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Tiivistelmä:
Työn pääasiallisena tutkimuskysymyksenä on sen tarkastelu, miten tiedustelutoimivaltuudet sekä
niiden käytön valvonta tulisi järjestää demokraattisessa oikeusvaltiossa. Työ liittyy Suomeen
ehdotettuun uuteen tiedustelulainsäädäntöön. Kysymystä käsitellään laadullisin oikeustieteellisin
(oikeusdogmatiikka ja oikeusvertailu) menetelmin kytkemällä tutkimuskysymys informaatiooikeudelliseen viitekehykseen. Tiedustelutoiminnan yleinen hyväksyttävyys on olennaisen tärkeää,
jotta tiedustelun kaltaista ihmis- ja perusoikeuksiin puuttuvaa toimintaa voidaan oikeusvaltion
puitteissa harjoittaa.
Tiedustelun historia osoittaa, että valtioille välttämätöntä tiedustelutoimintaa sekä sitä koskevaa
sääntelyä suunnataan ja mukautetaan ulko- ja sisäpoliittisen tilanteen muuttuessa. Tehokkaalla ja
riippumattomalla tiedustelutoiminnan valvonnalla voidaan pyrkiä hallitsemaan tiedusteluun ja sen
uudelleen suuntaamiseen kohdistuvia joskus nopeita ja yllättäviäkin muutospaineita. Suomen
tiedustelulakiuudistuksen myötä uudeksi tiedustelun laillisuusvalvojaksi perustettaisiin
tiedusteluvaltuutettu sekä parlamentaariseksi valvojaksi erityinen tiedustelun valvontavaliokunta.
Olennaisen tärkeää valvonnan onnistumisen kannalta on riittävä resursointi ja kattava tiedonsaanti.
Valvonnan tehokkuutta tulee arvioida Suomessa tarkasti uusien valvojien aloitettua toimintansa.
Euroopan ihmisoikeussopimuksen tulkintakäytäntö osoittaa, että tiedustelun riippumaton ja kattava
valvonta on ihmisoikeusnäkökulmasta välttämätöntä. Kun demokraattiseen oikeusvaltioon liittyvät
etenkin yksilöllistä oikeussuojaa ja tiedustelun valvontaa koskevat edellytykset täyttyvät, valtiot voivat
ihmisoikeustuomioistuimen mukaan harjoittaa tiedustelutoimintaa sekä käyttää myös salaisia
tiedustelumenetelmiä. Myös EU-tuomioistuin on ratkaisukäytännössään korostanut erityisesti
henkilötietojen suojan turvaamista sekä unionin perusvapauksien toteutumista.
Työssä tarkastelluissa vertailumaissa (Norja, Ruotsi, Sveitsi, Saksa, Ranska) yhteinen tekijä on, että
tiedustelutoimivaltuuksien koskeva valta on hajautettu sekä tiedustelun valvonta pyritty järjestämään
riippumattomaksi. Poikkeuksen tästä muodostaa toimeenpanovaltainen Ranska, jossa myös
valvojatahojen valtuudet olivat varsin rajalliset. Suomeen ehdotettu malli ei ole suora kopio minkään
vertailumaan maan ratkaisusta.
Kokoavana johtopäätöksenä on, että valtiolle tärkeän tiedustelutoiminnan yleinen hyväksyttävyys on
omiaan vahvistamaan yleistä yhteiskunnallista luottamusta ja reiluuden tunnetta, jotka ovat toimivan
yhteiskunnan arvokkaimpia voimavaroja.
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1. JOHDANTO
1.1. Aluksi
Maailman muutos on ollut nopeaa etenkin viime vuosikymmenten digitalisoitumiskehityksen
myötä. Jos internet nähtiin vielä pari vuosikymmentä sitten pitkälti erillisenä osasena
arkipäiväisestä reaalimaailmasta, nykyään on ilmiselvää, ettei sähköistä ja fyysistä elämänpiiriä
voida enää erottaa toisistaan. Suuri osa kansalaisten, yritysten ja julkisten toimijoiden
edesottamuksista tapahtuu verkossa. Verkon välityksellä voidaan fyysisestä etäisyydestä
riippumatta suunnitella ja koordinoida yhteistä tekemistä: lomamatkoja, harrastusvuoroja,
yrityksen perustamista ja vaikkapa hallinnon palveluiden järjestämistä. Mutta niin voidaan
suunnitella ja myös toimeenpanna terroristisia operaatioita, disinformaatiokampanjoita,
verkkohyökkäyksiä sekä muita sekasortoa, hämmennystä ja hätää aiheuttavia toimenpiteitä.
2000-luvulla olemme nähneet kansainvälisen terrorismin suuria murhenäytelmiä, vakavan
globaalin talouskriisin ja sen länsimaisten yhteiskuntien vakautta ravistelleen vaikutuksen sekä
kansainvälisten suhteiden kiristymisen mukaan lukien suurvaltojen voimapolitiikan uuden
esiinnousu. Uudenlaisten uhkien ja teknologisen kehityksen on usein katsottu edellyttävän
uudenlaisia viranomaiskeinoja näiden uhkien ehkäisyyn ja torjuntaan. Samalla varsinkin LänsiEuroopan maat, Suomi niihin kuuluvana, ovat voimakkaasti korostaneet perus- ja
ihmisoikeuksia sekä monin eri tavoin myös sitoutuneet niihin. Tästä on syntynyt dilemma: Mitä
länsimainen valtio voi tehdä, kun ikävään suuntaan muuttuva ympäröivä maailma sysää käsiin
hankaluuksia, mutta samalla olisi pidettävä kiinni hyvinä aikoina voimaan saatetuista yksilön
etua suojaavista perus- ja ihmisoikeusvelvoitteista?
Suomessa pyritään osaltaan vastaamaan edellä kuvattuun haasteeseen yhtäältä säätämällä
valtiollisille toimijoille uusia, nykymaailmaan soveltuvia tiedusteluvaltuuksia uhkien
mahdollisimman varhaiseksi ennakoimiseksi ja toisaalta yrittämällä varmistamaa näiden
valtuuksien toteutuminen perus- ja ihmisoikeusvelvoitteiden edellyttämällä tavalla. Ehdotetut
uudistukset kajoaisivat aiempaa laajemmalla tavalla etenkin yksityisyyden suojaan ja varsinkin
luottamuksellisen viestin suojaan. Tiedustelulainsäädännön uudistamisessa pyritään luomaan
mekanismit, joiden puitteissa toteutettavat perus- ja ihmisoikeuspuuttumiset pysyisivät
hyväksyttävissä

rajoissa.

Keskeinen

rooli

on

tiedustelun

valvonnalla,

etenkin

tiedusteluviranomaisista riippumattomalla ulkoisella valvonnalla. Sen toimivuus myös
käytännön tasolla on tiedustelutoiminnan demokraattisen hyväksyttävyyden kannalta
olennaisen tärkeää.
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1.2.

Tutkielman tausta ja aihepiiri

Tiedustelulainsäädännön uudistamisen tarve on tuotu esiin jo ennen nykyisen hallituksen
toimikauden alkamista. Osana vuonna 2010 hyväksytyn yhteiskunnan turvallisuusstrategian
toimeenpanoa päätettiin kyberturvallisuusstrategian laatimisesta, joka valmistui tammikuussa
20131.

Kyberturvallisuusstrategian

toimeenpanemiseksi

hallituksen

ulko-

ja

turvallisuuspoliittinen valiokunta päätti marraskuussa 2013, että työ Suomen lainsäädännön
kehittämiseksi tältä osin tulee aloittaa välittömästi2. Tiedustelua koskevan säädösperustan
luominen

eteni,

kun

hallitus

päätti3

sotilastiedustelulainsäädännön

elokuussa

2015

käynnistää

valmistelun

siviili-

ja

puolustusministeriön

Tiedonhankintalakityöryhmän mietinnössään4 esittämän mukaisesti.
Uudistusten

valmistelussa

puolustusministeriölle
Oikeusministeriön

sisäministeriön

sotilastiedustelua
vastuulle

tuli

vastuulle
koskevan

uudenlaiset

asetettiin

siviilitiedustelua

lainsäädännön
tiedustelukeinot

ja

valmistelu.
mahdollistavan

perustuslakisääntelyn valmistelu. Tämän lisäksi oikeusministeriö ja eduskunnan kanslia saivat
tehtäväkseen tiedustelun valvontaa koskevan lainsäädännön valmistelun.
Vuoden 2018 alkuun mennessä julkisesti saatavilla olivat muun valmisteluaineiston ja niihin
liittyvien lausuntojen ohella oikeusministeriön mietintö5 perustuslain tarkistamisesta
luottamuksellisen viestin salaisuuden osalta, tiedustelun parlamentaarista valvontaa koskeva
eduskunnan kanslian työryhmän mietintö6, sotilastiedustelulainsäädännön uudistamista
koskeva puolustusministeriön mietintö7 sekä oikeusministeriön tiedustelun valvontaa ja
sisäministeriön siviilitiedustelua koskevat 8.12.2017 julkaistut luonnokset8

9

hallituksen

esityksiksi.

1

Suomen kyberturvallisuusstrategia 2013, s. 2.
Ulkoministeriö: Ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta käsitteli tieto- ja kyberturvallisuusasioita
sekä Suomen osallistumista kansainväliseen kriisinhallintaan. Lehdistötiedote.
3
Ks. mm. Puolustusministeriö 1.10.2015, lainsäädäntöhankkeen asettaminen sotilastiedustelua koskevan
lainsäädännön valmistelusta, s. 2.
4
Puolustusministeriö 2015. Suomalaisen tiedustelulainsäädännön suuntaviivoja.
5
Oikeusministeriö 41/2016. Luottamuksellisen viestin salaisuus. Perustuslakisääntelyn tarkistaminen.
6
Eduskunnan kanslia 2017. Tiedustelun parlamentaarinen valvonta -mietintö.
7
Puolustusministeriö 2017. Ehdotus sotilastiedustelua koskevaksi lainsäädännöksi. Työryhmän mietintö.
8
Oikeusministeriö 8.12.2017. Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi tiedustelutoiminnan
valvonnasta ja laiksi valtion virkamieslain 7 §:n muuttamisesta.
9
Sisäministeriö 8.12.2017. Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle siviilitiedustelua koskevaksi
lainsäädännöksi.
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Lopulliset hallituksen esitykset annettiin eduskunnan käsiteltäväksi tammikuussa 25.1.201810.
Tiedustelulakipaketti sisältää esityksen luottamuksellisen viestin suojaa koskevan perustuslain
10 §:n muuttamisesta11, esityksen siviilitiedustelulaiksi12, esityksen laiksi sotilastiedustelusta13
sekä esityksen tiedustelutoiminnan valvonnasta14. Lisäksi eduskunnan puhemiesneuvosto antoi
tiedustelun

parlamentaarisen

valvonnan

toteuttamiseksi

ehdotuksensa

eduskunnan

työjärjestyksen ja eduskunnan virkamiehistä annetun lain muuttamiseksi 15. Eduskunnan
täysistunto kävi tiedustelulakikokonaisuudesta lähetekeskustelun 20.2.2018 ja kevään 2018
aikana

kokonaisuus

on

Tiedustelulakikokonaisuuden

ollut
käsittely

eduskunnan
loppuun

valiokuntien

eduskunnassa

käsiteltävänä16.

tapahtuu

aikaisintaan

syysistuntokaudella 2018 – oma kysymyksensä on, käytetäänkö tiedustelulakipaketin
läpiviemisessä kiireellistä vai tavallista perustuslain säätämisjärjestystä.
Tiedustelun kohteelta ei lähtökohtaisesti kysytä etukäteen suostumusta tiedustelutoimille vaan.
Päinvastoin tiedustelun paljastuminen ainakin liian aikaisin voisi vesittää koko toiminnan
tarkoituksen ja mahdollisesti kriittisen tärkeä informaatio saattaisi jäädä saamatta.
Tiedustelutoimintaan
tiedustelutoimintaa

liittyykin
tutkinut

luontaisesti

Klamberg

on

salailua,
todennut17.

kuten

myös

Kuitenkin

ruotsalaista

pohjoismaisessa

demokraattisessa oikeusvaltiossa18 on lähdettävä siitä, että viranomaiset eivät voi tehdä
tiedustelutoimintaa täysin vapaasti ja oman harkintansa mukaan19. Koska tiedustelukohteen

10

Sisäministeriön tiedote 25.1.2018: Lopulliset hallituksen esitykset annettiin eduskunnan käsiteltäväksi.
HE 198/2017 vp: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen perustuslain 10 §:n muuttamisesta.
12
HE 202/2017 vp: Hallituksen esitys eduskunnalle siviilitiedustelua koskevaksi lainsäädännöksi.
13
HE 203/2017 vp: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilastiedustelusta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.
14
HE 199/2017 vp: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tiedustelutoiminnan valvonnasta ja laiksi valtion
virkamieslain 7 §:n muuttamisesta.
15
PNE 1/2018: Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen ja eduskunnan
virkamiehistä annetun lain 9 §:n muuttamisesta.
16
PTK 9/2018 vp. Eduskunnan täysistunnon pöytäkirja 20.2.2018.
17
Klamberg 2009, s. 520
18
ks. esim. Raitio 2017 s. 19-81, joka esittelee oikeusvaltion käsitettä myös historiallisesta ja eurooppalaisesta
näkökulmasta. Raitio (s. 19) viittaa yhtenä oikeusvaltio-käsitteen määritelmänä Jyränkiin, joka on luonnehtinut
suomalaisen oikeusvaltio-käsitteen historiallisen kerrostumisen seuraavasti: 1. Julkisen vallan tulee perustua
lakiin; 2. Valtio organisoidaan perustuslailla, johon koko oikeusjärjestys palautetaan; 3. Yksilön oikeuksista ja
velvollisuuksista saadaan määrätä vain sellaisen elimen päätöksin, jonka asettamiseen kaikki voivat
yhdenvertaisesti vaikuttaa, toisin sanoen eduskuntalailla; Lakia soveltavat yksittäistapaukseen oikeussuojan
antamisen tarkoituksessa riippumattomat, tuomioistuimiksi organisoidut viranomaisen, ja jokaiselle on taattu
pääsy omassa asiassaan tuomioistuimeen; 5. yksilön asemaa suojaavat kaikkia julkisija toimintoja sitovat
perusoikeudet. Raitio (s. 76-81) tuo esiin näkemykset, joiden mukaan oikeusvaltion sisältö ei ole enää nykyisin
rajattavissa vain kansallisvaltioon. Raitio tuo esiin Suomen kannalta erityisesti sen, että Suomi on EU:n
jäsenvaltiona velvollinen ottamaan huomioon ne tulkinnat, joita oikeusvaltion käsite on EU-oikeuden piirissä
saanut. Raition mukaan EU-oikeudellista oikeusvaltiokäsitettä tulee tulkita tiiviissä yhteydessä demokratian
periaatteiden sekä perus- ja ihmisoikeuksien kanssa.
19
vrt. Klamberg 2009, s. 520, joka viittaa osuvasti professori Wilhelm Agrelliin tässä yhteydessä: "Däremot är
det naturligt att i en demokrati
11
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etukäteistä

suostumusta

ei

kyse,

korostuu

tiedustelutoiminnan

sääntely,

kuten

tuomioistuinharkinta, tiedustelun kohteen jälkikäteisten oikeussuojakeinojen mahdollistaminen
sekä tiedustelun viranomaisten sisäinen omavalvonta ja etenkin tiedustelutoiminnan ulkoinen
valvonta.
Julkisen hallintotoiminnan, johon myös tiedustelutoiminta kuuluu, eri valvontajärjestelmillä
pyritään

varmistamaan,

että

julkinen

hallinto

toimii

sekä

lainmukaisesti

että

tarkoituksenmukaisesti, kuten myös tehokkaasti ja taloudellisesti. Korostetun tärkeää on, että
julkinen hallinto on perutuslain 2 § 3 momentissa säädetyn hallinnon lainalaisuusperiaatteen
edellyttämällä tavalla oikeudellisesti moitteetonta20. Nyt ehdotetussa lainsäädännön
uudistamiskokonaisuudessa ulkoinen valvonta ehdotetaan järjestettäväksi siten, että
eduskuntaan

perustetaan

uusi

tiedusteluvalvontavaliokunta

vastaamaan

tiedustelun

parlamentaarisesta valvonnasta21. Lisäksi tiedustelun laillisuusvalvonnasta tulisi ehdotusten
toteutuessa vastaamaan erillinen tiedusteluvaltuutettu. Tiedusteluvaltuutetun perustaminen ei
vaikuttaisi ylimpien laillisuusvalvojien toimintaan ja tehtävänkuvaan, pikemminkin etenkin
eduskunnan oikeusasiamies toimisi uudessa järjestelyssä tiedustelun laillisuusvalvonnan
valvojana22.
Tiedusteluvaltuutetulle kaavailtu laaja toimivalta on aikaansaanut myös kriittisiä äänenpainoja
muun muassa entiseltä suojelupoliisin päälliköltä ja eduskunnan pääsihteerin tehtävästä
eläköityneeltä Seppo Tiitiseltä, joka on nimittänyt tiedusteluvaltuutettua ”ylipäätirehtööriksi”.
Tiitinen kantaa huolta siitä, että tiedusteluvaltuutettu, jolle tulisi lakiluonnosten mukaan oikeus
keskeyttää tai lopettaa hänen lainvastaiseksi katsomansa tiedustelumenetelmän käyttö, voisi
mennä jopa kansanvaltaisesti valittujen valtioelinten hyväksymien linjausten yli 23. Toisaalta,
kuten

jäljempänä

käy

ilmi,

etenkin

Euroopan

ihmisoikeustuomioistuin

on

ratkaisukäytännössään edellyttänyt vahvaa ja itsenäistä valvontaelintä tiedusteluviranomaisille.
Koska Suomi on sitoutunut kansainvälisiin ihmisoikeusvelvoitteisiin, kuten keskeisimmin
Yhdistyneiden Kansakuntien kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevaan yleissopimukseen
(KP-sopimus) ja Euroopan ihmisoikeussopimukseen sekä kuuluu jäsenyytensä myötä
Euroopan

unionin

oikeusjärjestyksen

piiriin,

ei

yksilön

oikeuksiin

puuttuvan

tiedustelutoiminnan järjestämisessä voida nojautua pelkästään valtionsisäisiin oikeuslähteisiin

och rättsstat fortlöpande granska och diskutera underrättelseverksamhetens metoder, målsättningar och
prioriteringar."
20
Laillisuusvalvonta sisäasiainministeriössä, sisäasiainministeriön julkaisuja 11/2009, s. 4.
21
PNE 1/2018 vp, s. 1; Eduskunnan kanslia 2017.
22
HE 199/2017 s. 34; Oikeusministeriö 8.12.2017, s. 36.
23
Turun Sanomat, 4.1.2018.
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ja -järjestykseen. Päinvastoin ehdotettua tiedustelun ulkoisen valvonnan järjestämistä on
peilattava siihen, mitä johtuu etenkin Euroopan ihmisoikeussopimuksesta ja Euroopan
ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) tuomiokäytännöstä sekä EU:n perusoikeuskirjasta ja sen
tulkintaa koskevista Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisuista.
Tiedustelulainsäädännön valmistelua koskevassa julkisessa keskustelussa on ollut väittelyä
siitä, onko kaavailtu lainsäädäntö kansainvälisten velvoitteiden mukaista. Esimerkiksi
Euroopan unionin tuomioistuimen presidentti Koen Lenaerts, ottamatta kantaa Suomeen
suunniteltuun tiedustelulainsäädäntöön, muistutti Helsingin Sanomissa, että jäsenvaltioiden
pitäisi punnita hyvin huolellisesti erityisesti tietoliikenteen laaja-alaista valvontaa. Samassa
artikkelissa

