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Sisiministeri6n lausunto pakkokeinolain 10 luvun 60 $:n soveltamista kos-
kevasta seurannasta
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Rajavartiolaitos
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Oikeusministerio on pyytdinyt sisdministeriOn lausuntoa pakkokeinolain 10 luvun 60
g:n soveltamisesta saaduista kokemuksista erityisesti tietoliihteiden turvallisuuden ja
heidiin oikeusturvansa kannalta. sisaministeri6 toteaa lausuntonaan seuraavaa.

Poliisihallituksen poliisiyksikoiltdi kerddmien tietojen mukaan vuoden 2014 alussa
voimaan tulleita uusia salaisia tiedonhankintakeinoja ei ole kiytetty lainkaan. Tiedon-
hankintakeinojen k€iyttiimiittOmyys koskee niitdr salaisia tiedonhankintakeinoja, joissa
kaytetaan peitettii sekii ohjattua tietolShteen k:iytt6Zi. PoliisiyksikOiltd saatujen tietojen
mukaan ndiden tiedonhankintakeinojen kdytt6m€lttOmyyden syy on se, ett6 niistei pi-

tiiii ilmoittaa tiedonhankinnan kohteelle toimivaltuuden kdytOn j€ilkeen. PoliisiyksikOi-
den mukaan tiedonhankinnan kohteelle ilmoittaminen laukaisee sek6 hengen ja ter-
veyden vaaran toimijalle ettii poliisin taktisen ja teknisen menetelmdn paljastumisvaa-
ran.

Toisena salaista tiedonhankintaa koskevien sddnn6sten erityisendi kdytettdvyyden
ongelma-alueena on poliisihallinnon ulkopuolisten siviilien ktiytt6 ohjattuna tietoldih-
teend. Hengen ja terveyden vaaran kannalta poliisiyksikOiden mukaan ei ole merkitys-
td, onko kyseessd perusmuotoinen tietoldihdetoiminta vai ohjattu tietoldhteen kiiyttii-
minen. Tuomioistuimen paatds kohteelle ilmoittamisen lykkdimisestd ei poista siti
todellista uhkaa, joka tietoldihteelle hdnen toiminnastaan aiheutuu. Tuomioistuin edel-
lytt€iii kokonaan kohteelle ilmoittamatta j€itt€lmisen perustelemiseksi konkreettisia
seikkoja hengen ja terveyden vaarasta. Niiitii seikkoja ei poliisiyksikdiden mukaan ole
saatavissa, vaan ainoastaan kokemustieto siitd, miten rikollismaailmassa suhtaudu-
taan tietoldhteisiin

Rajavartiolaitoksen toimivaltaan ei kuulu pakkokeinolain 60 $:n 2 momentissa maini-
tut peitetoiminta, valeosto eikd tietoldhteen ohjattu kdytto. Uuden pakkokeinolain ai-
kana Rajavartiolaitoksen tutkimissa rikosasioissa ei ole pyydetty ilmoittamisen lyk-
kddmiski tai kokonaan ilmoittamatta j-ittdimistd, jos toimenpiteen kohde ei ole jiiainyt
tuntemattomaksi. Salaisten pakkokeinojen kiiytostd ei ole tarvinnut myOskddn luopua
siksi, ettd pakkokeinon ktiytt06n on liittynyt laissa mainittu ilmoittamisvelvollisuus.
Koska tarkastelujakso on lyhyt ja salaisia pakkokeinoja on kdytetty vain vahan, saan-
nOksen toimivuutta on vaikea arvioida.
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Sisdministeri6 toteaa, ettd uuden pakkokeinolain 10 luvun 60 g.n mukaisia sovelta-
miskokemuksia ei ole siitaikaiain syystti, ettd ilmoittautumisvelvollisuuden laukaisee
vuoden mddrdaika pakkokeinon k;iyton lopettamisesta

Viitaten Poliisihallituksen ja Rajavartiolaitoksen esikunnan, joka samalla toimii sisdmi-
nisteriOn rajavartio-osastona, lausuntoihin, sisdministeri6 esittdi;i saantelyn tarkaste-
lua sekd poliisilain ettEl pakkokeinolain osalta. Poliisihallituksen ja Rajavartiolaitoksen
esikunnan lausunnot ovat ministerion lausunnon liitteend.

