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LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAIKSI POLIISILAIN (872/2011) 
MUUTIAMISESTA 

SUOJELUPOLIISI 

Sisäministeriö on pyytänyt Suojelu poliisilta lausuntoa otsikossa mainitusta hal-
lituksen esitystä. Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että viiteen poliisilain 5 
luvun säännöksen tehtäisiin muutos, jonka myötä niissä tulisi pidättämiseen 
oikeutetun poliisimiehen rinnalla mainituksi Suojelupoliisin päällystöön kuu-
luva poliisimies. 

Suojelupoliisi toteaa, että ehdotetuissa muutoksissa on kyse siviilitiedustelusta 
säätämisen yhteydessä lakiin jääneiden virheiden teknisluonteisesta korjaami-
sesta. Siviilitiedustelusta säädettäessä keskeisenä ratkaisuna oli, että Suojelu-
poliisilta poistetaan esitutkintalain ja pakkokeinolain mukaiset esitutkinta- ja 
pakkokeinotoimivaltuudet, mutta että rikoksen estämistä ja paljastamista kos-
kevat toimivaltuudet pysyvät muuttumattomina sen käytössä. Rikoksen estä-
miseksi ja paljastamiseksi käytettävistä toimivaltuuksista säädetään poliisilain 
5 luvussa, jossa kyseisten toimivaltuuksien käyttöön liittyvät eräät toimenpi-
teet on säädetty pidättämiseen oikeutetun poliisimiehen tehtäväksi. Termin 
ainoana tarkoituksena on ollut ilmaista, että toimenpiteiden suorittajalta edel-
lytetään tiettyä korkeahkoa virka-asemaa. Koska pidättäminen on osa rikoksen 
esitutkintaa, oli selvä, ettei Suojelupoliisissa siviilitiedustelusta säätämisen ja 
siitä seuraavan esitutkintatoimivallan poistamisen jälkeen enää voi olla pidät-
tämiseen oikeutettuja poliisimiehiä. Tämä aiheutti tarpeen korjata poliisilain 5 
lukua siten, että lukuun lisättiin "pidättämiseen oikeutetun poliisimiehen" rin-
nalle erinäisten toimenpiteiden suorittajaksi "Suojelupoliisin päällystöön kuu-
luva poliisimies". Termit ilmaisevat saman tasoista virka-asemaa. 

Siviilitiedustelulainsäädännön jo tultua voimaan on ilmennyt, että edellä maini-
tut teknisluontoiset korjaukset ovat erehdyksessä jääneet toteuttamatta vii-
dessä poliisilain 5 luvun sisältämässä säännöksessä. Hallituksen esitys kos-
kee näiden erehdysten korjaamista. 

Suojelupoliisi toteaa, että korjaukset ovat välttämättömiä ja niiden suhteen on 
syytä edetä kiireellisesti. "Suojelupoliisin päällystöön kuuluvan poliisimiehen" 
mainitsemattomuudesta esimerkiksi poliisilain 5 luvun 51 §:ssä seuraa, ettei 
Suojelupoliisilla tällä hetkellä ilmeisesti ole velvollisuutta tarkastaa salaisten 
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tiedonhankintakeinojen avulla hankkimiaan tallenteita sen varmistamiseksi, 
että ne eivät sisällä kuuntelu- ja katselukieltojen alaista aineistoa. 

Suojelupoliisin päällikkö 
Poliisineuvos 

Pää lakimies 

2 (2) 