puolestaan

kansainvälisen

oikeuden

professori Martin Scheinin

totesi

näkemyksenään, että ehdotetussa tiedustelulainsäädännössä olisi yksiselitteisesti kyse EUtuomioistuimen kieltämästä massavalvonnassa24. Tiedustelulainsäädäntöä on kommentoinut
myös suojelupoliisin entinen päällikkö Ilkka Salmi, jonka mukaan mikään yksittäinen
tapahtuma – viitaten Turun puukkoiskuun vuonna 2017 – ei saa vaikuttaa tiedustelulakien
valmisteluun, jotka lait ovat vaikutuksiltaan kauaskantoisia. Salmi itse on ehdottanut jo vuonna
2012, että Suomeen tarvitaan tiedusteluoikeuksin varustettu viranomainen vastaamaan
nykyaikaisiin turvallisuusuhkiin, joka viranomainen voisi käyttää uhkien torjuntakeinoja jo
ennen varsinaisia rikosepäilyjä25.
Turvallisuudesta puhuttaessa puhutaan yleisesti olemassaolon edellytyksistä, joko valtion tai
ihmisten tai molempien. Turvallisuuskäsitys kuitenkin on sidoksissa sitä koskeviin tulkintoihin
ja tavoitteisiin. Niin sanotulla turvallistamisella (securitization) voidaan myös rakentaa
poliittisten diskurssien kautta uhkakuvia. Turvallistamispuheella voidaan jotkin uhat selittää
niin vakaviksi, että niihin puuttuminen edellyttää normaaliolot ja -säännöt ylittäviä
poikkeustoimenpiteitä26. Turvallistamisdiskurssissa jokin aihe tai asia pyritään nostamaan
ehdottomaan prioriteettiasemaan. Täten pyritään rakentamaan yhteisymmärrystä tilanteesta ja
aikaansaamaan kollektiivinen ratkaisu esitettyyn uhkaan vastaamiseen27. Näin on mahdollista
tulkita olevan myös tiedustelutoimivaltuuksien laajentamisen osalta: esitetty peruste etenkin
perustuslain 10 §:n mukaiselle yksityiselämän suojan kaventamiselle on juuri muuttunut
uhkatilanne, joka muutos johtuu pitkälti ylivaltiollisista tekijöistä28. Etenkin kylmän sodan

24

Helsingin Sanomat, 1.10.2017.
Helsingin Sanomat 8.10.2017: Salmi: Puukkoisku ei saa vaikuttaa lakimuutoksiin.
26
ks. esim. Lohse 2012, s. 17-18, joka viittaa turvallistamisen käsitteen määrittelyssä Buzan, Waever & de
Wildeen 1998.
27
Buzan, Waever & de Wilde 1998, s. 26.
28
Ks. esim. HE 202/2017 vp, s. 11; sisäministeriö 8.12.2017.
25
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päättymisen jälkeisenä trendinä on ollut, että valtiot määrittelevät uudelleen kansallisen
turvallisuuden käsitteensä. Tämän johdosta näkemys siitä, mikä kuuluu valtiollisen
turvallisuuden alaan, laajenee29. Flyghed on esittänyt, että turvallisuuspolitiikkaa koskeva
paradigman30

muutos on jopa saanut aikaan uudenlaisen turvallisuusmentaliteetin

esiinnousun31.
Uudenlaiselle tilanteelle on keskeistä, että erottelut erilaisten uhkien välillä ovat hämärtyneet:
uhkatekijät näyttävät pitkälti sekoittuneen toisiinsa. Flyghedin mukaan on kuitenkin olemassa
ero konkreettisten ja välittömien sekä mahdollisten uhkien välillä. Uhkakuvien rakentamista
voidaan käyttää hyväksi nostettaessa ennakoivasti valmiutta ja kykyä vastata mahdollisiin
uhkiin, kuten terrorismiin tai kybervaikuttamiseen. Toisaalta, kuten Flyghed tuo esiin,
uhkakuvien tuottamisen piilotavoitteena voi myös olla kyseisiin uhkiin vastaamiseen
tarkoitettujen organisaatioiden olemassaolon tai lisäresurssien tarpeen perustelu. Uhkakuvien
tuottamisella voidaan myös pyrkiä suuntaamaan julkinen huomio pois jostain muusta asiasta32.
Uhkiin ja niiden vakavuuteen liittyvä keskustelu on pitkälti yhteiskunnallisen ja poliittisen
keskusteluun piiriin kuuluvaa. Oleellinen juridinen yhteys syntyy kuitenkin siitä, että
esitettyihin uusiin uhkiin vastaamisen keinot voivat potentiaalisesti vaikuttaa yksilöiden perusja ihmisoikeuksien toteutumiseen merkittävällä tavalla. Näin on asian laita myös viranomaisten
tiedustelutoimivaltuuksia laajennettaessa. Kuten Klamberg toteaa, lainsäätäjä on uhkiin
vastaamisen osalta haastavan tilanteen edessä, koska nykyaikainen teknologia mahdollistaisi
lähes totaalisen valtiollisen kontrollin ja valvonnan – tällaista on myös eräissä tapauksissa
pyritty saamaan aikaiseksi33. Toisaalta, kuten Lyon ja Bennett tuovat esiin, valtiolliset ihmisten
identifiointiin liittyvät järjestelyt ovat muodostuneet tärkeiksi hallinnan välineiksi myös
demokraattisissa valtioissa: ihmiset eivät esimerkiksi voi juurikaan elää päivittäistä elämäänsä

29

ks. Klamberg 2010, s. 96.
Ks. tieteen termipankki. Paradigma = teoreettinen malliratkaisu; tutkijayhteisössä vallitsevien periaatteiden,
uskomusten, arvostusten ja tieteellisten normien kokonaisuus. Thomas Kuhnin (1922-1996) tässä yhteydessä
tunnetuksi tekemä paradigman käsite tuottaa näkökulman siitä, miltä maailma näyttää sekä määrittää
reunaehtoja sille, miten todellisuutta tutkitaan. Tällaisia reunaehtoja voivat esimerkiksi olla käsitykset, joita
pidetään itsestään selvinä sekä aikakauden yleiset ennakkoluulot. Tieteellisen ajattelun lisäksi paradigman
käsitettä voidaan soveltaa myös yhteiskunnalliseen ja poliittiseen keskusteluun sekä tarkasteltaessa
lainsäädännön esitettyjä muutostarpeita, kuten esimerkiksi tiedustelulainsäädännön tapauksessa.
31
ks. Flyghed 2005, s. 165-167. Suomenkin tilanteen kannalta havainnollistavalla tavalla Flyghed on tarkastellut
turvallisuuskäsityksen muutosta ruotsalaisessa kontekstissa 1990-luvulta 2000-luvun alkuvuosiin - tämänkin
jälkeen on toki tapahtunut hyvin paljon niin Suomessa kuin länsinaapurissamme.
32
Flyghed 2005, s. 169. Kuten Flyghed toteaa, klassinen historiassa ja nykypäivänäkin usein tavattu keino on
padota hankalan sisäpoliittisen asian käsittely vilkastuttamalla toimintaa ulkopolitiikan alalla ja nostamalla esiin
ulkoisia uhkia.
33
Klamberg 2010, s. 134-135. Lisäksi ks. nykyaikaisesta teknisestä tehovalvonnasta esim. HS 1.7.2018: ”Xinjiangin
kaltaista super-valvontaa ei ole koskaan aiemmin nähty – joku tarkkailee jokaista liikettä, puhelua, nettisivua ja
keskustelua”
30
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ilman jatkuvia vaatimuksia tunnistautumisesta – tämä korostuu etenkin sähköisessä
asioinnissa34.
On huomattava, että valvonnassa ei välttämättä ole kyse pelkästään valtiollisesta toiminnasta,
vaan nykyteknologia mahdollistaa esimerkiksi yrityksille hyvin kattavan keinovalikoiman
valvoa

työntekijöitään35.

Kuten Orlan Lee on yhdysvaltalaisia

valvontakäytäntöjä

tarkastellessaan tuonut esiin, esimerkiksi monet luottokorttiyhtiöt tarkkailevat asiakkaidensa
maksuliikennettä osana liiketoimintansa tehostamista – toki pääsääntöisesti asiakkaiden
muodollisella suostumuksella. Lee onkin nostanut esiin kysymyksen siitä, voidaanko ihmisiltä
palveluja käyttääkseen edellyttää näennäisen vapaaehtoisella sopimuksella luopumista
yksilöllisistä ja perustuslaillisista, erityisesti yksityisyyttään koskevista oikeuksistaan36.
Kuten Saarenpää Lyoniin viitaten toteaa, yhtäältä eri aloilla pyrkimys tehokkaampaan
tietotekniikan hyödyntämiseen ja toisaalta tietotekniikan tarjoama potentiaali yleisesti on
omiaan mahdollistamaan valvontayhteiskunnan synnyn37. Kuitenkin, kuten Lyon huomauttaa,
ajatus kaiken kattavasta valvonnasta ei ole uusi – tästä esimerkkinä vaikkapa kattavaa valvontaa
ja tarkkailua koskevan käsitteen panoptikon historia38. Kaiken kaikkiaan demokraattisessa
oikeusvaltiossa ihmisten valvonnan julkisten tai yksityisten toimijoiden taholta mahdollistavat
lainsäädännölliset ratkaisut edellyttävät turvallisuusnäkökohtien ja yksityisyyden suojan välistä
vakavaa ja mahdollisimman tietoperusteista arviointia. Näin on myös asian laita
tiedustelulainsäädännön ja sen esitettyjen muutostarpeiden osalta. Kyseisessä punninnassa
informaatio-oikeudellisilla näkökohdilla olisi syytä olla keskeinen asema.

34

Lyon & Bennett 2008, s. 3.
Ks. esim. Panagopoulu-Koutnazi 2013, joka kuvaa artikkelissaan työntekijöiden seurantaa GPS-paikannuksen
avulla ja siihen liittyvää oikeudellista problematiikkaa.
36
Lee 2013, s. 11. ks. myös Saarenpää 2016 s. 82, jonka mukaan Lee on Yhdysvaltain kehitystä tutkiessaan voinut
esittää, että valvonta on jo ohittanut yksityisyyden suojan.
37
Saarenpää 2016, s. 82.
38
Ks. Lyon 2006, s. 25, jossa Lyon esittelee panoptikon-käsitteen taustaa. 1800-luvulla vaikuttanut
yhteiskuntafilosofi Jeremy Bentham esitti panoptikon-vankilaa keinona parantaa sosiaalisia ongelmia. Vankilan
arkkitehtoniset ratkaisut mahdollistivat sen, että vankeja voitiin tarkkailla erittäin tehokkaasti siten, että vartijat
itse jäivät näkymättömiin. Näin muutama vartija pystyi valvomaan suurta määrä vankeja. Benthamin mallissa oli
tärkeää, että vangit ovat koko ajan tietoisia siitä, että voivat olla valvonnan kohteena. Tämä tarkkailun
mahdollisuus loi benthamilaisessa ajattelussa vangeille tietynlaisen rangaistusuhkaisen kannustimen toimia
toivotulla tavalla. Myöhemmin panoptikonin käsitettä on käytetty havainnollistamaan niitä uhkia, joita liittyy
nykyaikaisen teknologian periaatteessa mahdollistamaan valvontaan.
35
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1.3.

Tutkielman tavoite, aineisto, rajaus, rakenne ja tutkimuskysymykset

Tässä työssä jäsennetään mitä erityisesti tiedustelun valvonnan kannalta merkityksellistä
Suomeen

ehdotettu

uusi

tiedustelulainsäädäntö

toisi

mukanaan.

Ehdotettujen

tiedusteluvaltuuksien, tiedustelun valvonnan nykytilan ja valvonnan uudistamisehdotusten
lisäksi työssä käydään läpi myös tiedusteluun liittyvää kansainvälisiin ihmisoikeusvelvoitteisiin
sekä EU-oikeuteen liittyvää käytäntöä, joiden voidaan katsoa raamittavan kansallisen
lainsäädännön laadintaa. Lisäksi työ sisältää eräiden Suomen kannalta keskeisten
vertailumaiden tiedustelulainsäädännön ja valvontamekanismien erittelyä, mikä auttaa Suomen
lainsäädännöllisen tilanteen hahmottamisessa.
Maisteritutkielma ei sille asetetun varsin rajallisen enimmäislaajuutensa vuoksi sovellu koko
ehdotetun tiedustelulainsäädännön ja sitä koskevan valvontajärjestelmän kattavaan ja
seikkaperäiseen

analyysiin.

Pelkästään

asiaan

liittyvää

lainvalmistelumateriaalia

ja

taustaselvityksiä on ministeriöiden sekä eduskunnan toimesta tuotettu mittava määrä.
Aihepiirin kannalta keskeiseen aineistoon kuuluvat kotimaisen lainvalmisteluaineiston lisäksi
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ja EU-tuomioistuimen aiheeseen liittyvät tärkeimmät
ratkaisut, joita niitäkin on runsaasti. Tiedustelulainsäädännön uudistamisen keskeneräisyyden
vuoksi

tuoreimmat

tiedot

tiedustelulainsäädännön

uudistamisen

sisällöstä

löytyvät

lainsäädännön valmisteluasiakirjoista. Tutkimustilanne on sikäli haastava mutta herkullinen,
että tuoretta kotimaista tutkimusta etenkään tiedustelun valvontaan liittyen ei ole saatavilla –
oppikirjoista puhumattakaan. Kansainvälisesti tiedusteluaihepiiristä valvonta mukaan lukien on
viljalti materiaalia: erityisesti viranomaisaineistoa, kuten erilaisia raportteja, arviointeja ja
suosituksia. Niistä on saatavissa hyvää ainesta myös suomalaisen lainvalmisteluaineiston
arvioimiseksi. Kuitenkin Suomen tilanteen osalta etenkin tiedustelun valvonnan järjestämisen
akateemista analysointia on tämän työn parissa mahdollista tehdä ja myös tehtävä käytännössä
neitseellisessä maaperässä. Tämä lisää yhtä aikaa sekä työn haasteellisuutta että antoisuutta.
Maisteritutkielman rajattu laajuus edellyttää tutkimuksellisten valintojen tekemistä. Koska
tämä tutkimus sijoittuu informaatio-oikeuden alaan, tarkastelu rajataan39 erityisesti sen kannalta
keskeisten seikkojen analysointiin. Tässä esiin nousevat erityisesti informaatio-oikeudessa
päällimmäisenä olevat kysymykset oikeudesta tietää ja oikeudesta tietoon sekä perus- ja
ihmisoikeustasoisesti etenkin yksityiselämän suojaa koskeva problematiikka. Näin ollen työn
tarkastelutapa on periaatekeskeinen ja esimerkiksi eri tiedustelumenetelmien yksityiskohtainen
39

huom. rajauksesta: Esim. Lohsen terrorismirikosten valmistelua ja edistämistä koskevassa rikosoikeudellisessa
väitöskirjassa perus- ja ihmisoikeusulottuvuus on tietoisesti taustalla, ei tarkastelun pääasiallisena kohteena.
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tekninen esittely sivuutetaan. Poikkeuksen edellä sanotusta muodostaa tietoliikennetiedustelu,
koska se on informaatio-oikeudellisesti sekä yksityiselämän suojan kannalta menetelmistä
kiinnostavin siinä mielessä, että se voi helpoimmin koskettaa periaatteessa ketä tahansa. Tämän
vuoksi tietoliikennetiedustelun toimeenpanemisen tekniseenkin puoleen on syytä kiinnittää
muita tiedustelumenetelmiä suurempaa huomiota. Merkittävänä rajauksena työssä on lisäksi se,
että pääasiallisena tarkastelun kohteena on yksilöiden oikeusturvan kannalta keskeisempi
siviilitiedustelu, jolloin ensisijaisesti valtiollisiin toimijoihin kohdistuva sotilastiedustelu
tuodaan esiin vain tarpeen vaatiessa.
Tiedustelun valvonnan osalta fokus on tiedustelun ulkoisessa valvonnassa sisäisen valvonnan
asemesta. Vaikka, kuten jäljempänä perustellaan, sisäinen ja ulkoinen valvonta muodostavat
kiinteän kokonaisuuden, on tiedustelun ulkoisen valvonnan tehokkuus ja uskottavuus kuitenkin
kaikista olennaisin tekijä tiedustelutoiminnan yleisen hyväksyttävyyden varmistamisessa
Suomen kaltaisessa demokraattisessa oikeusvaltiossa – jäljempänä esitettävästi tätä tukee myös
kansainvälinen ihmis- ja perusoikeuskäytäntö. Toisaalta tiedusteluviranomaisten sisäiseen
valvontaan keskittyminen voisi olla myös haasteellista, sotilas- ja siviilitiedustelusta vastaavien
viranomaisten sisäisistä käytännöistä olisi kaiketi ylen vaikeaa saada riittävää käsitystä
pelkästään julkisiin aineistoihin turvautumalla. Käytännössä sisäisen valvonnan laadunarviointi
tulee olemaan ensisijaisesti tulevien sukupolvien historioitsijoiden työsarka, joilla on aikanaan
salaamisaikojen päätyttyä pääsy kaikkeen aineistoon. Tässä työssä etenkin siviilitiedustelun
suomalaista historiaa käydään läpi sen havainnollistamiseksi, millaista tiedustelutoiminta on
luonteeltaan ollut ja miten nykyhetkeen on päästy. Menneisyyden tunteminen antaa aina
tarpeellista näkökulmaa nykyhetken arviointiin.
Rakenteellisesti tutkielma jakautuu johdantona toimivaan ensimmäiseen lukuun ja viiteen
käsittelylukuun. Vaikka käsittelyluvut muodostavat kukin oman kokonaisuutensa, työssä
käydään monin paikoin sisäistä vuoropuhelua eri käsittelylukujen välillä.
Työn pääasiallinen tutkimuskysymys on:
Miten

tiedustelutoimivaltuudet

sekä

niiden

käytön

valvonta

tulisi

järjestää

demokraattisessa oikeusvaltiossa etenkin perus- ja ihmisoikeuksien toteuttamisen
näkökulmasta?
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Pääkysymyksen ratkaisemisessa avustavat tutkimuskysymykset, joihin kukin käsittelyluku
hakee vastausta:
LUKU 2: Miten tiedustelun tutkiminen on sijoitettavissa informaatio-oikeudellisen
tutkimuksen

piiriin

ja

miten

tiedustelutoiminnan

yleinen

hyväksyttävyys

liittyy

demokraattiseen oikeusvaltion toteutumiseen?
LUKU 3: Miten suomalaisen etenkin siviilitiedustelun lainsäädännöllinen ja organisatorinen
kehys sekä tiedustelun pääkohteet ovat muuttuneet ja miten historian voidaan katsoa
merkitsevän nykyisten tiedustelua koskevien lainsäädäntöehdotusten kannalta?
LUKU 4: Mikä on tiedustelutoimivaltuuksien nykytila, miten toimivaltuuksia on ehdotettu
uudistettavaksi etenkin tietoliikennetiedustelun osalta ja kuinka tiedusteluvaltuuksien käytön
tuomioistuinkontrolli on tarkoitus järjestää?
LUKU 5: Mikä on tiedustelun valvontajärjestelyjen nykytila, miten valvontaa on ehdotettu
uudistettavaksi sekä mitä kansainvälinen perus- ja ihmisoikeuskäytäntö edellyttää tiedustelun
valvonnalta?
LUKU 6: Millaisia ovat tiedusteluvaltuudet eräissä Suomen kannalta keskeisissä vertailumaissa
ja miten tiedustelun valvonta on näissä maissa järjestetty?