Lisaitietoja sisdministeriOn lausunnosta antavat sisaministerion poliisiosaston poliisiyli-
tarkastaja Keijo suuripdd ja rajavartio-osaston rikostarkastaja Jari Nystr6m.

Asiakirja on sahkdisesti allekirjoitettu asianhallintajdrjestelmdssd. SisaministeriO SM
07 .11.2014 klo 15:22. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.
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PAKKOKEINOLAIN 10 LUVUN 60 g:N sovELTAMtsrA KOSKEVA SEURANTA

Oikeusministerio on pyytanyt sisdministerion lausuntoa pakkokeinolain 10 luvun
60 $:n soveltamisesta saaduista kokemuksista erityisesii tietoldhteiden
turvallisuuden ja heiddn oikeusturvansa kannatta. Sisdministerio on pyytanyt
asiassa rajavartio-osaston lausuntoa.

Sisdministeri6n rajavartio-osasto toteaa lausuntonaan seuraavaa:

Rajavartiolain (57812005) 42 $:ssd sdddetddn Rajavartiolaitoksen tutkittavista
rikosasioista. Vanhan pakkokeinolain (450/1987) aikaan Rajavartiolaitoksella ei
ole ollut erityistd tarvetta jattee lain edellyttdmid ilmoituksia iekemiittd. Osaltaan
siihen on vaikuttanut Rajavartiolaitoksen tutkimien rikosasioiden erityispiirteet

1 .1 .2014 voimaan tulleen uuden pakkokeinolain (g06/201 1)
ilmoittamisvelvollisuus laajeni koskemaan entista useampaa salaista
pakkokeinoa. Ndistd Rajavartiolaitoksen toimivaltaan ei kuulu pakkokeinolain 60
$:n 2 momentissa mainitut peitetoiminta, valeosto eikd tietoldhteen ohjattu
kaiyttd. Erityisesti ndihin salaisiin pakkokeinoihin liittyvdt pohdinnat ilmoittamisen
ongelmallisuudesta.

Uuden pakkokeinolain aikana Rajavartiolaitoksen tutkimissa rikosasioissa ei ole
pyydetty ilmoittamisen lykkdimistd tai kokonaan ilmoittamatta jdttdmistd, jos
toimenpiteen kohde ei ole jailnyt tuntemattomaksi. Salaisten pakkokeinojen
kiiytdstd ei ole tarvinnut mydskddn luopua siksi, ettd pakkokeinon kdytto"6n on
liittynyt laissa mainittu ilmoittamisvelvollisuus.

Koska tarkastelujakso on lyhyt ja salaisia pakkokeinoja on kdytetty vain vdhdn,
sddnndksen toimivuutta on vaikea arvioida. Toisaalta sddnnOksen
soveltamiseen liittyvdt hankaluudet saattavat konkretisoitua ensisijaisesti
m uissa kui n Rajavartiolaitoksen tutkim issa ri kosasioissa ja erityisesti
kdytettdessd niitd toimivaltuuksia, joita Rajavartiolaitoksen kaytossa ei ole.
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1 5.29. Allekirjoituksen oi keellisuuden voi todentaa kirjiamosta
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Sisiministeri6n poliisiosasto
Kirjaamo / virkasdhkoposti

Pakkokeinolain 10 luvun 60 g soveltaminen

Sisdministerid on 8.9.2014 pyytdnyt Poliisihallituksetta lausuntoa pakkokei-
nolain 10 luvun 60 $:n soveltamisesta (sMDno-2014-155g). Lausuntoaan
vaften Poliisihallitus on hankkinut asiassa poliisiyksik6iltd lausunnot. Sisd-
ministeridn lausuntopyynnon johdosta Poliisihallitus lausuu seuraavaa:

Esitutkinta-, poliisi- ja pakkokeinolain kokonaisuudistuksen valmistelun yh-
teydessd sekd jo hyviksytyn lakipaketin jdlkeisessd uudelleen tarkistami-
sen yhteydessd poliisi on pitdnyt ongelmallisena salaisten tiedonhankinta-
valtuuksien kdyton ilmoittamista kohteelle, koska tiettyjen keinojen osalta
ilmoittamisella on seurausvaikutus hengen ja terveyden vaaraan, jonka es-
tdminen on poliisille kuuluva tehtdvd.

