTA 
MERKITYSTÄ"
FOCH 1911

"THE WORLD IS APPLYING DIGITAL 
TECHNOLOGIES FASTER THAN OUR 
ABILITY TO UNDERSTAND 
THE SECURITY IMPLICATIONS AND 
MITIGATE POTENTIAL RISKS“
US DNI CLAPPER 20131910

11.9.2001

2013

11.9.2016?

31.10.2013



Lainsäädännön valmistelua
• Kyberturvallisuustsrategia 2013

• Suomalaisen tiedustelulainsäädännön suuntaviivoja 2014

• Eduskunnan vaalikauden päättäjäiset 15.4.2015 TP Niinistö
- Kansallinen turvallisuus vaatii ajantasaista tiedustelukykyä ja lainsäädäntöä 

• Kultarantakeskustelut kesä 2015 TP Niinistö
- Jollei kykyä verkkotiedusteluun, ei kykyä suojautumiseenkaan 

• Hallitusohjelma 13.5.2015  
- Säädösperusta ulkomaantiedustelulle ja tietoliikennetiedustelulle

• Puolustusministeriön hanke 1.10.2015 
- 1.10.2015 – 28.2.2017 ehdotus sotilastiedustelua koskevaksi lainsäädännöksi

• Sisäasianministeriön hanke 1.10.2015 
- 1.10.2015 – 28.2.2017 ehdotus siviilitiedustelua koskevaksi lainsäädännöksi

• Oikeusministeriön hanke 1.10.2015
- 1.10.2015 – 30.9.2016 asiantuntijaryhmä selvittää ja valmistelee perustuslain tarkistamista 
- Myöhemmin asetettavaa parlamentaarista valmistelua varten 
- Luottamuksellisen viestin suojan rajoituksiin kansallisen turvallisuuden vuoksi

• Oikeusministeriön hanke 1.10.2015
- Tiedustelun valvonta 28.2.2017





Sihteeristö
- Kokous viikoittain
- Kirjoitustyö
- Asiantuntijoiden kuuleminen
- Faktojen tarkastaminen
- Koordinaatio muiden sihteeristöjen kanssa
- Työryhmäkokousten valmistelu
- Ulkomaalainen tiedustelulainsäädäntö - referenssityö

Työryhmä
- TP kanslia, VNK, UM, OM, SM, LVM, PE, EK, HY, Lakimiesliitto
- Kokous joka toinen viikko (30 kokousta lokakuu 2015- helmikuu2017)
- Luonnosversion käsittely
- Luonnosversion kommentointi 
- Luonnosversion hyväksyminen tai valmisteluun palauttaminen
- Koordinaatio muiden työryhmien kanssa
- Asiantuntijoiden kuuleminen
- Kuulemistilaisuudet 

KÄYTÄNNÖN VALMISTELU- JA KIRJOITUSPROSESSI



Parlamentaarinen seurantaryhmä
- Joka toinen viikko
- Kaikki työryhmät
- Informointi 
- Linjaukset
- Tiedonkulku työryhmät - puolueet



TARKOITUSHAKUINEN (DIS)INFORMAATIO



Verkkotiedustelu voi tallata perusoikeuksien varpaille

Laajamittainen verkkotiedustelu voisi viedä Suomea valvontayhteiskunnan suuntaan ja 
pahimmillaan johtaa itsesensuuriin. Tutkimusten mukaan massavalvonnan tuomat hyödyt 
tiedustelulle ovat vähintäänkin kyseenalaiset, professori Juha Lavapuro sanoo. 

Massavalvonnan ajatuksena on, että erilaisia sanalistoja hyväksikäyttäen tiedustelu kohdistetaan 
kaikkeen verkkoliikenteeseen ilman konkreettisesti henkilöityä rikosepäilyä. Tämä voi vaikuttaa 
negatiivisesti siihen, miten käytämme viestintävälineitä ja johtaa lopulta itsesensuuriin.

26.1.2016





Takinkääntöjä ja -kääntäjiä
Posted on 02/05/2017 by Jyrki
— 6 Comments ↓

http://kasvi.org/?p=773

http://kasvi.org/?author=1
http://kasvi.org/?p=773
http://kasvi.org/?author=1
http://kasvi.org/?author=1
http://kasvi.org/?p=773#comments


Tietoliikennetiedustelun kohdentamisen vaiheet 

1. Viestintäverkon osan valinta (ml teknisen tiedon käsittely)
- Valitaan se kaapeli, kuitu tai aallonpituus, jonka liikennevirtaa tullaan vertaamaan 

tuomioistuimen hyväksymiin hakuehtoihin

2. Rajan ylittävän liikennevirran automaattinen vertaaminen hakuehtoihin 
- Valitun viestintäverkon osan liikenne vertailun kohteena
- Vain hakuehtoja vastaava liikenne irrotetaan jatkokäsittelyyn

3. Jatkokäsittelyn yhteydessä tapahtuva aineiston karsinta ja käsittely
- Viestin sisällön avaaminen
- Relevantin ja irrelevantin materiaalin erottaminen 
- Irrelevantin materiaalin hävittäminen
- Tiedustelukiellon alaisen aineiston havaitseminen ja poistaminen 

12.6.2017 15
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”Kärsivällisyys on määrätietoisuuden toinen puoli”

eversti Maksim Isajev, GRU 
alias eversti Max Otto von Stirlitz

Kevään seitsemäntoista hetkeä 
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