1.4.

Tieteellisestä tiedosta ja tutkimusmenetelmistä

Tieteellisen tutkimuksen ydintarkoituksena on tuottaa uutta tietoa. Ontologiset40 ja
epistemologiset41

kysymykset

todellisuuden

luonteesta,

tiedon

olemuksesta

sekä

mahdollisuudesta saada tietoa ovat olleet ajattelijoiden pohdinnan kohteena vuosituhansia ja
ovat edelleen. Muun muassa Siltala edellyttää filosofien lisäksi myös oikeustieteen tutkijalta
ainakin jonkinlaista sitoutumista oikeuden näkyvää pintatasoa syvemmällä oleviin tieteenkuvaa
koskeviin käsityksiin, jotta tutkija voi esittää tieteellisesti perusteltavissa olevan eikä vain
subjektiivisen käsityksen oikeuden tulkinnallisesta merkityssisällöstä jollakin tietyllä

40

ks. Tieteen termipankki: Ontologia = oppi olemassaolon luonteesta. Ontologian perinteinen kysymys on mm.,
onko todellisuus perimmältään ainetta vai henkeä ja onko inhimillinen tietoisuus itsenäinen, ruumiista
riippumaton olio.
41
ks. Tieteen termipankki: Epistemologia = filosofian osa-alue, joka tutkii tiedon tai tietämisen ehtoja,
mahdollisuutta, pätevyyttä sekä totuuden ongelmaa.
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hetkellä42. Oikeudellinen tutkimus, ainakin pätevä sellainen, kytkeytyy siten vääjäämättä myös
tieteenfilosofisiin lähtökohtiinsa.
Tiedon ominaisuuksien osalta hyväksyttävänä ja tämän tutkielman tarpeisiin riittävänä voidaan
pitää Aarnion muotoilua, jonka mukaisesti tieto kohdistuu todellisuudessa ilmeneviin
säännönmukaisuuksiin, se on systemaattista sekä sen luonne on käsitteellinen. Aarnion mukaan
tiedoksi voidaan määritellä henkilön rationaalisesti perustelu ja oikea uskomus asiaintilasta43.
Tiedon käsite on luonnollisesti yhteydessä kysymykseen siitä, miten tietoa voidaan saavuttaa.
Tätä kysymystä on filosofiassa ratkottu useiden teoreettisten mallien kautta44. Yleensä tiedon
keksiminen ja tiedon oikeaksi osoittaminen eli todistaminen erotetaan toisistaan. Esimerkiksi
tieteellisen teorian keksiminen on yleensä varsin ennustamaton tapahtuma ja teorian oikeaksi
todistamisen yrittäminen puolestaan systemaattista toimintaa. Aarnion muotoilun mukaisesti,
tutkija konstruoi keksimänsä tai oivaltamansa pohjalta hypoteeseja ja malleja ja tämän jälkeen
testaa niitä eri tavoin. Toisin sanoen tutkija yrittää todistaa oivalluksena45.
Tieteellistä tukimusta voidaankin pitää vuorovaikutustapahtumana, jossa hyväksyttyjä
menetelmiä käyttäen testataan oletuksia, korjataan niitä ja testataan uudelleen. Prosessin
tuloksena syntyvät niin sanotut tieteelliset totuudet ja teoriat – korvautuakseen vain
myöhemmin uusilla46. Kuten Kangas toteaa, oikeustieteen tutkimustulos on se aikaisempaan
aineistoon verrattuna saavutettu tiedonlisäys, jonka tutkimus tuottaa. Kuitenkin oikeustieteen
kaltaisessa yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa tiedonlisäyksen mittaaminen ei ole niin
yksioikoista kuin luonnontieteissä. Oikeustieteellisessä tutkimuksessa perusteluna tiedon
lisäyksenä voidaan pitää tutkimuksessa esitettyä, aiemmin tuntematonta seikkaa, joka on
hyväksyttävissä tutkimuksen lähtökohtien näkökulmasta tutkimuksen sisäisen logiikan
mukaiseksi tulokseksi47.

42

Siltala 2009 s. 282. Siltala edellyttää tutkijalta käsitystä ainakin seuraavista oikeustieteen tieteenkuvaan
kuuluvista määreistä: a) oikeustieteen tutkimuskohde (oikeudellinen ontologia); b) oikeudellinen tiedon käsite,
lähteet ja arviointikriteerit (oikeudellinen epistemologia/tieto-oppi); c) sovellettavat tutkimusmenetelmät
(oikeudellinen metodologia/metodioppi); d) oikeudellisen logiikan päättelysäännöt (oikeus ja logiikka); e)
oikeudelliset käsitteet ja niiden väliset suhteet (oikeus ja kieli) sekä f) oikeudellisesti merkitykselliset
yhteiskunnalliset arvot ja arvostukset (oikeus ja arvot).
43
Aarnio 1989, s. 34. Aarnion määritelmän mukaisesti tiedon määritelmään sisältyy siis kolme tekijää: a) tiedon
subjekti, joka tietää jotain; b) tiedon objekti eli se, josta tiedetään jotain sekä c) tiedon sisältö: että asiat ovat
niin kuin väitetään.
44
ks. Aarnio 1989, s. 36-37, joka mainitsee tässä yhteydessä mm. korrespondenssiteorian, pragmatistisen
totuusteorian sekä totuuden konsensusteorian.
45
Aarnio 1989, s. 38.
46
Ibid.
47
Kangas 1997, s. 108.
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Tieteellisen tiedon hankkimisen eli tieteellisen tutkimuksen pätevyys liittyy siihen, miten
tutkimuksessa käytettävä aineisto vastaa tarkasteltavaa ilmiötä. Aiemman tutkimuksen ja
teorian pohjalta nouseva tulkinta antaa mahdollisuuden nähdä tutkimuksessa tarkasteltava
aineisto uudesta näkökulmasta. Kuitenkin tulkintaan liittyen voidaan aina kysyä, kuinka
luotettavasti tutkijan tekemä tulkinta kuvaa todellisuutta. Tulkinnan luotettavuuskysymys on
yleensä helppo liittää laadulliseen eli kvalitatiiviseen tutkimukseen, mutta se koskee myös
kvantitatiivista48 eli määrällistä tutkimusta. Niin määrällisesti kuin laadullisestikin tutkittaessa
on kyse aina lopulta samanlaisesta prosessista, joka sisältää luokittelua, päättelyä ja tulkintaa.
Tällöin tutkijan eli aineiston tulkitsijan oma suodatin on aina päällä: havainnoitsija välttämättä
tekee valintoja ja analyysin painotus muodostuu siitä, mitkä osat aineistosta on valittu49.
Tiedustelulainsäädännön tapauksessa sitä koskevaa niin lainvalmisteluaineistoa, virallislähteitä
kuin etenkin kansainvälistä tutkimuskirjallisuutta on niin paljon, että niiden käsittely
maisteritutkielman puitteissa edellyttää välttämättä tietynlaista aineiston valikointia. Kun
tutkittavat kysymykset on määritelty, valikointi on mahdollista tehdä perustellusti ja muulle
tiedeyhteisölle läpinäkyvällä tavalla. Tässä työssä on käytettävissä olevasta aineistosta valittu
lähempään laadulliseen tarkasteluun ne osat, joiden kautta on ollut mahdollista saada vastauksia
edellä

esitettyihin

tutkimuskysymyksiin.

Tämä

tarkoittaa

sitä,

että

esimerkiksi

monisatasivuisista hallituksen esityksistä on ollut välttämätöntä keskittyä vain murto-osaan
niiden sisällöstä. Sama koskee myös usein hyvin monisanaisia Euroopan ihmistuomioistuimen
ja EU-tuomioistuimen ratkaisuja. Ilman tällaista valikointia asian tarkastelu kävisi paitsi
epätarkoituksenmukaiseksi myös monipolvisuudessaan mahdottomaksi.
Tutkimuksen aineistosta saatavien havaintojen käsittelyyn tarvitaan tutkimusmetodia. Metodin
voidaan katsoa koostuvan sellaisista käytännöistä ja operaatioista, joiden kautta tuotetaan
tutkimuksellisia havaintoja. Lisäksi se koostuu sellaisista säännöistä, joiden mukaan tuotettuja
havaintoja voi jälleen muokata ja tulkita, jotta on mahdollista arvioida havaintojen merkitystä
tutkimuksessa määriteltyjen tutkimuskysymysten kannalta50. Kuten Aarnio toteaa Aatos
Alaseen viitaten, oikeudellinen ajattelu ei ole matematiikkaa vaan se on harkintaa ja punnintaa.
Näin ollen oikeustieteen metodi on enemmänkin näkökulma oikeuteen kuin jonkinlainen

48

ks. esim. Alkula, Pöntinen & Ylöstalo 1994, s. 21: Määrällinen tarkastelu kuvaa muun muassa asioiden
suuruusluokkia, mutta kvantitatiivisuus sinänsä ei tee sinänsä asioista tieteellisiä tai niin sanottuja kovia faktoja.
Esimerkiksi oikeustieteellisen tutkimuksen kannalta asioiden kvantifiointi voi todellakin antaa tietoa asioiden
mittakaavasta, mutta varsinainen juridinen ymmärrys syntyy vääjäämättä vasta huolellisen tulkinnan ja
ymmärtämisen kautta.
49
Eskola & Suoranta 1999, s. 218; Kantola 2002, s. 59.
50
Alasuutari 1999, s. 82.
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laskusäännöstö51. Siltalan huomion mukaisesti lainopissa keskeisille institutionaalisille
oikeuslähteille on ominaista kirjallinen muoto, jolloin lainopillista metodia voidaan luonnehtia
myös tekstianalyysiksi52.
Tämä tutkielma edustaa kvalitatiivista eli laadullista tutkimusta. Käytettävän aineiston
laadullisen analyysin kautta voidaan jäsentää ja eritellä käytettävää aineistoa sekä pohtia sitä,
mitä aineisto pitää sisällään ja mistä se kertoo. Yksinkertaisesti sanottuna kyse käytettävän
aineiston analyysistä tutkijan parhaan osaamisen mukaan aineiston sisältöä arvioiden ja
vertaillen53. Laadullisen analyysin osalta on otettava huomioon, että tarkasteltavasta aineistosta
ei nouse esiin automaattisesti mitään tuloksia. Aineiston tarkastelijan on sen sijaan itse
aktiivisesti löydettävä aineistosta oma analyysinsa ja tulkintansa54. Kuten Aarnio toteaa, myös
oikeudellisia tosiasioita pohdittaessa ratkaisevassa asemassa on se, minkälaisen merkityksen
kullekin asialle annamme. Tuon merkityksen selvittäminen on oikeustieteen tapauksessa
oikeudellista tulkintaa, joka onnistuessaan johtaa asian ymmärtämiseen. Oikeustieteilijä pyrkii
vastaamaan merkitysten ymmärtämisen haasteeseen tulkitsemalla oikeusjärjestystä 55.
Oikeustieteen päätehtävä on selvittää voimassa olevien oikeussääntöjen sisältöä. Tähän
tehtävään sisältyy yhtäältä oikeuden voimassaolon toteaminen ja toisaalta oikeussäännön
sisällön selvittäminen56. Suhteutettuna oikeustieteellisen tutkimuksen kenttään tämä tutkielma
on perusmenetelmältään lähinnä perinteistä lainoppia eli oikeusdogmatiikkaa. Lainopin
tehtäväksi voidaan Aarnion tavoin määritellä oikeusnormien tulkinta ja niiden systematisointi.
Kun oikeushistoria tarkastelee mennyttä aikaa ja sen sääntöjä, lainoppi keskittyy voimassa
oleviin eli sitoviin oikeussääntöihin57. Siltala toteaa lainopin tuottavan perusteltuja
51

Aarnio 1997, s. 35-36. Aarnio esittelee tässä yhteydessä filosofi Georg Henrik von Wrightin ajattelua, joka
teoksessaan ”Explanation and Understanding” erottaa luonnontieteet ja humanistiset tieteet. Wrightin
erotteluperusteena on se, että siinä missä luonnontieteet selittävät ilmiöitä, humanistiset tieteet tulkitsevat sekä
ymmärtävät tekoja ja tapahtumia. Humanistisia tieteitä onkin kutsuttu nimellä ihmistieteet, joiden piiriin Aarnio
liittää myös oikeustieteen.
52
Siltala 2002, s. 138.
53
Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.
54
Eskola 2010, s. 180-183.
55
Aarnio 1989, s. 46.
56
Aarnio 1989, s. 47, 53. Aarnion mukaan teoreettisen lainopin metodi on luonteeltaan käsiteanalyyttinen.
Teoreettinen lainoppi pyrkii siten avaamaan käsitteellisiä mahdollisuuksia kysymyksille, joiden eteen
käytännöllinen lainoppi joutuu. Tällaiset kysymykset puolestaan koskettavat oikeustosiseikka ja
oikeusseuraamussuhteita eli ovat yksinkertaistaen sanottuna tulkinta- ja lainsoveltamiskysymyksiä. Tästä
johtuen Aarnion mukaan praktisen eli käytännöllisen lainopin menetelmä on argumentatiivinen.
57
Aarnio 1989, s. 49-50, 58-60. Aarnion mukaan lainopin käsitteen kannalta kiinnostavia ovat Thomas Kuhnin
tieteellistä paradigmaa koskevat käsitykset. Kuhnilaisittain tieteellinen paradigma tekee sen ymmärrettäväksi,
miksi voidaan saavuttaa edes jonkinlainen yhteisymmärrys siitä, mikä on jonkin erityisalan, kuten oikeustieteen
kannalta, tiedettä. Näin ollen juuri tieteellinen paradigma tekee lainopin erotuksena esimerkiksi
yhteiskuntatieteistä – joiden piirissä toki myös voidaan tarkastella oikeudellisia ilmiötä oman paradigmansa
puitteissa. Kuhnilaisessa ajattelussa paradigmat koostuvat mm. a) symbolisista yleistyksistä; b) sitoumuksista
määrättyihin kohdetta hahmottaviin malleihin; c) sitoumuksista yhteisiin arvoihin sekä; d) yhteisistä tieteellisistä
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oikeuslauseita: oikeudellisia systematisointi- ja tulkintakannanottoja voimassa olevista
oikeuden säännöistä. Lisäksi se tuottaa oikeudellisia punnintakannanottoja oikeusperiaatteista,
jotka nauttivat riittävää institutionaalista tukea ja yhteisöllistä hyväksyntää58.
Oikeustieteen tulkitsevaa tehtävää voidaan Aarnion mukaan nimittää lainopin praktiseksi eli
käytännölliseksi ja systematisoivaa tehtävää lainopin teoreettiseksi ulottuvuudeksi59. Lainoppi
auttaa myös hahmottamaan oikeudellisten järjestelyjen kokonaiskuvaa ja niiden välisiä
keskinäissuhteita60.

Saarenpään

tavoin

on

todettava,

että

vaikka

yhteiskunnan

oikeudellistuminen alati kasvattaa oikeudellisen informaation määrää, on lähtökohtana oltava
yksinkertaisuus. Saarenpää huomauttaa, että ihmisen sääntöjen tekeminen tarkoituksella
monimutkaiseksi on suorastaan vastoin ihmisoikeuksia. Siten oikeustieteen on pyrittävä
yksinkertaisuuden, ei monimutkaisuuden tavoitteluun saattamalla asiat järjestykseen ja
tekemällä ne näkyviksi61. Tämä lähtökohta oikeudelliselle metodille soveltuu hyvin myös tähän
tutkielmaan ja tiedustelulainsäädännön tarkasteluun ylipäänsä.
Tässä tutkielmassa kokonaiskuva ja oikeudelliset keskinäissuhteet koskevat erityisesti perus- ja
ihmisoikeusvelvoitteiden kansainvälistä ja unionitasoista sisältöä sekä tulkintakäytäntöä
suhteessa Suomen lainsäädäntöprosessiin. Myös tutkielmaan sisältyvä tiedustelun historian
esittely tutkimuskirjallisuuden avulla palvelee oikeudellisesti systematisoivaa ja historiallisesti
ja yhteiskunnallisesti kontekstualisoivaa päämäärää. Työn historialuku ei kuitenkaan edusta
varsinaista historiantutkimusta esimerkiksi siksi, että ensikäden historiallista aineistoa eli
tiedusteluviranomaisten arkistodokumenttien kaltaisia primäärilähteitä työssä ei hyödynnetä.

