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Lausunto

Lausuntonne mietinnöstä ”Luottamuksellisen viestin salaisuus”

Lausuntona yllä mainittuun mietintöön KD-eduskuntaryhmä lausuu seuraavaa: 

Oikeusministeriön asettama työryhmä ehdottaa perustuslain 10 §:ää muutettavaksi siten, että siihen 
lisättäisiin uusi 4 momentti, johon koottaisiin säännökset luottamuksellisen viestin salaisuuden 
rajoittamisen edellytyksistä. Ehdotuksena on, että säännös muotoiltaisiin seuraavasti: ”Lailla voidaan 
säätää välttämättömistä rajoituksista viestin salaisuuteen yksilön tai yhteiskunnan turvallisuutta 
taikka kotirauhaa vaarantavien rikosten torjunnassa, oikeudenkäynnissä, turvallisuustarkastuksessa 
ja vapaudenmenetyksen aikana sekä tiedon hankkimiseksi sotilaallisesta toiminnasta taikka 
sellaisesta muusta toiminnasta, joka vakavasti uhkaa kansallista turvallisuutta.” Työryhmä on tuonut 
mietinnössä esille muun muassa, ettei perustuslain sanamuodon ja sen nykyisen tulkintakäytännön 
valossa ole mahdollista säätää sellaisista rajoituksista luottamuksellisen viestin salaisuuteen, joiden 
tarkoituksena olisi laajemmalti kansallisen turvallisuuden kannalta välttämättömän tiedon 
hankkiminen vakavista uhkista erityisesti uhkiin varautumiseksi ja niiden ennakoimiseksi sekä valtion 
ylimmän johdon päätöksenteon tueksi. Mietinnössä todetaan myös, ettei perustuslain sanamuoto 
mahdollista luottamuksellisen viestin salaisuuden suojaan puuttumista tiedon hankkimiseksi 
esimerkiksi sellaisesta kansallista turvallisuutta uhkaavasta toiminnasta, joka ei ole edennyt niin 
pitkälle, että siihen voitaisiin kohdistaa konkreettinen ja yksilöity rikosepäily, tai jota ei ole säädetty 
rangaistavaksi.  

  

Lähtökohtaisesti KD-eduskuntaryhmä pitää kannatettavana asiana työryhmän esittämän muutoksen 
säätämistä. Mietinnössä on esitetty asianmukaiset perusteet muutoksen tekemiselle. Pidämme 
tärkeänä, että sisäisen- ja ulkoisen turvallisuuden mahdollisiin uhkiin varaudutaan ja että 
viranomaisilla on tarkoituksenmukaiset ja ajantasaiset valmiudet kokonaisturvallisuuden 
varmistamiseksi. Erilaiset turvallisuusuhat ovat valitettavasti viime vuosien aikana lisääntyneet, mikä 
asettaa myös viranomaisille uudenlaisia haasteita. Samalla esimerkiksi teknologia on kehittynyt ja 
muuttunut. Lainsäädännön tulee vastata edellä mainittuun kehitykseen ja mahdollistaa ongelmiin 
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puuttumisen sekä ennakoivasti ennaltaehkäistä niitä. Viranomaisille asetettujen tehtävien 
tosiasiallinen toteuttaminen tulee lainsäädännöllä varmistaa.

Luottamuksellisen viestin salaisuuden suoja on osa yksityiselämän suojaa. Jokaisen yksityiselämä on 
perustuslain 10 §:n mukaan turvattu. Koska yksilöllä on lähtökohtaisesti oikeus elää omaa elämäänsä 
ilman viranomaisten tai muiden ulkopuolisten tahojen mielivaltaista tai aiheetonta puuttumista 
hänen yksityiselämäänsä, KD-eduskuntaryhmä painottaa, että ehdotetun muutoksen valmistelussa 
tulee varmistaa täsmällisyysvaatimuksen toteutuminen, jotta luottamuksellisen viestin salaisuuden 
rajoittaminen on riittävällä tarkkuudella määritelty ja yksilöity.
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