Poliisihallitus tiedusteli poliisiyksik6iltd elokuun 2014 lopun tilannetta, missd
mddrin salaiseen tiedonhankintaan erityisesti koulutetut pddllysto6n kuulu-
vat poliisit olivat tehneet uusia salaisen tiedonhankinnan toimivaltuuksien
kayttoa koskevia pddtoksid. Tdllaisia uusien toimivaltuuksien mukaisia pdd-
t6ksid ei ollut tehty lainkaan eikd niistd ole soveltamiskokemuksia. Uuden
pakkokeinolain 10 luvun 60 $:n mukaisia soveltamiskokemuksia ei ole sii-
tdkddn syystd, ettd ilmoittamisvelvollisuuden laukaisee vuoden mddrdaika
pakkokeinon kdytdn lopettamisesta. Tutkinnanjohtajat suhtautuvat kriitti-
sesti uusien salaista tiedonhankintaa koskevien toimivaltuussddnncisten
soveltamiseen. suurin syy, miksi uusia toimivaltuuksia ei ole kdytetty, on
sSSnndsten kdytettdvyysongelma, joka johtuu kohteelle ilmoittamisvelvolli-
suudesta toimivaltuuden kdytdn jdlkeen.

llmoittamisvelvollisuuden kannalta erityisen ongelmallisia toimivaltasddn-
ndksid kaytetkivyydeltidn ovat ne sa laiset tiedon ha n ki ntakei not, joissa
kdytetddn peitettd sekd ohjattu tietoldhteen kdytto. Niiden tiedonhankinta-
keinojen osalta, joissa kdytetddn peitettd, kuten peitelty tiedonhankinta, va-
leosto ja peitetoiminta, ilmoittaminen kohteelle laukaisee sekd hengen ja
terveyden vaaran toimijalle ettd salassa pidettdvdn poliisin taktisenla tek-
nisen menetelmdn paljastumisvaaran. llmoittamisvelvollisuus 1ohtellle jon-
taa sekd koulutettujen valeosto- ja peitemiesten kdytdn ettd salaisten tak-
tisten ja teknisten menetelmien kertakdyttdisyyteen, joihin poliisihallinnolla
ei ole varaa.

Toisena salaista tiedonhankintaa koskevien sddnncisten erityisenai kdytet-
tdvyyden ongelma-alueena on poliisihallinnon ulkopuolisten siviilien kiytt6
ohjattuna tietoldhteend. Hengen ja terveyden vaaran kannalta ei merkiiystd

POLIISIHALLITUS
Vuorikatu 20 A, PL 302, 00101 HELSINK|
kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.li
Puh. +358 295 480 181, Faksi +358 295 411 780
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silld, onko kyseess6 perusmuotoinen tietoldhdetoiminta vaiohjattu tietoldh-
teen kdyttdminen. suomen kokoisessa pienessd valtiossa on kdytdnndssd
helppo selvittdd tietoldhteen henkilOllisyys. Tietoldhteen poliisille ilmoitta-
mat asiat ovat kdytdnnossd vain hyvin rajatun henkitdpiirin tiedossa. Tieto-
ldhde on myos voinut saada tietonsa suoraan salaisen tiedonhankinnan
kohdehenki16ltd eikd asia ole kenenkddn muun tiedossa. Rikollisryhmien
keskuudessa vasikoiminen on yksi ankarimmin rangaistava teko. Tuomiois-
tuimen pddt6s ilmoittamisen lykkidmisestd ei poista sit6 todellista uhkaa,
joka tietoldhteelle hdnen toiminnastaan aiheutuu. Kosto voidaan toteuttaa
vield vuosikymmenien kuluttua. sen lisHksi, ettd tietoldhteen paljastuminen
aiheuttaa vaataa tietol5hteelle itselleen, siitd aiheutuu vaaraa my6s tieto-
ldhdetoimintaa toteuttaville poliiseille sekd tdysin ulkopuolisille henkil6ille.