esikuvista, siis paradigmaattisista ongelmanratkaisuista. Aarnio kuitenkin toteaa, että Kuhnin käsitteistön suora
soveltaminen lainoppiin ei ole perustelavissa, vaikka paradigman käsite havainnollistaa myös tiettyjä lainopin
piirteitä. Aarnio onkin muotoillut nelikohtainen paradigmakäsitteen lainoppiin kohdistuvan sovelluksen.
Lainopille ominaista on Aarnion mukaan se, että se sitoutuu ainakin jonkinasteisesti lakipositivistiseen
taustaoletukseen (oikeussäännöt ovat yhteiskunnassa valtaapitävän suvereenin antamia, eivätkä tarvitse
pätevyytensä perustaksi positiivisen oikeuden ulkopuolisia elementtejä), se hyväksyy tietyn luettelon
oikeuslähteistä, nojautuu tiettyihin metodisiin sääntöihin ja periaatteisiin sekä on ainakin jossain määrin
arvosidonnaista.
ks. myös Jyränki 1997 s. 84-86, joka avaa havainnollistavalla tavalla eri tutkimusotteiden yhdistämisestä oman
tutkimustyönsä osalta. Huomionarvioista tähän liittyen on, että tasavallan presidentistä instituutiona
tutkimuksen vuonna 1978 julkaissut Jyränki toimi itse presidentin kansliapäällikkönä 1970-73 aina ns. Zavidovovuotoon asti.
58
Siltala 2002, s. 108-109.
59
Aarnio 1997, s. 37. ks. myös Siltala 2002 s. 138, jonka mukaisesti oikeussääntöjen systematisointi merkitsee
vallitsevan oikeuden oikeuslähteistä, jotka lähteet on rajattu vallitsevan oikeuslähteiden tunnistamissäännön
mukaisesti, johdettujen oikeussääntöjen keskinäisten suhteiden määrittämistä eli normikonfliktien
ratkaisemista. Systematisoinnin kautta myös lukitaan pääsääntö/poikkeus-koordinaatteja oikeudellisten
dogmien sekä konstruktioiden avulla. Oikeudellinen tulkinta puolestaan tarkoittaa Siltaan mukaan joko
toteutuneiden ja myös toteutettavissa olevien tulkintojen tai vain semanttisesti ja oikeudellisesti mahdollisten
tulkintojen esittämistä voimassa olevasta oikeudesta.
60
Husa et al., s. 21-22.
61
Saarenpää 1997, s. 278.
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Historiallinen lähestymistapa on siten ensisijaisesti oikeustieteellisen tutkimuksen apukeino.
Kuten Kekkonen toteaa, useinkaan jokin yksittäinen oikeudellinen muutos ei avaudu ilman, että
se kytketään laajempaan yhteyteensä. Kohteena olevan oikeudellisen muutoksen tarkastelun
ympärille on yritettävä kehittää käsitys muista muutostekijöistä. Tätä kautta on mahdollista
avata laajempi oikeudellinen konteksti, johon tarkasteltavana olevan kysymyksen selittäminen
voidaan luontevasti kiinnittää. Kaikissa tapauksissa selittämisessä on olennaista tarkasteltavan
aiheen yhteiskunnallinen kytkentä: muutoksen sitominen aikaan ja paikkaan62. Samoilla
linjoilla on myös Kangas, jonka mukaan oikeus on vahvasti historiaan ankkuroituva osa
yhteiskuntatodellisuuta. Kangas pitääkin oikeushistoriaa oikeudellisen ymmärryksen tärkeänä
aputieteenä: ajan seula usein pelkistää esiin seikkoja, jotka on välttämätöntä havaita, jotta asian
kokonaisuus käy käsitettäväksi. Näkemys soveltuu hyvin yhteiskunnallisten ja poliittisten
olosuhteiden muutoksille perinteisesti herkän tiedustelulainsäädännön ymmärtämiseen.
Ylivaltiollisen ulottuvuutensa johdosta tiedustelulainsäädännön uudistamisen tutkimiseen
soveltuvat hyvin myös vertailevan oikeustieteen menetelmät. Kuten Aarnio toteaa, vertaileva
oikeustiede on varsin lähellä oikeusdogmatiikkaa. Vertaileva oikeustiede selvittää ensisijaisesti
muiden oikeusjärjestelmien rakennetta sekä näissä järjestelmissä voimassa olevien sääntöjen
sisältöä. Vertaileva oikeustiede on avuksi etenkin tarkastelijan oman oikeusjärjestelmän
ymmärtämisessä. Myös suomalaisen tiedustelulainsäädännön tarkasteluun soveltuu Aarnion
huomio siitä, että jokin lainsäädännöllinen periaateratkaisu saa usein luontevan selityksen siitä,
että tunnetaan jokin vastaava ulkomainen ratkaisu sekä sen liityntä tarkasteltuun ulkomaiseen
oikeusjärjestykseen63. Vertaileva oikeustiede tarkastelee siten vähintään kahden maan
oikeusjärjestyksiin kuuluvia oikeussääntöjä ja oikeudellisia ilmiöitä toisiinsa suhteutettuna.
Oikeusvertailu toimii usein avustavana elementtinä lainopillisissa tutkimuksissa, koska sen
avulla

voidaan

syventää

varsinaisesti

tarkasteltavan

oikeusjärjestyksen

tuntemusta.

Oikeusvertailua käytetään myös apuna erityisesti lainvalmistelussa, kuten tämänkin tutkielman
lähdeaineistoista voidaan havaita64.
Myös tässä työssä tuodaan esiin oikeusvertailevassa mielessä se, miten eräissä Suomea
koskevissa keskeisissä viiteryhmävaltioissa on tiedustelutoiminta ja sitä koskeva valvonta
järjestetty sekä miten tämä kytkeytyy perus- ja ihmisoikeusargumentaatioon. Tähän työhön
valitut vertailumaat – Norja, Ruotsi, Sveitsi, Saksa ja Ranska – ovat oikeuskulttuurisesti monilta
osin Suomea varsin lähellä. Erityisesti Saksan, Ranskan ja Sveitsin voidaan katsoa kuuluvan

62

Kekkonen 1997, s. 142-143.
Aarnio 1989, s. 50.
64
Husa et. al., s. 23.
63
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niin sanottuun mannermaisen oikeusjärjestelmän (civil law) piiriin, jossa keskeinen painoarvo
on kirjoitetulla lainsäädännöllä ja oikeustieteellä. Laajassa kuvassa Suomen ohella Norjan ja
Ruotsin voidaan katsoa kuuluvan niinikään mannermaiseen traditioon, joskin puhutaan myös
pohjoismaisesta oikeusperheestä65. Tässä työssä tarkasteltavien valtioiden voidaan katsoa
Suomen tavoin ottavan varsin vakavasti perus- ja ihmisoikeuksien merkittävän oikeudellisen
vaikutuksen, jota Euroopassa keskeisesti etenkin Euroopan ihmisoikeussopimus ja sen
tulkintakäytäntö on tuonut mukanaan66. Näin ollen vertailua voidaan perustellusti tehdä maiden
monien oikeudellisten perusratkaisujen ollessa jos ei samanlaisia, niin useimmilta osiltaan
varsin yhteismitallisia – luonnollisesti kunkin maan oma erityislaatuinen historia, hallinnollispoliittiset rakenteet sekä yhteiskunnalliset olosuhteet tuovat maakohtaista vaihtelua käytännön
tasolla.
Koska kysymys on informaatio-oikeuden, joka voidaan jäljempänä selostettavalla tavalla lukea
yhdeksi oikeusinformatiikan erityisen osan alueeksi, piiriin kuuluvasta ensisijaisesti
oikeustieteellisestä opinnäytetyöstä, on tärkeää myös jäsentää työn aihepiiriä oikeustieteellisen
systematiikan kannalta. Tiedustelua sen valvontaa voisi tarkastella usean eri oikeudenalan
näkökulmasta. Seuraavassa esitellään, minkä vuoksi tässä tapauksessa on päädytty sijoittamaan
aiheen tarkastelu ensisijaisesti informaatio-oikeuden kenttään.

65

Husa 2013, s. 256-257. Ks. kuitenkin Tamm & Letto-Vanamo 2015, s. 21, joiden mukaan puhuttaessa civil law
-traditiosta tai kulttuurista on huomattava, että kyse on useista erilaisista kansallisista oikeusjärjestelmistä.
66
ks. Husa 2013, s. 293.
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2. TIEDUSTELUN TUTKIMINEN INFORMAATIO-OIKEUDEN PIIRISSÄ
2.1.

Informaatio-oikeus ja oikeudenalajaottelu

Informaatio-oikeutta käsitteenä voidaan pitää monille oikeudenaloille tyypillisenä kuvailevana
nimityksenä, joka ilmaisee varsin suurpiirteisesti sen, mistä on kysymys 67. Oikeudenalat ovat
oikeustieteen puitteissa muokattuja ja jäsennettyjä malleja siitä, miten oikeusnormit
muodostavat oikeusjärjestelmän kokonaisuuden. Oikeudenalajaotus on samanaikaisesti sekä
osa oikeutta että oikeustieteen tapa esittää oikeus. Oikeudenalajaotuksen kautta voidaan myös
luoda yhteyksiä eri säännösten välille yhtenäisten käsitteiden ja periaatteiden avulla.
Heuristisen tehtävänsä mukaisesti oikeudenalajaotus paikantaa ja määrittelee oikeudellisia
ongelmia eri oikeudenalojen piiriin kuuluviksi68.
Uusien oikeudenalojen haasteena on niiden paikantaminen osaksi oikeusjärjestelmää. Uusille
oikeudenaloille onkin tyypillistä perinteisten raja-aitojen ylittäminen julkisoikeuden ja
yksityisoikeuden välillä69. Uudet oikeudenalat voivat tuoda yhteen aloja, jotka on perinteisesti
nähty toisistaan erillään oleviksi70. Perinteiset oikeudenalat, kuten hallinto-oikeus ja
valtiosääntöoikeus muodostavat oikeusjärjestelmän kovan ytimen, johon yhteiskunnalliset
muutokset suoraan vaikuttavat harvemmin. Uudet oikeudenalat ovat osa oikeudellista
rakennetta, jossa perustana ovat perinteiset oikeudenalat ja joista uudet oikeudenalat saavat
vaikutteita71.
Uutena pidettäviin oikeudenaloihin kuuluu myös informaatio-oikeus, joka on kehittynyt
suomalaisessa oikeusjärjestelmässä omaksi kokonaisuudekseen etenkin muutaman viime
vuosikymmenen
67

aikana72.

Erityisenä

tekijänä

informaatio-oikeudellisen

sääntelyn

Kemppinen 2011, s. 41.
Tuori 2007, s. 105-109. Tuori esittelee tarkemmin mm. saksalaista 1800-luvun keskustelua oikeuden
systemaattisuudesta, jonka mukaisesti oikeuden sisäinen systemaattisuus loi oikeustieteelle mahdollisuuden
esittää oikeus järjestelmänä. Tuorin mukaan oikeudenalajaotus on olennaisesti oikeustieteen luomus, mutta on
vakiinnuttuaan toiminut myös muissa oikeudellisissa käytännöissä, kuten lakien säätämisessä sekä lainkäytössä
osana oikeudellisten toimijoiden itseymmärrystä. Näin ollen vakiintunutta oikeudenalajaotusta voidaan pitää
osana oikeutta, osana oikeusjärjestystä: vasta kun ongelma on sijoitettu oikeusjärjestyksen systematiikkaan, on
mahdollista arvioida tapauksessa sovellettavaa normistoa.
69
Tuori 2007, s. 120-121, joka mainitsee sekä erityisesti työoikeuden että ympäristöoikeuden oikeudenaloina,
jotka sisältävät niin yksityis- kuin julkisoikeudellisia piirteitä. ks. Myös Korhonen 2006 s. 101, jonka mukaan
tyypillistä uudehkoille aloille on monioikeudellisuuden lisäksi perinteisestä poikkeavat kysymyksenasettelut ja
näkökulmat sekä eräänlainen ongelmakeskeinen näkökulma.
70
Seipel 2005, s. 32.
71
Voutilainen, 2012, s. 29. Huom. Voutilainen on koulutukseltaan hallintotieteiden tohtori (HTT) ja työskentelee
tätä kirjoittaessa Itä-Suomen yliopistossa osa-aikaisena julkisoikeuden professorina.
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Oikeusinformatiikan, jonka osa-alueeksi informaatio-oikeuden voidaan katsoa lukeutuvan, tutkimus on
yhteiskunnan tietoteknistymisen myötä kehittynyt nopeasti aina 1970-luvun alkupuolelta lähtien. Samalla alan
yleiset ja erityiset opit ovat hakeneet muotoaan maailman muuttuessa informaatio- ja verkkoyhteiskunnaksi.
Korhonen 2006, s. 88.
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kehittymiselle on ollut yhteiskunnan kokonaisvaltainen muutos, joissa eri toiminnoissa tiedosta
ja tietovarannoista on tullut erittäin merkityksellinen tekijä niin taloudellisesti kuin
strategisestikin. Tieto on muodostunut keskeiseksi välineeksi, jolla suunnitellaan ja ohjataan
yhteiskunnallisia toimintoja73. Tiedustelutoiminnan osalta tieto on ollut ja on edelleen kaikista
keskeisin tekijä.
Itse tiedon lisäksi myös tietojenkäsittelyn välineet ovat nousseet nyky-yhteiskunnassa
keskeiseen asemaan yhteiskunnan eri toiminnoissa. Informaatio- ja viestintäteknologiaa
voidaan pitää kriittisenä toimintona, jonka varaan myös viranomaisten toiminnot tukeutuvat74.
Kuitenkin koko yhteiskunnan laajamittainenkin vahingoittaminen onnistuu informaatio- ja
viestintäteknologisia järjestelmiä häiritsemällä tai niitä hyväksi käyttämällä. Tästä syystä myös
valtiojohtoisen tiedustelutoiminnan on perusteltu tarvitsevan käyttöönsä uudenlaista
keinovalikoimaa.
Oikeudenalan identiteetin lähtökohtana on sen sääntelykohteen määrittely: informaatio-oikeus
on tiedon ja siihen liittyvien toimintojen oikeudellisen sääntelyn kehikko. Informaatiooikeudessa sääntelyn kohteena on itse tieto ja siihen liittyvät toimenpiteet sekä tietoon liittyvät
oikeudet, joiden avulla voidaan hallinnoida tietoa. Tieto voidaan ymmärtää sisäistetyksi
informaatioksi. Vasta informaation sisäistäminen ja ymmärtäminen muuttaa informaation
tiedoksi tulkitsijalleen.

Näin ollen tulisikin sanoa,

että

informaatio-oikeudellisena

sääntelykohteena on informaatio, mutta vakiintuneesti puhutaan käsiteenä tiedosta, kuten
henkilötieto, tunnistamistieto ja tiedonhallinta75. Myös tiedustelulainsäädännön näkökulmasta
esimerkiksi

nykyaikaisessa

verkkotiedustelussa

pyritään

seulomaan

valtavasta

informaatiovirrasta potentiaalisesti relevantteja osia, joista vielä pienempi osuus valikoituu
ihmissilmin ja -aivoin käsiteltäväksi sen arvioimiseksi, onko kyseinen informaatio esimerkiksi
kansallisen turvallisuuden kannalta merkittävää tietoa76. Tiedustelutoiminta, varsinkin
nykyaikainen sähköinen tiedustelu, onkin informaatio-oikeudellisten kysymysten ytimessä.
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tuomioistuimen hyväksymiä automaattisen tietojenkäsittelyn hakuehtoja. Arvion mukaan tapauskohtaisesti
valikoituisi noin 0,5 % tietoliikenteestä. Tämän jälkeen hakuehtojen perusteella valikoitunut tietoliikenne
analysoitaisiin ja siitä poistettaisiin heti lain mukaisen hävittämisvelvollisuuden perusteella tarpeeton tieto. Näin
ollen vain pieni osa hakuehtojen mukaisesta tietoliikenteestä loppujen lopuksi tallentuisi tiedustelutehtävän
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Informaatio-oikeus on mahdollista käsittää Saarenpään tavoin osaksi oikeusinformatiikkaa77.
Oikeusinformatiikassa tutkitaan oikeuden ja informaation sekä oikeuden ja tietotekniikan
välisiä suhteita sekä niissä ilmeneviä sääntely- ja tulkintakysymyksiä. Saarenpää onkin
jäsentänyt oikeusinformatiikan erityisen osan neljään eri osa-alueeseen, joita ovat oikeudellinen
tietojenkäsittely, oikeudellinen informaation tutkimus, tietotekniikkaoikeus ja informaatiooikeus. Tässä jaottelussa informaatio-oikeus on oikeustieteen ala, joka keskittyy informaation
tuottamisen,

käsittelyn,

välittämisen,

markkinoinnin,

suojaamisen

ja

säilyttämisen

oikeudellisen sääntelyn tutkimiseen sekä sääntelyn kehittämiseen78.
Edellä esitetyn Saarenpään nelijaon mukaisesti oikeusinformatiikan puitteissa tiedustelu, sitä
koskeva

lainsäädäntö

ja

siihen

liittyvät

oikeudelliset

erityiskysymykset

kuuluvat

oikeusinformatiikan erityisen osan jaottelussa ensisijaisesti informaatio-oikeuden piiriin.
Valtion viranomaisten harjoittamassa tiedustelussa keskeiset kysymykset koskevat juuri
informaation käsittelyä viranomaisissa, informaation välittämistä viranomaisten välillä ja
toisinaan myös eri valtioiden viranomaisten välillä, tiedustelun keinoin hankitun informaation
säilyttämistä ja kaikkea edellä mainittua koskevan sääntelyn kehittämistä. Listaan tulee lisätä
vielä kysymys informaation käsittelyn valvonnasta, tässä tapauksessa tiedustelun valvonnasta.

2.2.

Informaatio-oikeuden sääntelykohde ja tiedustelu

Informaatio-oikeudellisen sääntelyn voidaan katsoa muodostuvan yksilöiden ja yhteisöjen
oikeuksista ja velvollisuuksista, jotka kohdistuvat tietoon. Keskeisiä sääntelykohteita ovat
tiedon hankinta, käyttö, edelleen luovuttaminen, säilyttäminen sekä tiedon hävittäminen79.
Informaatio-oikeudessa perustana ovat yhteiskunnassa tärkeiksi koetut ja suhteellisen kestävät
arvot

tietotekniikkasidonnaisuuden

sijaan,

eikä

informaatio-oikeutta

ylipäänsä

ole

kuvattu valottaa sitä, miten ehdotetussa tietoliikennetiedustelussa lopulta vain murto-osa informaatiosta voisi
päätyä edellä kuvatulla tavalla ”tiedoksi”, eli jonkun henkilön sisäistämäksi informaatioksi.
77
vrt. kuitenkin Korhonen 2006, jonka mukaan kaikki tutkijat eivät alleviivaa informaatio-oikeuden paikkaa osaksi
oikeusinformatiikkaa, kuten esim. Konstari 1997, jonka mukaan tietotekniikka ei loppujen lopuksi ole
oikeudenalan kehittämisen olennaisin näkökohta. Konstarin mukaan informaatio-oikeudellisen tutkimusta on
osaltaan hidastanut sen jääminen tietoteknisesti orientoituneen oikeusinformatiikan katveeseen. Kuitenkin
myös informaatio-oikeuden sijoittamista oikeusinformatiikan alle puolustavia näkemyksiä on esitetty. Tästä
esimerkkinä Tuomas Pöysti 1999 s. 363, joka näkee oikeusinformatiikan (informaatio-oikeus siihen sisältyvänä)
vahvuudeksi juuri sen, että se yhdistää humanistisen oikeusajattelun ja luonnontieteisiin perustuvan teknisen
tieteellisen kulttuurin.
78
Saarenpää 2016, s. 211. vrt. myös Korhonen 2006 s. 92, jonka mukaan oikeusinformatiikan osa-alueet menevät
kuitenkin niin Suomessa kuin kansainvälisestikin osittain päällekkäin ja limittäin. Kuten Korhonen toteaa, niin
oikeusinformatiikassa kuin informaatio-oikeudessa ollaan useiden perinteisten oikeudenalojen alueilla, jonka
myötä luokittelut paitsi voivat olla myös saavat olla makuasioita.
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välttämätöntä liittää tietotekniikan tai muunkaan tekniikan käyttöön80. Informaatio-oikeuden
yhdistävän perustan muodostaa juuri informaatio-oikeudellisen sääntelyn sääntelykohde: tieto
ja oikeus tietoon. Nämä tietoon liittyvät kysymykset ovat hyvin olennaisia myös
tiedustelutoiminnan ja sen valvonnan järjestämisessä.
Informaatio-oikeuden tietotekniikkaneutraalisuuden osalta on kuitenkin tuotava esiin Pöystin
huomio siitä, että se ei ole pulmatonta. Tekniikka vaikuttaa merkittävästi oikeuteen ja koko
oikeudellisen ajattelun ja sääntelyn rakenteisiin, haluttiinpa tällaista roolia tunnustaa tai ei.
Monia informaatio-oikeuden alaan kuuluvia normeja koskevat tarpeet ovat syntyneet juuri
tietotekniikan kehityksen myötä. Informaatio-oikeus edellyttääkin tietotekniikan tuntemusta ja
sitä myöten jonkinlainen tekniikkasidonnaisuus on informaatio-oikeudessa välttämätöntä. Silti
tietotekniikkaneutraalisuus on tärkeänä lähtökohtana informaatio-oikeuden systeemille siinä
mielessä, että pyrkimyksenä on välttää asioiden uutuudesta ja ymmärryksen puutteesta johtuvat
sääntelyn epäonnistumiset81. Lisäksi, kuten Simitis toteaa, henkilötietojen käsittelyä ja
hyödyntämistä koskeva sääntely tulisi nähdä jatkuvana oppimisprosessina, jossa alati
tarkastellaan sekä muutoksia informaatioteknologiassa että niitä juridisia konflikteja, joita
järjestelmällinen henkilötietoja koskevan datan käsittely aiheuttaa. Kuten Simitis toteaa, kaiken
kattavaa ja myös tulevaisuuden kannalta pätevää sääntelyä on hyvin vaikea saada aikaiseksi
etenkin sen vuoksi, että tulevaa kehitystä esimerkiksi teknologisten muutosten osalta on erittäin
haasteellista ennakoida onnistuneesti82.
Edellä kuvattu on hyvin totta esimerkiksi tiedustelulainsäädännön osalta: lainsäätäjän,
viranomaisten ja tiedustelutoiminnan valvojatahojen on välttämätöntä ymmärtää riittävästi
esimerkiksi tietoliikennetiedustelun tekninen puoli, jotta sääntely voisi olla oikeanlaista ja
toiminnan valvonta tehokasta – unohtamatta tapahtuneiden etenkin teknologisten muutosten
huomioon ottamista sekä tuleva kehityksen mahdollisimman osuvaa ennakointia. Saman
valvojatahon tulisi hallita yhtäältä yleistä oikeustiedettä sen perinteisine oikeudenaloineen,
informaatio-oikeuden

erityiskysymyksiä

sekä

vähintään

tyydyttävästi

nykyaikaiseen

tiedusteluun välttämättä liittyvä tietotekninen puoli. Kysymys riittävästä asiantuntijuudesta
tiedustelun valvonnassa voidaan nähdä yhtenä tärkeänä informaatio-oikeudellisena ongelmana.
Informaatio-oikeudellinen sääntely voidaan jaotella myös informaatiosidonnaisiin säännöksiin,
informaatioperusteisia tuotteita ja palveluita koskeviin säännöksiin, viestintää koskeviin
säännöksiin
80

sekä

yksilöön

liittyvää

informaatiota,

julkista

Korhonen 2006, s. 98.; Wallin & Konstari 2000, s. 37. vrt. kuitenkin Pöysti 1999 s. 374.
Pöysti 1999, s. 374-375.
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informaatioinfrastruktuuria ja informaation säilyttämistä koskeviin säännöksiin 83. Informaatiooikeuden keskeisen kysymysparin kuuluu: kenellä on oikeus tietoon ja missä tilanteessa84.
Tämä kysymyksenasettelu on aivan keskeisellä sijalla otettaessa huomioon muun muassa
Simitiksen havainto siitä, että nykyaikaisen automaattisen tietojenkäsittelyn keinoin on
mahdollista päästä aiempaa huomattavasti tehokkaammin käsiksi sekä käsitellä henkilöitä
koskevia tietoja. Tämä on muuttanut yksityisyyttä koskevaa problematiikkaa etenkin siten, että
yksityisyyden suojaa koskevat pohdinnat eivät enää liity lähinnä yksittäistapauksiin vaan
nostavat esiin jokaisen yksityisyyden suojaan liittyviä konflikteja: käytännössä esimerkiksi
jokaisesta työntekijästä, asiakkaasta, veronmaksajasta ja potilaasta kerätään suuria määriä
tietoja. Ihmisiin kohdistuva valvonta on Simitiksen toteamalla tavalla menettänyt
poikkeuksellisen luonteensa ja siitä on tullut yhä enemmän rutiinitoimintaa 85. Luonnollisesti
nykyaikaisia tehokkaita tiedonhankintamenetelmiä voidaan hyödyntää myös viranomaisten
harjoittamana tiedustelutoimintaan. Tällöin tiedustelutoiminnan osalta keskeiseen rooliin
nousevat muun muassa seuraavat informaatio-oikeuden kannalta relevantit kysymykset:
kenellä on oikeus hankkia tietoa, kenen tietoja on oikeus hankkia ja millä edellytyksillä, mitkä
ovat tiedonhankinnan kohteen oikeudet, kuka valvoo tiedonhankintaa ja miten tiedonhankintaa
kontrolloidaan kokonaisuuden tasolla?
Informaatio-oikeuden perusnormina voidaan pitää oikeutta tietoon huomioon ottaen tiedon eri
esiintymismuodot ja alustat. Informaatio-oikeus ei ole kokonaisuutena hallittavissa helposti,
koska se ilmenee monen eri oikeudenalan yhteyteen kuuluvissa kysymyksissä. Informaatiooikeuden hallintaa edellyttääkin keskeisinä oikeudenaloina esimerkiksi valtiosääntöoikeuden,
hallinto-oikeuden, eurooppaoikeuden, rikosoikeuden sekä perus- ja ihmisoikeuksien
hallintaa86.
Edellä esitetty monitahoisuus on syytä ottaa vakavasti, koska lähes kenen tahansa perus- ja
ihmisoikeutena turvattu yksityisyydensuoja voi joutua loukkauksen kohteeksi käytettäessä
nykyaikaisia tiedustelukeinoja. Toisaalta jokaisen ihmis- ja perusoikeutena turvattu hengen ja
terveyden suojaaminen voi edellyttää tiedusteluvaltuuksien käyttämistä. Onkin tärkeä
hahmottaa asia monipuolisesti eri oikeudenalojen näkökulmasta. Hallinto-oikeudellisesti
tarkasteluna tiedustelussa kysymys on aina myös viranomaisprosesseista ja viranomaisten
toimivaltuuksista sekä toimintaa koskevista valvontavaltuuksista. Tiedustelutoimilla saatetaan
myös väärin käytettynä ylittää rikosoikeudelliset rajat ja toisaalta tiedustelun avulla voidaan
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saada hankituksi rikosoikeudellisesti relevanttia tietoa. Ja lopulta etenkin yksityisyyden suojan
kaventaminen tiedustelutoimivaltuuksia lisäämällä ja toisaalta uusiin toimivaltuuksiin liittyvien
valvontajärjestelmien säätäminen on keskeinen valtiosääntöoikeudellinen sekä perus- ja
ihmisoikeuksiin kytkeytyvä kysymys.

Niinpä tiedustelulainsäädännön kokonaisuuden ja

monisuuntaisten oikeudellisten vaikutusten hahmottamissa informaatio-oikeus näyttäytyy
tärkeänä kokoavana ja eri oikeudenaloja yhteen saattavana tekijänä.

2.3.

Informaatio-oikeus, perus- ja ihmisoikeudet sekä yhteys tiedustelutoimintaan

Informaatio-oikeuden on tärkeällä tavalla kytköksissä perus- ja ihmisoikeusjärjestelmään, mikä
on erittäin tärkeä myös tiedustelun ja sen valvonnan järjestämisen kannalta. Julkisen vallan
perusoikeuksien turvaamisvelvoite sisältyy perustuslain 22 §:iin. Informaatio-oikeuden ja
tiedustelutoiminnan kannalta tärkeä on etenkin perustuslain 10 §:ssä turvattu yksityiselämän
suoja. Yksityiselämän suoja on turvattu myös keskeisissä Suomea oikeudellisesti velvoittavissa
ihmisoikeussopimuksissa, kuten YK:n ja Euroopan neuvoston piiriin kuuluvissa sopimuksissa.
Sisällöllisesti kansainväliset ihmisoikeudet ja kansalliset perusoikeudet turvaavat pitkälti
samanlaisia oikeuksia87. Etenkin Euroopan ihmisoikeussopimuksen noudattamista valvovalla
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimella (EIT) on runsaasti oikeuskäytäntöä, joka koskee
informaatio-oikeuden kannalta keskeisiä seikkoja: tietoa ja oikeutta tietoon.
Yksityiselämän suoja perus- ja ihmisoikeutena on pitkälti riippumaton kulloisistakin
yhteiskunnallista olosuhteista. Sitä voidaan pitää yksilön perustavana oikeutena elää elämäänsä
siten, että siihen puututaan mahdollisimman vähän. Yksityiselämän suojan loukkaaminen on
hyvin henkilökohtainen ja henkilöön sidottu menetys, eikä sitä voida yhteismitallisesti helposti
arvottaa esimerkiksi taloudellisten tunnuslukujen kautta88. Myös Suomen ehdotetun
tiedustelulainsäädännön osalta lainsäädännön arviointineuvosto on todennut, että useista
lakiehdotuksista koostuva uudistuspaketti on haastava juuri vaikutusten arvioinnin kannalta89.
Tiedustelulakien määrällisten vaikutusten yksityiskohtainen arvioiminen yksilöiden ja
kotitalouksen näkökulmasta on vaikeaa, ellei mahdotonta. Arviointineuvosto painottaa
välillisempien kustannuksien arviointia: tutkimustiedon mukaan on olemassa viitteitä siitä, että
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kansalaisten luottamuksella viestinnän salaisuuteen ja turvallisuuteen on myös taloudellisia
vaikutuksia – luottamukseen perustuvissa ennakoitavissa olosuhteissa on turvallista harjoittaa
taloudellista toimeliaisuutta ilman pelkoa mielivallasta90.
Klambergin tavoin on tuotava esiin, että yksityisyys on nähtävissä yksilöllisen oikeuden lisäksi
myös perustavanlaatuisena kansalaisyhteiskunnan osatekijänä91. Kuten Lyon toteaa, on sekä
yleinen että yksityinen etu, että ihmiset voivat ilmaista itsenään vapaasti ilman perusteetonta
julkisen vallan taholta tapahtuvaa tarkkailua. Sekä yksityisyyden suoja että demokratia on saatu
aikaiseksi pitkän kamppailun tuloksena ja molemmat ovat helposti särjettävissä92. Kuitenkin
kansalaisten luottamus yksityisyydensuojaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen on hyvin
välillinen asia, joten sen arviointi kvantitatiivisesti esimerkiksi rahamääräisesti lienee todella
haastavaa. Eräänä kiinnostavana informaatio-oikeudellisena pohdinnan aiheena voidaan tuoda
esiin se, miten tietoa ja oikeutta tietoon ylipäänsä voidaan arvottaa. Tämä etenkin
oikeustaloustieteen näkökulmasta mielenkiintoinen kysymys jää muiden tutkimusten kuin
tämän vastattavaksi.
Henkilötietojen suojalla, tai tietosuojalla, tarkoitetaan niitä henkilötietojen käsittelyn laillisia
edellytyksiä ja toimintaa, joissa kunnioitetaan yksilön perusoikeuksia, eritoten siis
yksityiselämän suojaa. Kaikissa tilanteissa kyse ei henkilötietojen salassapidosta, eikä
tietosuoja ole siten julkisuuden vastakohta. Tietosuojalla tarkoitetaankin sekä julkisten että
salassa pidettävien henkilötietojen käsittelyn toiminnallisia edellytyksiä ja mahdollisuuksia,
joista on säädetty laissa93. Esimerkiksi tiedustelulainsäädännön osalta edellä kuvattu tarkoittaa
sitä, että myös salassa pidettäviä tai yksityisyyden suojan piiriin kuuluvia henkilötietoja saa
käsitellä, jos perustuslain kanssa ristiriidattomassa lakitasoisessa sääntelyssä määritellyt
edellytykset täyttyvät. Perusoikeuksien punnintanäkökulmasta on otettava huomioon valtion
tehtävä turvata yksilöiden vapautta, missä tehtävässä valtion tulee taata suojaa ulkoisia uhkia
vastaan sekä ylläpitää lakia ja järjestystä94. Tästä valtion harjoittamassa tiedustelutoiminnassa
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nimenomaisesti on kyse: jotta valtio voi toteuttaa yhteiskuntaa ja muiden yksilöiden oikeuksia
turvaavaa tehtäväänsä, voi tämä tehtävä joskus edellyttää joidenkin henkilöiden yksityiselämän
suojan loukkaamista.
Suomen perustuslain 10.1 §:n mukaisesti henkilötietojen suojasta säädetään lailla.
Henkilötietojen käsittelylle on oltava lailla säädetty peruste. Henkilötietojen sääntelyn
lähtökohtana voidaan pitää pyrkimystä yksityiskohtaiseen sääntelyyn henkilötietojen suojan
osalta lain tasolla. Asetustasolla on mahdollista antaa tarkentavia ja täydentäviä säännöksiä sillä
edellytyksellä, että lakitekstin perusteella voidaan riittävän selkeästi päätellä asetuksen tasoisen
sääntelyn

sisältö95.

Suomen

henkilötietolaki,

laki

tietosuojalautakunnasta

ja

tietosuojavaltuutetusta kumotaan sekä säädetään henkilötietojen käsittelyyn sovellettavaksi
yleislaiksi tietosuojalaki. Lailla täydennetään sekä täsmennetään 25.5.2018 sovellettavaksi
tullutta EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR). Uusi tietosuojalaki ei muodosta itsenäistä
sääntelykokonaisuutta vaan on sovellettavissa rinnakkain tietosuoja-asetuksen kanssa 96. Myös
Suomeen ehdotettujen uusien tiedustelutoimivaltuuksien osalta säätämisinstrumenttina on
laki97.
Yksityisyyden ja yksilöllisyyden suojan kokonaisuuteen kuuluvat perustuslaissa säädetyt
perusoikeudet, joita ovat muun muassa yksilön itsemääräämisoikeus sekä oikeus
yksityiselämään eivät ole ehdottomia. Yksityisyyden suojan tarkempi sisältö määrittyy etenkin
siitä,

minkälaisesta

henkilötietojen

käyttöyhteydestä

on

kysymys.

Pääsääntöisesti

yksityishenkilö tai yhteisö on suhteessa viranomaiseen heikommassa asemassa, koska
viranomaisen toiminnan lähtökohtana on lainsäädäntö. Näin ollen viranomaisen henkilötietojen
käsittely on lakiin perustuvaa, eikä yksityishenkilön tai yhteisön lupaa tarvitse erikseen
pyytää98. Luonnollisesti tiedustelutoiminnan kyseessä ollessa etukäteinen luvan pyytäminen
olisi toiminnan tarkoitus huomioon ottaen haitallista tavoitelluille päämäärille.
Informaatio-oikeuteen ja tiedusteluun liittyvänä perusoikeudellisena kysymyksenä on esiin
tuotava myös perustuslain 12.2 §:n mukainen julkisuusperiaate. Viranomaisen asiakirja on
lähtökohtaisesti julkinen, ellei sitä ole säädetty nimenomaisesti salassa pidettäväksi, tai ellei
asiakirjaan sisälly vaitiolovelvollisuuden piiriin säädettyjä tietoja. Salassapidossa lähdetään
siitä, että kussakin yksittäisessä tilanteessa on punnittava salassapidon intressiä suhteessa
julkisuusperiaatteeseen: kun salassapito on välttämätöntä salassapidon intressin näkökulmasta,
95

Voutilainen 2012, s.51; ks. myös HaVM 26/1998 vp.
HE 9/2018, s. 1.
97
ks. HE 202/2017 vp siviilitiedusteluakoskevaksi lainsäädännöksi. Samanaikaisesti annettiin hallituksen
esitykset, joissa ehdotetaan säädettäväksi uusi sotilastiedustelulaki ja uusi laki tiedustelutoiminnan valvonnasta.
98
Voutilainen 2012, s. 51-52.; ks. HE 96/1998, s. 4-5.
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voidaan tieto pitää salassa. Tiedonsaanti julkisesta viranomaisasiakirjasta on jokaisella.
Julkisuusperiaate antaa jokaiselle periaatteellisen mahdollisuuden valvoa sekä saada tietoa
viranomaisen toiminnasta. Yhtäältä julkisuusperiaatteen toteuttaminen lisää yksilön
edellytyksiä vaikutta itseään koskevaan päätöksentekoon. Toisaalta julkisuusperiaate turvaa
myös viranomaisen toiminnan avoimuutta, josta puolestaan säädetään perustuslain 21 §:ssä
osana oikeusturvaa ja hyvää hallittua. Käsittelyn julkisuuden voidaan katsoa olevan hyvän
hallinnon tärkeä tae99.
Perus- ja ihmisoikeuksien noudattaminen muun viranomaistoiminnan ohella myös tiedustelussa
on luonnollisesti jo arvo sinänsä. Siten voidaan myös edesauttaa kaikkien yhteiskuntien
toiminnan ja koossapysymisen kannalta tärkeää legitimiteettiä eli yhteiskunnallista
hyväksyttävyyttä: tiedustelutoiminnalla ja sen hyväksyttäväksi kokemisella on tärkeä merkitys
demokraattisessa yhteiskunnassa.

2.4.