Kun tuomioistuin edellyttdd ilmoittamatta jdttdmisen perustelemiseksi konk-
reettisia seikkoja hengen ja terveyden vaarasta, eitdllaisia kovin konkreet-
tisia seikkoja vdlttdmittd ole mistddn saatavissa. Voi olla ainoastaan ko-
kemustieto siit6, miten rikollismaailmassa suhtaudutaan "vasikoihin" ja mi-
kd on tietoldhteen kdsitys omasta turvallisuudestaan. Tuomioistuimilla ei
ole yhtendistd linjaa siihen, mikd on rikollisryhmd ja milloin salaisen toimi-
valtuuden kiiytdstd voidaan jdttdd kohteelle kokonaan ilmoittamatta. Tieto-
ldhteend toimiva henki16 on asettanut itsensd vaaraan toimittaakseen polii-
sille tietoja rikosten estdmiseksitai selvittdmiseksi, jolloin hdnelld tulisi olla
mahdollisuus nauttia perustuslain suomaa oikeutta henkilokohtaiseen tur-
vallisuuteen.

Kolmantena kdytettdvyydeltddn ongelmallisena salaisen tiedonhankinnan
kategoriana ovat suunnitelmallisen tarkkailun ja valvotun ldpilaskun keytto,
koska niihin liittyy keskeisesti se, miten poliisi on tilanteessa taktisesti me-
netellyt. Tietyn taktisen menetelmdn tietoon tuleminen heikentdd jatkossa
menete lmdn kdytettdvyyttd paljastu misvaaran vu oksi.

Terrorismin torjunnan toimintaympdristdssd tietoldhteen hengen ja tervey-
den vaara on jatkuvasti olemassa. Mikaliterroristijdrjestdn tietoon tulee, et-
td heiddn toimintaansa on pyritty selvittdmddn tietoldhteen ohjatulta keyt6l-
ld, ryhtyy terroristijdrjestd vdlittdmdsti selvittdmddn, kuka viranomaisten
kanssa yhteistydtd tehnyt henki16 on. Kostoksiterroristijdrjestot pyrkivdt
surmaamaan paljastamansa tietoldhteet. Hengen ja terveyden uhka ei
kohdistu ainoastaan itse tietoldhteeseen vaan my6s hdnen ldhiomaisiinsa.
Kansainvdlisten vakiintuneiden menettelytapojen mukaisesti tiedustelutieto-
jenvaihto on tarkoitettu alnoastaan osapuolten vdliseksija salassa pidettd-
vdksi. Tietoaineiston asianosaisjulkiseksituleminen haittaisi Suojelupoliisin
edellytyksid toimia kansainvdlisessd yhteistyossd ja vaikuttaisi kielteisesti
muiden turvallisuus- ja tiedustelupalvelujen halukkuuteen jatkossa luovut-
taa Suojelupoliisille tiedustelutietoja. Tietojen saamatta jddminen heiken-
tdisi merkittdvdsti Suojelupoliisin edellytyksid hoitaa valtion turvatlisuuden
ylldpitdmiseen liittyvid tehtdvid. Tietyn tyyppisen rikollisuuden, kuten terro-
rististen rikosten paljastamisessa ja selvittdmisessd, tiedonhankinnan koh-
teelle kokonaan ilmoittamatta jdttdminen on kdytdnnossd edellytys sille, et-
ti salaisia tiedonhankintakeinoja voidaan ylipddtddn kdyttdd.