Tiedustelutoiminnan yleisen hyväksyttävyyden edellytyksistä

Tiedustelutoiminta on yleensä lain edellyttämällä tavalla oikeutettua esimerkiksi suojattaessa
kansallista turvallisuutta, toista valtiota koskevia tietoja ja jonkun henkilön tai henkilöryhmän
henkeä ja terveyttä. Samalla demokraattisen oikeusvaltion näkökulmasta tiedustelutoiminnan
tehokas kontrolli on sen yleisen hyväksyttävyyden eli legitimiteetin edellytys. Jo John Locken
(1632–1704 ) legitimiteettiä koskevassa ajattelussa annettiin suuri painoarvo yleiselle
hyväksynnälle yhteiskunnan perustana100. Yhteiskunnallisella legitimiteetillä voidaan katsoa
olevan peruskriteereinä oikeudellinen pätevyys, normien perusteltavuus yhteiskunnassa
yhteisesti jaettujen käsitysten näkökulmasta sekä hyväksyttävyyden ilmaisu suostumuksen
(consent) kautta. Kriteerit tosin vaihtelevat sisällöllisesti eri olosuhteissa ja eri yhteiskunnissa.
Kuitenkin, mitä heikompi on yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden aste, sitä vähemmän
vallanpitäjät voivat luottaa vallanpidon subjektien tukeen haastavissa tilanteissa101. Toisaalta
yhteiskunnan jäsenet mukautuvat jopa epämiellyttäviksi kokemiinsa julkisen vallan päätöksiin
ja toimenpiteisiin niin kauan kuin kokevat, että päätöksenteko- ja toimeenpanomenettely on
ollut reilua102. Näin on asian laita varmasti myös tiedustelutoiminnan osalta.
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Voutilainen 2012, s. 54
Locke 1967 [1690], s. 343.
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Beetham & Lord 1998, pp. 5-10.
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Tiedustelun, kuten muunkin viranomaistoiminnan ulkopuolinen valvonta ja siitä raportointi
antaa tietoa myös aiheesta käytävään julkiseen keskusteluun. Esimerkiksi Euroopan
ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön nojalla on selvää, että yhteiskunnallisen
sananvapauden käyttäminen on ihmisoikeussopimuksessa turvattuja ydinoikeuksia103. On
muistettava, että sananvapaus ei suinkaan ole ollut normaalitilanne esimerkiksi Suomessa
menneinä vuosisatoina104. Nykyään kuitenkin on selvää, että yhteiskunnallisen keskustelun
vapaus on demokraattisen yhteiskunnan ydintä, jonka arvopohja on kaikkien ihmisoikeuksien
taustalla oleva yhteinen perusta105. Sananvapauden piiriin kuuluu yhteiskunnallisessa
keskustelussa myös sisältö, joka voi loukata, shokeerata tai häiritä106. On selvää, että
ilmaisunvapauden väärinkäyttäminen oikeudenmukaisuuden ja rauhan tavoitteiden vastaisesti
on torjuttavaa107. Tiedustelutoiminnan kaltaisen kansalaisten oikeuksiin potentiaalisesti
merkittävästi puuttuvien asioiden käsittely julkisuudessa on tärkeä edellytys sille, että toiminta
voidaan kokea hyväksyttäväksi – vaikka tämä keskustelu nostattaisi välillä myös kovaäänistä
keskustelua tai ei aina miellyttäisi esimerkiksi tiedusteluviranomaisia.
Julkisuuden ja legitimiteetin osalta huomionarvoinen on Jürgen Habermasin käsitys
julkisuudesta yhteiskunnallisen legitimiteetin tuottajana108. Niin sanotun deliberatiivisen
demokratian kautta on mahdollista saada tukea yhteiskunnallisten päätösten legitimointiin ja
näin vahvistaa demokraattisen yhteiskunnan instituutioiden toimintakykyä ja oikeutusta109.
Keskeistä liberaaleissa demokratioissa on avoin pääsy julkisuuteen ja että julkisuuden kautta
voidaan haastaa julkisia toimijoita sekä keskustella päätöksenteon hyväksyttävyydestä110.
Vaikka

habermasilaista

julkisuusmallia

on

pidetty

osin

liian

idealistisena

ja

epähistoriallisena111, on todettava, että demokraattisessa yhteiskunnassa myös luonteeltaan
varsin salaisetkin asiat, kuten tiedustelu edellyttävät julkisuutta vähintäänkin toiminnan
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ks. mm. Gündüz v. Turkki kohta 37; Lingens v. Itävalta, kohta 41.
ks. Neuvonen 2018, joka esittelee Suomen menneiden vuosisatojen pääosin hyvin ahtaita sananvapausoloja.
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Lingens v. Itävalta, kohta 42.
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Handyside v. Yhdistynyt kuningaskunta, kohta 49.
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M´Bala M'Bala tutkimattaottamispäätös 10.11.2015, kohta 33; Garaudy v. Ranska, tutkimattaottamispäätös
[engl. tiivistelmä] 24.6.2003.
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ks. Habermas 2004, s. 93; Pietarinen 1992, s. 103. Habermasin teoksessaan "Julkisuuden rakennemuutos"
tekemän historiallisen esimerkin mukaan etenkin 1700-luvun länsieurooppalaisessa porvarillisessa julkisuudessa
muodostui sellainen poliittinen kansalaistietoisuus, joka loi käsitteen yleisistä ja abstrakteista laeista. Lopulta
tämä julkisuus päätyi katsomaan, että se itse on lakien ainoa legitiimi lähde. Charles Taylorin (2004, s. 83)
huomion mukaan moderneissa yhteiskunnissa julkisuus on niin keskeinen piirre, että harvainvaltaisissakin
valtioissa pyritään edes keinotekoisesti luoda aidolta julkisuudelta näyttävää viestintää. Tosin tiedotusvälineet
voivat demokraattisessakin yhteiskunnassa näyttää joskus pelkiltä vallan välineiltä, kuten mm. Fairclough 2002,
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yleisistä perusteista. Julkisuuden puutteesta voi seurata asioiden mystifiointia. Tällöin myös
lain hengen ja kirjaimen puitteissa tehty tiedustelutoiminta voidaan kokea epäilyttäväksi –
varsinkin jos tällaisia epäluuloja halutaan jonkun ulkopuolisen tahon osalta varta vasten nostaa.
Julkisuus voidaankin nähdä myös demokraattisen yhteiskunnan tehokkaimpana vastalääkkeenä
esimerkiksi ulkopuolisia vaikuttamisyrityksiä vastaan.
Hyväksyttävyys tai legitimiteetti on myös informaatio-oikeudellisesta näkökulmasta asian
keskiössä tarkasteltaessa tiedusteluviranomaisen toimintaa demokraattisessa valtiossa. Kuten
Lyon toteaa, valvonnan ja demokratian suhde on jännitteinen. Valvonta voi rajoittaa vapauksia
ja estää demokratian toteutumista – ja kuten historiasta tiedämme, pahimmillaan johtaa
totalitarismiin112. Demokraattisessa oikeusvaltiossa tiedustelutoiminnan kaltaisen toiminnan
hyväksyttävyys on taattava tiedusteluviranomaisten tehokkaan ja toimivan etenkin ulkoisen
valvonnan ja kontrollin kautta – eli valvomalla valvojia. Etenkin tiedustelutoiminnan
viranomais- ja myös poliittinen valvonta sekä yksilön mahdollisuus saada tietoa itseensä
kohdistuneista tiedustelutoimenpiteistä ovat erittäin tärkeitä informaatio-oikeudellisia
peruslähtökohtia. Ne liittyvät kiinteästi niin perus- ja ihmisoikeuksien toteuttamiseen kuin
yhteiskunnallisen legitimiteetin tuottamiseenkin.
Informaatio-oikeudelliset perusoikeudet voidaan nähdä demokraattisen yhteyskunnan
kulmakiviksi, joilla mahdollistetaan paitsi julkisen vallan käytön valvontaa, myös estetään
oikeudettomia puuttumisia yksityiselämän suojaan ja kunnioitetaan henkilökohtaista
koskemattomuutta.

Perusoikeuskytkentöjensä

säännöskeskeistä113.

Suomeen

ehdotettujen

vuoksi
uusien

informaatio-oikeus

on

hyvin

tiedustelutoimivaltuuksien

myötä

informaatio-oikeuteen liittyvän sääntelyn määrä lisääntyy merkittävästi ja muodostaa siten
myös merkittävän oikeudellisen tutkimuksen lähdeaineiston.
Jotta on mahdollista tutkia ja ymmärtää kunnolla sitä, missä olemme nyt ja minne olemme
menossa, on tärkeää tiedostaa aiemmin tapahtunut. Niin sanottu historiantaju muovaa nimittäin
merkittävästi sekä nykyhetkeä koskevaa analyysiä että tulevaisuutta koskevia arvioita.
Seuraavaksi käydäänkin tulevan tiedustelun ja sen valvonnan nykytilan ja tulevaisuuden
arvioinnin pohjustamiseksi läpi sitä, millainen on ollut etenkin yksilön näkökulmasta keskeisen
siviilitiedustelun historia Suomessa.
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Lyon 2015, s. 107-108.
Voutilainen 2012, s. 54.
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3. SIVIILITIEDUSTELUN HISTORIA SUOMESSA
3.1. Tiedustelun historiasta ja sen tutkimisen erityispiirteistä
Tiedustelua on jossain muodossa ollut aina. Vakiintuneissa yhteiskunnissa vallan säilyttäminen
ja yhteiskunnan järjestyksessä pitäminen edellyttää tiedon hankintaa vallitsevista olosuhteista
sekä potentiaalisista ulkoisista ja sisäisistä uhkista. Näin tekivät jo muinaiset roomalaiset114.
Tekninen kehitys on vaikuttanut siihen, millaisia keinoja tiedusteluun on kulloinkin ollut
käytettävissä115. Joka tapauksessa tiedustelussa kerätään ja tulkitaan tietoa järjestelmän
päätöksenteon pohjaksi. Se edellyttää tiedustelua suorittavan organisaation luomista, johtamista
ja kehittämistä.116. Myös vuonna 1917 itsenäistynyt ja vuoden 1919 hallitusmuodolla117
valtiollisiin normaalioloihin vaiheittain palannut Suomi, kuten muutkin valtiot, tarvitsi
tiedustelutietoa ja sen hankkimiseksi omat tiedusteluviranomaisensa.
Tiedustelun

historian

tutkiminen

on

oma

alansa.

On

tärkeä

ymmärtää,

miten

tiedusteluviranomaisten toiminnasta voidaan saada tietoa. Se auttaa hahmottamaan paremmin
myös niiden nykypäivän toimintaa esimerkiksi asiakirjojen salauskäytäntöjen osalta, joka on
informaatio-oikeudellisesti tärkeä kysymys. Kylmän sodan aikana tiedustelua koskeva aineisto
oli pitkälti lukkojen takana. Esimerkiksi Iso-Britannia myönsi virallisesti vasta vuonna 1982,
että valtiolla ylipäätään oli tiedusteluvirasto, vaikka se oli perustettu jo vuonna 1909118.
Tiedustelun historian erikoisuuksiin kuuluu se, että normaalia suurempi osa aihetta koskevasta
historiantutkimuksesta on tuotettu joko palveluiden itsensä toimesta tai niiden kontrollissa119.
Tiedustelutoiminnan arvioinnissa sekä historiallisesti että nykypäivän osalta on haasteena, että
toiminnasta saatava tieto riippuu hyvin suurelta osin tiedusteluviranomaisista itsestään. Tämä
on hyvä tunnistaa myös jäljempänä käsiteltävän nykypäivän tiedustelun valvonnan
järjestämisen osalta.
Lähdekritiikki on historian tutkimuksen, miksei oikeudellisen tutkimuksenkin, päämenetelmiä.
Tiedusteluaiheisessa tutkimuksessa vaaditaan lähdekritiikin ja siihen liittyvän päättelyn
venyttämistä äärimmilleen: "tiedustelutiedon hankkimisen tavat ja koko luonne on rakennettu
estämään lähdekritiikkiä". Vaikka tarkasteltava asiakirja ei olisi väärennetty, on mahdollista,
114

Keegan 2007, s. 29: Rooma kiinnitti suurta huomiota tiedustelutiedon keräämiseen. Esimerkiksi Caesarin
Gallian valloitus perustui yhtä paljon tiedustelutiedon käyttöön kuin sotavoimaan. Ks. lisäksi Kuosma 2015, s. 1617, jonka mukaan jo ennen keisareiden Roomaa laaditussa Sunzin Sodankäynnin taidossa käsitellään tiedustelua.
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ks. tästä esim. Bing 2016, s. 88-89.
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Kuosma 2015, s. 20.
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ks. Seppinen 2017, s. 14. Vuoteen 1919 saakka Suomessa oli voimassa perustuslakina ruotsalainen vuoden
1772 Hallitusmuoto ja Yhdistys- ja vakuuskirja vuodelta 1789.
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ks. myös Kotakallio 2014 s. 9-10, jonka mukaan jo kuningatar Elisabet I:n aikana (1558-1603) on toiminut
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119
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että jokin raportti saattaa todellisuudessa sisältää merkityksiä, jotka eivät asiaan
vihkiytymättömälle avaudu120. Kuten tiedustelussa itsessään myös sen historian tutkimisessa
tieto tulee osina, joissa kokonaisuuden aikaansaaminen voi vaatia useidenkin henkilöiden
työpanosta121. Tiedustelutoiminnan ymmärtäminen vaatii pelkkien lähteiden tutkimisen lisäksi
ymmärrystä myös laajemmasta kontekstista, mikä on tärkeää historian tutkimisen lisäksi myös
oikeustieteellisessä tutkimuksessa: pelkkään yhteen lähteeseen tai säädökseen tuijottaminen ei
yleensä anna kattavaa kokonaiskuvaa.
Tiedustelu- ja turvallisuusorganisaatiot ovat luonteeltaan hamstraajia ja kätkijöitä, jotka
tallettavat tietoa osin myös kaiken varalta. On myös harhaa arvottaa korkean salaustason tieto
automaattisesti paremmaksi kuin täysin julkinen tieto122. Myöskään laittomasti hankittu tieto ei
välttämättä ole pätevämpää kuin laillisin keinoin hankittu123. On otettava huomioon, että
viranomaistoiminnassa edelleen saatetaan määrätä varmuuden vuoksi ei-julkiseksi myös
yleisesti tunnettua tietoa. Toisaalta ei-julkiseksi julistaminen voi perustua myös siihen, että ei
haluta viranomaisasiakirjoissa virallisesti vahvistaa vain huhujen tasolla olevia tietoja. Eijulkisesta asiakirjasta

löytyvä

tieto voi

esimerkiksi ulkomaisen tiedustelupalvelun

näkökulmasta olla jonkin sen jo tiedossa olevan arvelun varmaksi konfirmoiva seikka.
Tiedustelutoiminnan ulkopuolisen valvonnan ja yleisen hyväksyttävyyden kannalta olisi
kuitenkin tärkeää, että tiedustelutoiminnasta saadaan epäluulojen hälventämiseksi riittävästi
myös julkista tietoa.
Edellä esitetty Rentolan analyysiin perustuva pohdinta tiedustelun historian tutkimisen
erityispiirteistä soveltuu monilta osin myös nykypäivän tiedustelutoiminnan arviointiin ja
tutkimiseen. Keskeisen ongelman muodostaa juuri se, että toiminnan luonteesta johtuen
tiedusteluviranomaisilla on tietomonopoli omaan toimintaansa nähden. Ulkopuolisen arvioijan
on lähes mahdotonta ottaa kattavasti kantaa operatiiviseen toimintaan ja esimerkiksi sen
lainmukaisuuteen pelkästään julkisten lähteiden perusteella. Tämä on myös peruste sille, miksi
tiedustelun ulkoisille valvojatahoille on esimerkiksi jäljempänä käsiteltävissä Suomen
vertailumaissa yleensä myönnetty laaja pääsy myös tiedusteluviranomaisten toimintaa
koskevaan ei-julkiseen asiakirja-aineistoon ja tietoon.
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3.2.

Siviilitiedustelu Suomessa ennen suojelupoliisin perustamista

Tiedustelutoiminta voidaan jakaa siviili- ja sotilastiedusteluun. Siviilitiedustelu tuottaa tietoa
muista kuin sotilaallisista aiheista ylimmälle valtiojohdolle, jota valtiojohto voi käyttää
päätöksenteossaan.

Sotilastiedustelun

pääkohteena

puolestaan

ovat

ulkomaiset

sotilasorganisaatiot124. Sotilastiedustelu on nähty tutkimuksessa yleensä erillisenä tiedusteluun
haarana verrattuna siviilitiedusteluun. Seppinen kuitenkin toteaa, että rajapinnat ovat
valtiollisesta ylimmän päätöksenteon näkökulmasta epäselviä: kyse on valtion ja sen
kansalaisten turvallisuudesta kokonaisuudessaan kaikkina aikoina125.
oikeuksien

toteutumista

tarkastellessa

keskeinen

mielenkiinto

Etenkin yksilöiden
yleensä

kohdistuu

siviilitiedusteluviranomaisten toimiin, joskin on tietenkin mahdollista käyttää sotilastiedustelun
kautta saatuja tietoja siviilitarkoituksiin.
Ennen itsenäistymistä Suomen suuriruhtinaskunnassa turvallisuuspoliisin tehtäviä hoiti
Suomen santarmihallitus (1867–1917), joka toimi Pietarin pääesikunnan alaisuudessa.
Toimintaan kuului raportoinnin ohella muun muassa myös kansalaisten kirjeiden tarkastamista
postitoimistoissa. Venäjän maaliskuun 1917 vallankumouksen myötä santarmilaitos
lakkautettiin ja sen korvasi Kansan Vapauden Suojeluosasto, joka jatkoi tiedustelutoimintaa126.
Suomen

valtiollisen

itsenäistymisen

ja

sisällissodan

vaiheiden

jälkeen

sisäisestä

turvallisuudesta vastaaminen siirtyi helmikuussa 1919 sisäasianministeriön alaisuuteen.
Heinäkuussa 1919 hallitus erotti sisäisestä turvallisuudesta huolehtimisen sotilastiedustelusta,
joka jätettiin sotaministeriön alaiselle yleisesikunnalle. Sisäasianministeriön alaisuuteen
perustettiin uusi virasto, joka sai nimen Etsivä Keskuspoliisi. Sitä koskevan ohjesäännön
mukaan Etsivän Keskuspoliisin tehtävänä127 oli pitää silmällä ja mahdollisuuden mukaan
ehkäistä kaikki yritykset ja toimet, jotka tähtäsivät valtakunnan itsenäisyyttä vastaan taikka
olivat

omiansa

järkyttämään

valtakunnan

yleistä

turvallisuutta

tai

laillista

yhteiskuntajärjestystä. Toiminta suuntautui alkuvuosina lähinnä kommunisteja ja sosialisteja
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vastaan. Kun sisäasianministeri Heikki Ritavuori murhattiin128 helmikuussa 1922, kummastusta
monissa herätti se, ettei Etsivä Keskuspoliisi saanut tapausta tutkittavakseen129.
Etsivä Keskuspoliisi oli aiemman santarmilaitoksen tavoin yhteistyössä postiviranomaisten
kanssa ja seurasi niiden henkilöiden kirjeliikennettä, joita piti epäilyttävinä. Etenkin ulkomaille
tehtyjen opintomatkojen myötä menetelmiä alettiin kehittää enemmän tiedustelun suuntaan.
Etsivän Keskuspoliisin toiminnan suunnittelussa korostettiin ”pykäläoikeuden” tehottomuutta
poliittista rikollisuutta vastaan taistellessa: yleinen etu ajoi Lackmanin mukaan monesti lakien
ohi. Viraston tuolloisen johtaja Esko Riekin mukaan oikeaan ”ohranahenkeen” kuului aina
rohkeutta ja ”tahtoa kulkea sivu lainpyykkien.”130
Vuoden 1930 talonpoikaismarssin myötä Etsivä Keskuspoliisi alkoi varmistua siitä, että
Suomeen haviteltiin oikeistodiktatuuria. Vuoden 1931 presidentinvaalit aiheuttivat virastolle
huolta. Ehdokkaaksi asettautunut entinen tasavallan presidentti K.J. Ståhlberg oli uhattu tappaa,
jos hänet valittaisiin. Suojeluskuntalaisten ryhtyessä helmi-maaliskuussa 1932 kapinoimaan
Mäntsälässä, Etsivän Keskuspoliisin osuus kapinan kukistamisessa jäi vähäiseksi131.
Kuitenkaan monien muiden vasta itsenäistyneiden eurooppalaisten valtioiden tavoin Suomi ei
hylännyt demokratiaa ja valinnut autoritaarista tietä132.
Viraston nimi muuttui vuoden 1938 alussa Valtiolliseksi Poliisiksi, Valpoksi. Talvisodan
syttymisen133 myötä suljettiin 109 epäluotettavaksi katsottua henkilöä turvasäilöön ja
myöhemmin lisää. Välirauhan aikana Suomen ja Saksan yhteistyö lisääntyi myös
turvallisuuspoliisitoiminnan osalta. Sodan kuluessa turvallisuuspoliisin kuulustelumenetelmät
raaistuivat. Valtiollinen Poliisi luovutti Saksalle yhteensä 135 siviiliä toisen maailmansodan
aikana. Heidän joukossaan oli 12 juutalaista134. Saksan häviön alkaessa näyttää
todennäköiseltä135 Valtiollisen Poliisin johtotehtävissä olleet ymmärsivät, että oli yritettävä
hävittää kaikki sellainen materiaali, josta voisi aiheutua mahdollisen tulevan miehityksen
128

ks. Ylen verkkosivusto 9.5.2012, Rikostarinoita historiasta: Sisäministerin murha. Murhasta tuomittiin Ernst
Tandefelt, joka väitti toimineensa yksin. Vankeusaikanaan Tandefelt muutti kantansa ja totesi kyseessä olleen
poliittisesti motivoitu salaliitto. Asian tutkimukset kuitenkin lopetettiin, joten lopullinen totuus asiasta jäi
varmistamatta.
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Lackman 2009, s. 204-205.
130
Lackman 2009, s. 220.
131
Lackman 2009, s. 225-226.
132
Kirby 2006 s. 167.Suomen luisumista kohti autoritaarisuutta ehkäisi lainsäädännöllisen kehyksen,
instituutioiden sekä käytäntöjen sitkeys ja vahvuus, jotka olivat kehittyneet etenkin Suomen
suuriruhtinaskunnan aikana 1800-luvulla.
133
ks. Kirby 2006 s. 208, jonka mukaan Neuvostoliiton päätökseen ryhtyä sotatoimiin Suomessa vaikuttivat
osaltaan neuvostoliittolaisen tiedustelun raportit Suomen puolustuskyvystä.
134
Lackman 2009, s. 229-231, 238, 240, 244,246.
135
vrt. Jutikkala 1997 s. 235-240, joka kuvaa Valtion Tiedoituslaitoksen toimeenpanemia kansalaismielipiteen
tiedusteluja.
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aikana vahinkoa valtiolle, virastossa työskenteleville sekä siviilihenkilöille136. Kun tutkitaan
suomalaisen siviilitiedustelutoiminnan historiaa sotia edeltävältä ja sodan ajalta, on hyvä
huomata, että arkistoista puuttuu ehkä keskeisiäkin osia.
Vuoden 1945 eduskuntavaalien137 jälkeen huhtikuussa nimitetyn hallituksen sisäministeriksi
tuli kommunistien Yrjö Leino. Tämä avasi kommunisteille tien Valpon nopeaan valtaamiseen
nimityksillä. Näin syntyi niin sanottu punainen Valpo. Valtiollisen poliisin painoarvoa lisäsi se,
että se sai heinäkuussa 1945 myös sotilastoimiston, eikä puolustusvoimiin jäänyt lainkaan
vastaavaa viranomaista. Kun SKDL hävisi seuraavat eduskuntavaalit ja joutui pois
hallituksesta, loppui punaisen Valponkin tarina138.
Kommunistikaappauksen pelko oli kuitenkin 1940-luvun loppuvuosina yleinen. Silti
esimerkiksi Tarkan arvion mukaan Moskova ei tukenut kaappaushanketta ja olisi sen luultavasti
kieltänyt139, jos Suomen kommunistit olisivat lupaa kysyneet. Silti pelkät kaappaushuhut
antoivat valtiojohdolle mahdollisuuden ryhtyä varotoimiin. Historiantutkimuksessa onkin
päädytty pitkälti siihen, että vallankaappaus oli lähinnä kommunismin vastustajien kehittämä
huhu140. Tämä historiallinen esimerkki valottaa hyvin sitä, että kun vaaditaan toimia uhkakuviin
vastaamiseksi, on pohdittava tarkkaan, ovatko uhkakuvat todellisia ja kuinka todennäköisiä ne
ovat. Myös nyt meneillään olevassa tiedustelulainsäädännön uudistuksessa muutostarpeita on
perusteltu nimenomaan uusilla ja voimistuneilla rajat ylittävillä uhkakuvilla.

3.3.

Suojelupoliisi ja kylmä sota

Nykyisen suojelupolisiin toiminta alkoi vuoden 1949 alussa uutena virastona. Suojelupoliisin
organisaatio ja toimivalta olivat selvästi suppeammat kuin sen edeltäjillä: kokemus
edeltäjävirastoista sai vallanpitäjät rajoittamaan toimivaltuudet pieniksi. Suojelupoliisi ei
saanut oikeutta pidättämiseen eikä vangitsemiseen, vaan vain lyhytkestoiseen kiinniottoon, eikä
myöskään esitutkintaan. Toimivaltuudet eivät myöskään enää ulottuneet puhelinkuunteluun tai
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Lackman 2009, s. 247-248.
Kirby 2006, s. 235. Noissa vaaleissa kommunistien Suomen Kansan Demokraattinen Liito (SKDL) sai 49 paikkaa
eduskuntaan.
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Rentola 2009c, s. 250-251.
139
vrt. Majander 2004 s. 50, joka tuo esiin sen, että Stalin olisi pitänyt Suomea tietynlaisena ”laboratoriona”,
jossa voisi kehittää hienovaraisia ja epäsuoria hallinnan keinoja, joita voisi myöhemmin käyttää muissa läntisissä
maissa.
140
Tarkka 2012, s. 26
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kirjeiden avaamiseen141. Jo punaiselta Valpolta oli sen tehtäviä siirretty muille poliisiyksiköille
ennen kuin suojelupoliisi saatiin perustetuksi142.
Suojelupoliisin perustamista valmistelleen komitean mukaan uusi virasto olisi luotava
”sellaiseksi, ettei sitä millään taholla nähtäisi sisäpoliittisena valtatekijänä, vaan että se voisi
säilyttää politiikan suunnanvaihteluista huolimatta yksinomaan valtakunnan yleistä etua
valvovan viranomaisen luonteen”. Uuden suojelupoliisin henkilökunta rekrytoitiin pääasiassa
poliisivoimien piiristä ja myös sen siteitä poliisihallintoon tiivistettiin143. Suojelupoliisi oli siis
perustamisestaan asti poliisiorganisaatio144. Sittemmin keskustelu suojelupoliisin sijoittumisen
osalta on jatkunut. Viimeisimpänä muutoksena voidaan pitää sitä, että suojelupoliisi siirtyi
Poliisihallituksen alaisuudesta suoraan sisäministeriön alaisuuteen vuoden alusta 2016145.
Vuonna 1949 valtion turvallisuuden valvonta oli aloitettava lähes nollasta, koska suojaamisen
suunta146 vaihtui. Virastoon jääneen perimätiedon mukaan tuollainen sisäministeri Aarre
”Sapeli” Simonen olisi määritellyt suullisesti viraston keskeiseksi tehtäväksi Neuvostoliiton
tiedustelun paljastamisen ja kommunistien poliittisen ja lakkotoiminnan valvonnan. Tarpeen
vaatiessa viraston oli puututtava Pariisin rauhansopimuksessa kiellettyyn fasisminluontoiseen
aktiviteettiin. Sellaista ei Suomessa tosin enemmälti esiintynyt, toisin kuin jo Ruotsissa147.
Seppisen

mukaan

suojelupoliisi

toimi

ennen

kaikkea

laillisuuden

puolustajana,

vastavakoiluorganisaationa sekä kommunistien valvojana 1980-luvulle saakka. Suojelupoliisi
oli roolissaan defensiivinen, eikä sillä ollut järjestelmällistä toimintaa Neuvostoliitossa – toisin
kuin Neuvostoliiton tiedustelulla Suomessa148.
Koska Suomen ei ollut järkevää ärsyttää Neuvostoliittoa, suojelupoliisin harjoittama valvonta
kohdistui ensi sijassa kommunisteihin. Kommunistien toiminta oli sallittua ja myös pysyisi
sellaisena – sen määritteli jo Suomen ulkopoliittinen asema sekä Pariisin rauhansopimus.
Suojelupoliisin tavoitteeksi tuli jokaisen kommunistin rekisteröinti, koska vain sillä tavoin
voitiin estää heidän pääsynsä valtion kannalta arkaluontoisiin tehtäviin. Tässä työssä auttoi
suojelupoliisin viranomaisluonne, koska sillä on ollut pääsy paitsi julkisiin tietoihin myös
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Rentola 2009b, s. 10
Tarkka 2012, s. 29.
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Ibid.
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Seppinen 2018, s. 68.
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Yle 9.7.2015: ” Suojelupoliisi siirtyy suoraan sisäministeriön alaisuuteen ensi vuonna”.
146
vrt. Seppinen 2018, s. 35, 41, jonka mukaan punainen Valpo keskittyi kokoomuksen seuraamiseen. Punaisen
Valpon lakkauttamisen jälkeen perustettu suojelupoliisi alkoi seurata mm. punaisen Valpon entisiä virkamiehiä.
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Rentola 2009b, s. 11. Ks. Bjereld & Marie Ekengren 2004, s. 147-148: Ruotsille oli erittäin tärkeää, että sen
neutraalisuuspolitiikka koettiin uskottavaksi, mitä uskottavuutta fasismiaktiviteetit eivät lisännet.
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Seppinen 2018, s. 50.
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muiden viranomaisten rekistereihin149. Tosiasia kuitenkin on, että todennäköisesti vain pieni
osa väestöstä olisi nähnyt Suomen paikan osana Itä-Euroopan kansandemokratioita, eikä tämä
joukko päässyt siihen asemaan, että olisi voinut suostutella tai pakottaa läntisten Euroopan
maiden malliin suuntautunutta enemmistöä puolelleen150. Nykynäkökulmasta toimia voi
tarkastella siinä mielessä, olivatko ne suhteellisia todellisen uhkan merkittävyyteen nähden.
Vastaava kysymys suhteellisuusperiaatteen mukaisuudesta on tärkeä nykyään esimerkiksi
terrorismin torjuntaan käytettävien tiedustelukeinojen osalta.
Suomalainen yhteiskunta muuttui nopeasti 1960-luvulla muun muassa vasemmisto noustua
valta-asemiin politiikassa. Uutena kansainvälisenä haasteena esiin nousseita radikaaleja
nuorisoliikkeitä151 sekä niiden toimintatapoja ja merkitystä suojelupoliisin oli hankala
hahmottaa. Kysymys oli vakava haaste myös muiden länsimaiden turvallisuusviranomaisille.
Uudessa yhteiskunnallisessa ilmapiirissä suojelupoliisin poliittinen tuki alkoi horjua, etenkin
niiden päätöksentekijätahojen osalta, jotka eivät olleet ennenkään täysin tukeneen Supoa, mutta
olivat kuitenkin tunnustaneet sen tarpeellisuuden. Näitä tahoja olivat presidentti Urho
Kekkonen sekä uusi valtapuolue SDP. Kuten Valpon lopettamisessa ja suojelupoliisin
perustamisessa, taas kävi ilmi, miten herkkää tiedustelutoiminta on poliittisen painopisteen
siirtymille. Voimasuhteiden siirtymä heijastuu aina varsin pian tiedusteluviranomaisiin152. Siksi
tiedustelutoimivaltuudet ovat aina myös erittäin herkkä poliittinen kysymys, niin myös
nykyään.
Vuonna 1966 säädetty poliisilaki ei muuttanut suojelupoliisin tehtäviä eikä laajentanut sen
valtuuksia, mutta virastoa koskevat pykälät sijoitettiin poliisin yhteiseen lakiin, jolloin vuoden
1948 oma laki ja asetus kumottiin. Muutos oli luonteeltaan pääasiassa tekninen, mutta se edusti
kuitenkin myös sisäasiainhallinnossa ja poliisin ylimmässä johdossa ollutta pyrkimystä
integroida Supo tiiviimmin normaaliin virkahierarkiaan ja riisua sen erityisluonnetta153. 1970luvulla suhde tasavallan presidentti Kekkoseen korjautui ja välit tuolloiseen valtapuolueeseen
sosiaalidemokraatteihin lientyivät154. Suojelupoliisin resursseja kasvatti vuonna 1975
järjestetty Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssi Etyk155. Väenlisäyksen oli tosin
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Rentola 2009b, s. 11-20.
Kirby 2006, s. 247.
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vrt. Seppinen 2018, s.172, jonka mukaan Neuvostoliiton näkökulmasta nuorisoradikalismilla oli selkeä viesti:
se oli merkki vallankumouksen edellytysten paranemisesta.
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Rentola 2009b, s. 46.
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Rentola 2009b, s. 54.
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Rentola 2009b, s. 62.
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ks. Meinander 2012, s. 412, jonka mukaan Etyk:n ja muiden aloitteiden tarkoituksena oli ensisijaisesti tehdä
tunnetuksi Suomen puolueettomuuspolitiikkaa. Toisaalta, kuten Tarkka 2012 s. 194-195 toteaa, Neuvostoliiton
piiristä korostettiin, että liiallinen puolueettomuuskuhina saattaisi vahingoittaa Suomen idänpolitiikkaa.
150

35

tarkoitus olla väliaikainen, mutta se jäi pysyväksi. Etyk:n turvallisuusjärjestelyjen
onnistuminen lujitti suojelupoliisin yleistä poliittista ja kansallista hyväksyntää156.
Suojelupoliisia koskevan nykypäivän keskustelun kannalta on mielenkiintoista, että toiminnan
valvonta nousi myös 1970-luvulla voimakkaasti esiin: kirjalliset kysymykset käsittelivät Supon
menettelytapoja, demokraattista valvontaa sekä suojelupoliisin toiminnasta saatavissa olevan
informaation vähäisyyttä. Suojelupoliisi oli siinä mielessä hankalassa raossa, että sen oli
välttämätöntä kiistää julkisuudessa toimintansa kaksi pääsuuntaa: neuvostotiedustelun valvonta
ja estäminen sekä kommunistisen puolueen seuranta. Tämä välttämättömyys edesauttoi
salaamisen kulttuurin syntymistä, jossa aivan vaarattomiaan tietoja ei katsottu voitavan
kertoa157.
Sisäministeriön vuonna 1975 antamien ohjeiden mukaan suojelupoliisin valvonnan tuli
kohdistua vain niihin henkilöihin, joiden toiminnan voitiin katsoa olevan turvallisuutta
vaarantavaa, ellei erityisestä syystä koko toimintaa ollut valvottava. Ohjeet koskivat myös
rekisteriin merkittävien tietojen supistamista. Supo määrättiin raportoimaan etupäässä ohjeen
laatineelle taholle itselleen, eli sisäministerille ja poliisiylijohtajalle. Suojelupoliisin
päällikkönä vuonna 1978 aloittanut Seppo Tiitinen kommentoi, että vaikka suojelupoliisi
virallisesti oli sisäministeriön poliisiosaston alainen, ”tiukimmassa tilanteessa se ottaa
käskynsä suoraan istuvalta ministeriltä ja viime kädessä tasavallan presidentiltä, sanokoot
ohjekirjeet mitä tahansa.”. Rentolan mukaan Kekkosen jälkeen presidentiksi tullut Koivisto
tahtoi kuitenkin 1980-luvun lopulla ”tehdä muutoksen parlamentaariseen suuntaan” myös
suojelupoliisin osalta158.
Nykyään tiedustelun tärkeänä kohteena oleva kansainvälinen terrorismi lisääntyi etenkin
vuodesta 1969 lähtien ja herätti myös Suomessa tarpeen seurata terrorismin ilmenemismuotoja
kehityssuuntia. Samaan aikaan myös kansallinen terrorismi nosti päätään monissa LänsiEuroopan maissa. Suojelupoliisin turvallisuustoimiston yhteyteen perustettiin 1970-luvulla
erityinen jaos, jonka tehtävät koskivat terrorismiin liittyvää seurantaa, tiedustelua ja maassa
oleskelevien ulkomaalaistein erityisvalvontaa. Valvonnan tarpeellisuutta perusteltiin sillä, että
pyrittiin estämään kansainvälisten terroristien tulo maahan sekä takaamaan suurlähetystöjen ja
valtiovierailujen turvallisuus159.
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Rentola 2009b, s. 66.
Rentola 2009 b, s. 76.
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Rentola 2009 b, s. 77.
Ks. myös Meinander 2012, s. 449, jonka mukaan valintansa jälkeen Koivisto ilmoitti haluavansa vahvistaa
eduskunnan asemaa ja vähentää poliittisten nimitysten määrää.
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3.4.