Poliisihallitus lausuu nikemyksenddn, ettd salaisen tiedonhankinnan kdy-
tdn ilmoittamisvelvollisuutta koskeva poliisi- ja pakkokeinotain sddntely
otettaisiin tarkistettavaksi. Salaisen tiedonhankinnan kdyton ilmoittamisvel-
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voitteesta kohteelle tulisi sddnnostasolla luopua niissd tapauksissa, jolloin
ilmoittamatta jdttdminen ei vaikuta oikeudenmu kaisen oikeudenkdyn nin to-
teutumiseen millddn tavalla. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on hyvdk-
synyt tdmdn linjan. M u iden maiden lainvalvontaviranomaiset ih mettelevdt
suomen sddntelyd ilmoittamisvelvoitteen osalta, mikd heikentdd kansain-
vd listd ri kostorj u ntayhteisty6td.

Poliisin salaista tiedonhankintaa koskevaa sddntelyi tulisi muuttaa siten,
ettd ilmoittamisvelvollisuutta kohteelle salaisen tiedonhankinnan kdytostd ei
olisi silloin, kun toimivaltuutta on kdytetty ainoastaan poliisitoiminnan suun-
taamiseksi eikd ndyttdnd rikosasiassa. Kun tietoa ei ole kiytetty ndyttdnd
rikosasiassa, silld ei ole vaikutusta oikeudenmukaisen oikeudenkdynnin to-
teutumiseen. llman ilmoittamisvelvollisuutta koskevien poliisi- ja pakkokei-
nolain sddnndsten mu uttamista, edelld esitetyt salaisen tiedon han kin nan
toimivaltuudet voivat jaada kiiytettdvyydeltddn hyvin rajoittuneeksi tai joil-
tain osin jopa kokonaan kdyttdmdttd.

Poliisi ei voi pakkokeinosta pfritdstd tehdessddn tietdd, kuinka tuomioistuin
tulee mydhemmin suhtautumaan ilmoittamisvelvollisuuteen. Vaikka poliisi
vaatii hengen ja terveyden suojan perusteella, ettei toimivaltuuden kaytdsta
tarvitse ilmoittaa, niin tuomioistuin voi kuitenkin arvioida tilanteen toisin.
Tdll6in vaarana on, ettd kostotoimenpiteiden toteuttamiseksi rikollisryh-
mdssd kdynnistetd5n toimenpiteet, joilla selvitetddn tietoja antanut henkilo.
Tdmd aiheuttaa niin tietoldhteelle kuin sivulliselle todellisen vaaran.

Harkittaessa salaisen tiedonhankinnan kiytt6d, lainsidddnn6lld tulisi mah-
dollistaa tuomioistuimen pddt6s ilmoittamisvelvollisuutta koskevassa asias-
sa jo ennen salaisen toimivaltuuden kdytdn aloittamista. Kdytdnn6ssi il-
moittamatta jSttdmisen perustelul ovat jo tuossa vaiheessa poliisin tiedossa
ja tuomioistu imelle esitettdvissd.

Tulossa olevat todistajansuojeluohjelma ja anonyymitodistelu eiv6t tuo hel-
potusta eiki ratkaisua turvallisu uskysymyksii koskeviin perusongelmiin.
Todistajansuojeluohjelma ja anonyymitodistelu tulevat kdytdnnoss6 sovel-
lettavaksi vain hyvin harvoin ja rajoitetuissa tilanteissa. Jdrjestdytyneessa
rikollisuudessa vakavia rikoksia suunnitellaan pienissd ryhmissd ja ryhmd-
dynamiikka kehittyy vuosien myotd. Tdll6in rikoksesta epdillyn on tuomiois-
tuimessa helppo selvittdd kuka anonyymisti todistava henki16 todellisuu-
dessa on.

Poliisijohtajan sijainen,
Poliisiylitarkastaja Heikki Lausmaa

Poliisitarkastaja Arto Hankilanoja



POLI ISI Lausunto tD-15s4s3683s 4 (4)

Asiakirja on sdhkoisestiallekirjoitettu Aspo-asianhallintajdrjestelmdssi. po-
liisihallitus 17 .10.2014 klo 10.28. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi toden-
taa kirjaamosta.

Tiedoksi Poliisiylitarkastaja Keijo Suuripi6, Sisdministerion poliisiosasto
Poliisiylijohtaja M ikko Paatero