Siviilitiedustelun kansainvälistyminen ja länsi-integraatio

1980-luvulla suojelupoliisin toiminnassa kotimaisten kommunistien valvonnan merkitys
vähentyi. Tuohon aikaan tapahtui yleisestikin puoluetoiminnasta irtaantumista. Kommunistit
ajautuivat käytännössä lopulliseen hajaannukseen ja SKDL:n kannatus laski160 yhtäjaksoisesti.
Sisäisten uhkien laantuessa ulkoiset uhkat olivat nostaneet päätään: kansainvälinen tilanne oli
jälleen synkentynyt ja suurvaltojen välinen liennytys pitkälti päättynyt161. Kuten nykyäänkin,
uudet uhkat ohjaavat turvallisuuspoliisin toiminnan uudelleensuuntaamista.
Vaikka virallinen Suomi edusti kylmän sodan aikana niin sanottua puolueettomuuslinjaa, ei
tuolloinkaan tiedustelussa ollut täydelliselle puolueettomuudelle juuri tilaa. Tiedustelun ja
vastatiedustelun ympäristössä peruskysymykset ovat lopulta operatiivisia: ketä seurataan,
kenelle kerrotaan, keneltä salataan ja keneltä kysytään. Vastaukset edellä mainittuihin
kysymyksiin saneli kansallisen turvallisuuden pääuhka, joka tiedustelun alueella oli
Neuvostoliitto. Sen vastapuolen suojelupoliisi näki tukenaan162, mikä myös toteutui teoissa,
koska länsivallat toimittivat tarvittavia tietoja ja länsi katsottiin pohjimmiltaan liittolaiseksi
tiedustelussa163. Seppinen on kuvannut Suomen turvallisuuspoliisin toiminnan historiallista
luonnetta defensiiviseksi: toiminta on keskittynyt oman valtioalueen turvaamiseen.
Yhteistoimintaa eri maiden tiedusteluelinten kanssa on ollut, mutta Suomen osalta
rajoitetusti164.
Suojelupoliisi kurotti länsisuhteissaan pidemmälle kuin muualla valtionhallinnossa voitiin
mennä, koska sen ydintoimet voitiin pitää salaisuuksina: niitä ei tarvinnut perustella julkisella
foorumilla, eikä kaikkia yksityiskohtia kerrottu edes valtiojohdolle, kysymättä ainakaan.
Läntisistä kontakteistaan huolimatta suojelupoliisi ei ollut länsimaisen tiedusteluyhteisön
täysivaltainen jäsen, eikä osallistunut monenkeskisiin tiedustelukokouksiin tai informaation
vaihtojärjestelmiin. Poikkeus tästä oli pohjoismainen tiedusteluyhteistyö165. Suurin riski
Suomen kannalta länsikontaktien osalta oli niiden koko syvyyden paljastuminen, sillä se oli
aiheuttanut Neuvostoliitolle pakon reagoida jyrkästi ja ryhtyä vastatoimiin. Rentola arvioi, että
suojelupoliisin tiiviit kontaktit länteen olivat olennaisia Suomen puolueettomuuden
160

ks. Kirby 2006 s. 277: sodan jälkeisinä vuosina SKDL:n kannatus oli ollut noin viidenneksen ja neljänneksen
tienoilla koko äänestäjäkunnasta. 1991 vaaleissa jälkeen SKDL:n seuraaja Vasemmistoliitto sai 19 paikkaa
eduskuntaan.
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Rentola 2009b 133-135.
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ks. Rentola 2009b s. 45, joka tuo tästä esiin osuvan venäläisen sanonnan ”Vrag vraga – drug”: vihollisen
vihollinen on ystävä.
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Seppinen 2017, s. 18.
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uskottavuuden166 kannalta. Suomen kuva lännessä olisi heikentynyt selvästi, jos aktiivinen
tiedusteluyhteistyö ei olisi tuonut länsimaiden valtiojohdoille tietoa Suomesta ja siten
vaikuttanut niiden asenteisiin myötämielisesti. Länsikontakteista oli Rentolan mukaan etua
myös siinä, että suojelupoliisi kykeni paremmin valvomaan ja vastustamaan Neuvostoliiton
voimallista tiedustelua167.
Suojelupoliisin tehtävissä 1980-luvulla sisäinen valvonta limittyi uusilla tavoilla ulkoisen
turvallisuuden kanssa ja Suomessa asuva väestö alkoi myös monipuolistua ja kansainvälistyä
uudella tavalla168. 1980- ja 1990-lukujen taitteissa tapahtunut itäblokin hajoaminen oli
kokonaisuus, jota suojelupoliisi seurasi aitiopaikalta. Suojelupoliisin valtuuksia laajennettiin
huomattavasti ilman suurempaa julkista kuohuntaa. Vuoden 1989 tuli voimaan laki
esitutkinnasta ja pakkokeinoista rikosasioissa. Sen myötä suojelupoliisi sai valtuudet
esitutkintaan

omalla

alallaan.

Lain

valmisteluvaiheessa

esillä

oli

myös

oikeus

puhelinkuunteluun, mutta sitä suojelupoliisi ei itse lopulta ajanut, koska se olisi ollut omiaan
luomaan yleisölle huonoa kuvaa. Samassa yhteydessä myös määriteltiin asetuksen tasolla
ensimmäistä kertaa suojelupoliisin toiminnallinen, valtion turvallisuuden suojaamista varten
ylläpidettävä rekisteri. Rekisteri sai siten laillisen perustan169. Oikeusvaltion kannalta on
tärkeää, että siviilitiedusteluun liittyvät

toimivaltuudet ja menetelmät on kirjattu

mahdollisimman tarkasti lakiin.
Kansainvälinen yhteistyö myös tiedustelun osalta oli voimakkaassa kasvussa: reaaliaikaisen
luotettavan tiedon tarve kasvoi huomattavasti. Kansainvälisen yhteistyön osalta suojelupoliisi
hakeutui Länsi-Euroopan kattavaan vakinaiseen tiedusteluyhteistyöhön jo ennen Suomen
muuta länsi-integraatiota. Huomattavan tärkeä foorumi oli niin sanottu Bernin klubi (Club be
Berne), joka läntisen Euroopan turvallisuuspäälliköiden de facto yhteenliittymänä koordinoi
turvallisuusuhkien,

erityisesti

terrorismin,

torjuntaa170.

Uudella

vuosituhannella

kansainvälisyyspainotus lisääntyi edelleen suojelupoliisin toiminnassa, mihin liittyen
toimeenpantiin useampia organisaatiomuutoksia, joissa myös laillisuusvalvontaa kehitettiin.
Organisaatiomuutokset

johtuivat

pitkälti

toiminnan

painopisteiden

muutoksista,

kansainvälistymisestä, teknisestä kehityksestä sekä hallinnollisten rajojen muutoksista. Kuten
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vrt. kuitenkin Seppinen 2018 s. 269-271, jonka mukaan Rentolan tulkinta on väärä. Seppisen mukaan KGB oli
ylivoimainen Suomessa ja että Supo ei muutenkaan toimi ulkopolitiikan kentällä.
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todettu, turvallisuuspoliisit/palvelut reagoivat ympäristöön, joten myös niiden organisaatioiden
on reagoitava ulkoisiin muutoksiin171.
Edellä esitetyn perusteella voidaan todeta, että suomalainen tiedustelutoiminta on paljolti
muotoutunut ja suuntautunut sen mukaan, millainen on ollut yhteiskunnallinen ja poliittinen
tilanne niin Suomen sisäpuolella kuin Suomen lähialueilla sekä kansainvälispoliittisesti.
Ympäröivä maailma ja valtapoliittiset suhdanteet vaikuttavat siihen, miten tiedustelu valtion
ydintoimina järjestetään. Jotta muutokset sisäisessä ja ulkoisessa valtatasapainossa
horjuttaisivat valtiollista ja yhteiskunnallista tasapainoa mahdollisimman vähän, on olennaista,
että tiedustelun lainsäädännöllinen kehikko ja toiminnan valvonta on vakaalla ja uskottavalla
pohjalla.
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Simola 2009, s. 261-262.
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4. NYKYISET TIEDUSTELUVALTUUDET, UUDISTUSEHDOTUKSET JA
TUOMIOISTUINKONTROLLI
4.1.

Tiedustelutoimivaltuuksien nykytila sekä ehdotettu siviilitiedustelulainsäädäntö

Tiedustelutoiminta on viranomaistoimintaa, jossa hankitaan, tuotetaan ja analysoidaan tietoa
valtioon ja sen väestöön kohdistuvien mahdollisten uhkien tunnistamiseksi sekä näiden uhkien
torjumiseksi. Tiedustelu voidaan määritellä tiedonhankinnaksi, joka kohdistuu sekä julkisiin
että ei-julkisiin lähteisiin. Tiedustelun tarkoituksena on kartoittaa ja lisätä ymmärrystä uhkista,
riskeistä, mahdollisuuksista ja muutoksista, jotka voivat vallita niin maan sisällä kuin maan
rajojen ulkopuolellakin172. Tiedontarpeet kohdistuvat muun muassa turvallisuusympäristön
kehitykseen sekä toimintaan, joka uhkaa vakavasti valtiojärjestystä tai yhteiskunnan
perustoimintoja. Tällaisia uhkia173 ovat nykyään muun muassa terrorismi – jolle ei ole tosin
yleispätevää

määritelmää174,

väkivaltainen

radikalisoituminen

sekä

ulkomaisten

tiedustelupalveluiden toiminta. Pääosa tiedustelutiedosta saadaan julkisista lähteistä ja
kansainvälisen sekä muun yhteistyön kautta175.
Tiedustelutoiminnasta tai siihen liittyvästä käsitteistössä ei Suomessa ole tähän mennessä
säädetty

laissa.

Tiedustelutoiminnan

käsitteet

ovat

jokseenkin

vakiintumattomia

lainsäädännöllisessä mielessä. Tiedustelusta ei myöskään tähän mennessä ole ollut laissa
säädettyjä toimivaltuuksia: kansallisesta turvallisuudesta vastaavat viranomaiset ovat
harjoittaneet tiedustelua niissä puitteissa, jota niiden lakisääteisten tehtävien hoitaminen on
edellyttänyt176. Tiedustelua koskevan lainsäädännön aikaansaaminen voidaan katsoa tärkeäksi
etenkin oikeusvaltiollisesta näkökulmasta otettaessa huomioon myös perustuslain 2.3 §:ssa
määrätty lakisidonnaisuuden periaate, jonka mukaan julkisen toiminnan tulee perustua lakiin.
Kuten jo historiaosuudessa mainittiin, tiedustelutoiminnan muodot voidaan jakaa siviili- ja
sotilastiedusteluun.
172

Lisäksi

rikostiedustelu

tarkoittaa

yleisesti

poliisin

suorittamaa

Puolustusministeriö 2015, s. 15.
Ks. esim. HaVL 7/2018 vp: Hallintovaliokunnan mukaan nykyisessä turvallisuusympäristössä keskeisiä tekijöitä
ovat muutoksen nopeus, ennalta arvaamaton epävakaus sekä turvallisuusympäristön kompleksisuus. Myös
teknologia ja digitalisaatio ulottavat vaikutuksensa lähes jokaiselle elämänalueelle.
174
Ks. Ojanen 2007, s. 1053; Lohse 2012, s. 11, jonka kuvaa käsitteen ”terrorismi” monitulkintaisuutta. Terrorismi
on määritelty YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1566 (2004) artikla 3:ssa seuraavasti: ”criminal acts,
including against civilians, committed with the intent to cause death or serious bodily injury, or taking of
hostages, with the purpose to provoke a state of terror in the general public or in a group of persons or particular
persons, intimidate a population or compel a government or an international organization to do or to abstain
from doing any act, which constitute offences within the scope of and as defined in the international conventions
and protocols relating to terrorism, are under no circumstances justifiable by considerations of a political,
philosophical, ideological, racial, ethnic, religious or other similar nature.
175
HE 199/2017 vp, s. 4
176
Ibid.
173
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tiedonhankintaa rikoksen ennalta estämiseksi177. Siviilitiedustelun tarkoituksena on tuottaa
tietoa muista kuin sotilaallisen maanpuolustuksen alaan liittyvistä aiheista ylimmän
valtionjohdon päätöksenteon sekä oman operatiivisen toimintansa tueksi. Sotilastiedustelu
puolestaan on sotilasviranomaisten suorittamaa tiedustelua, joka kohdistuu Suomen
ulkopuoliseen toimintaympäristöön. Sen kohteena ovat pääosin valtiotoimijat, erityisesti
ulkomaiset sotilasorganisaatiot178. Myös sotilastiedustelulainsäädännön nojalla tapahtuvan
tiedustelun tulisi
mahdollisimman

olla
pitkälle

tarkasti

kohdennettua

perus-

ja

ja

suhteellisuusperiaatteen

ihmisoikeuksia

kunnioittavaa.

mukaisesti

Vieraan

valtion

viranomaisorganisaation toiminta ei kuitenkaan nauti perusoikeussuojaa 179. Sotilastiedustelun
lainmukaisena tehtävänä olisi hankkia tietoja ainoastaan lain tarkkaan rajaamassa sotilaallisessa
tarkoituksessa. Tietojen luovuttaminen muuhun käyttöön olisi oltava siksi tarkasti rajattua ja
vain tietyn kynnyksen ylittävissä tilanteissa180. Sotilastiedustelun kautta saadun tiedon osalta
on mm. Suomen Asianajaliitto todennut, että sotilastiedustelua koskevan lainsäädännön ei tulisi
mahdollistaa tiedustelutiedon käyttöä siviilitarkoituksiin lainkaan181.
Tiedustelutoimintaan liittyy runsaasti käsitteitä, joiden keskinäinen suhde tai yhteys siviili- ja
sotilastiedusteluun ei ole yksiselitteinen. Tiedustelutoiminnan yhteydessä harjoitettava
valvonta voidaan määritellä ennalta määräämättömään ihmisryhmään kohdistuvaksi,
normaalein ihmisaistein että teknisin apuvälinein tapahtuvaksi seurannaksi. Tarkkailu
puolestaan voidaan käsittää tietojen hankkimiseksi tietystä tunnetusta tai tuntemattomasta
henkilöstä ja hänen yhteyksistään sekä toiminnastaan182. Tiedustelutoimintaan kohdistuvan
valvonnan kannalta keskeisellä tietoliikennetiedustelulla voidaan katsoa tarkoitettavan Suomen
rajat ylittävissä tietoliikennekaapeleissa liikkuvaan tietoliikenteeseen kohdistuvaa tiedustelua.
Tietoliikennetiedustelun

yläkäsite

on

signaalitiedustelu.

Se

sisältää

myös

tietojärjestelmätiedustelun, kuuntelutiedustelun sekä elektronisen mittaustiedustelun183.
Tiedustelutoiminnan ulkoisen valvonnan kannalta keskeinen mielenkiinto kohdistuu erityisesti
siviilitiedusteluun ja sen osalta varsinkin tietoliikennetiedusteluun.

177

Lohse 2005, s. 8.
HE 199/2017, s. 5.; Oikeusministeriö 8.12.2017, s. 6.; Puolustusministeriö 2015, s. 16.
179
Puolustusministeriö 2017, s. 189; ks. myös HE 203/2017 s. 186: Vieraat valtiot harjoittavat, tiedustelua.
Vieraan valtion tiedonhankinta voi kohdistua esimerkiksi Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan, yhteiskunnan
kriisinsietokykyyn ja sotilaalliseen suorituskykyyn. Vieraan valtion tiedustelutoiminta voi myös tavoitella sitä, että
se pystyy vaikuttamaan kohdevaltionsa päätöksentekoon.
180
HE 203/2017 vp, s. 303.
181
Suomen Asianajajaliitto 19.6.2017. Lausunto ehdotuksesta sotilastiedustelua koskevaksi lainsäädännöksi.
182
Ks. Korhonen 2005 s. 20, joka on määritellyt käsitteet poliisitoimeen liittyen.
183
HE 199/2017 vp., s. 6; puolustusministeriö 2015.
178
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Lainsäädännön nykytilan mukaisesti siviilitiedusteluviranomaisena toimivalla suojelupoliisilla
ei ole erityisiä toimivaltuuksia tiedusteluun liittyvään tiedonhankintaan. Toimivaltuudet
perustuvat poliisia koskeviin yleislakeihin. Nykyisten tiedonhankintatoimivaltuuksien käyttö
on siviilitiedustelun osalta sidottu rikoksen ennalta estämiseen ja paljastamiseen. Myöskään
sotilastiedustelusta ei ole nimenomaisia säännöksiä laissa: sotilastiedustelun perustan
muodostavan puolustusvoimista annetun lain (551/2007) 2 §:n mukaiset tehtävät184. Ehdotetun
tiedustelulainsäädännön tullessa voimaan siviili- ja sotilasviranomaiset saisivat uusia
merkittäviä tiedustelutehtäviä ja toimivaltuuksia, millä olisi merkittäviä vaikutuksia erityisesti
yksityiselämän ja varsinkin luottamuksellisen viestin salaisuuden suojaan185. Toisaalta
ehdotetun tiedustelusääntelyn tarkoituksena on suojata kansallista turvallisuutta, millä
onnistuessaan on myös myönteisiä vaikutuksia yksittäisten kansalaisten turvallisuuteen ja siten
perus- ja ihmisoikeuksien toteutumiseen186.
Ehdotetut uudet toimivaltuudet edellyttäisivät myös perustuslain muuttamista. Nykyisen
perustuslain

sanamuodon

ja

tulkintakäytännön

ei

katsota

mahdollistavan

sellaista

lainsäädäntöä, joka sallisi luottamuksellisen viestin salaisuuden suojaan puuttumisen tiedon
hankkimiseksi esimerkiksi sellaisesta kansallista turvallisuutta uhkaavasta toiminnasta, joka ei
ole edennyt niin pitkälle, että siihen voitaisiin kohdistaa konkreettinen rikosepäily tai jota ei ole
säädetty rangaistavaksi187. Perustuslain sääntelyä tarkistettaisiin niin, että lailla voitaisiin
säätää

tarpeellisiksi

suojaamiseksi

katsottavien

välttämättömistä

edellytysten
rajoituksista

täyttyessä

kansallisen

luottamuksellisen

turvallisuuden

viestin

suojaan188.

Aikaisempien perustuslain uudistusten yhteydessä on myös tehty huomio siitä, että perustuslain
tulisi antaa oikea kuva niistä perusratkaisuista, joita voidaan toteuttaa tavallisella
lainsäädännöllä189. Ehdotettua perustuslain muutosta voidaan pitää myös laajemmassa
katsannossa merkittävänä seikkana yhteiskunnallisen ja oikeuspoliittisen kehityksen kannalta,
koska etenkin viime vuosikymmeninä perusoikeuksien suojaa ja kattavuutta on supistamisen
sijaan voimakkaasti laajennettu.
Perustuslain 10 §:ään ehdotetussa uudessa 4 momentissa mahdollistettaisiin luottamuksellisen
viestin salaisuuden rajoittaminen tiedon hankkimiseksi sotilaallisesta toiminnasta taikka
184

HE 199/2017 vp, s. 5-6; Oikeusministeriö 8.12.2017, s. 6-7.
HE 198/2017 vp, s. 29; Oikeusministeriö 8.12.2017, s. 4.
186
HE 2020/2017 vp, s. 148.
187
ks. HE 198/2017 vp, s. 28: tähänastisessa luottamuksellisen viestin salaisuuden rajoittamista koskevassa
tulkintakäytännössä on asetettu vaatimus konkreettisesta sekä yksilöidystä rikosepäilystä. Se ei siis kata
laajemmin kansallisen turvallisuuden kannalta välttämättömän tiedon hankkimista erityisesti uhkiin
varautumiseksi ja ennakoimiseksi.
188
Oikeusministeriö 41/2016, s. 44.
189
HE 198/2017, s. 29.
185
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sellaisesta

muusta

toiminnasta,

joka

vakavasti

uhkaa

turvallisuutta190.

kansallista

Luottamuksellisen viestin uusi rajoitusperuste olisi muotoilultaan sellainen, että sen perusteella
voitaisiin tavallisella lailla säätää tiedustelua koskevista toimivaltuuksista. Lisäksi ehdotetussa
säännöksessä mainittavasta ja perusoikeuksien yleisiin rajoitusedellytyksiinkin kuuluvasta
välttämättömyysvaatimuksesta

ja

vaatimuksesta

perusoikeusrajoituksen

sopusoinnusta

kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden kanssa samoin kuin EU-oikeudesta seuraa
vaatimuksia esimerkiksi tiedustelutoimivaltuuksien yksilöimiselle. Ehdotetun sääntelyn
tarkoitus

ei

ole

lainvalmisteluaineiston

mukaan

mahdollistaa

etenkään

yleisestä,

kaikenkattavasta tietoliikenteen seurannasta eli niin sanotusta massavalvonnasta säätämistä191.
Ehdotetut tiedustelutoimivaltuudet ja niiden käyttö on niin siviilitiedustelua, sotilastiedustelua
kuin tietoliikennetiedusteluakin koskevissa lakiehdotuksissa rajattu verrattain tiukasti ja
yksityiskohtaisesti. Poliisilakiin sisällytettävän siviilitiedustelua koskevan uuden 5 a-luvun 1
§:n mukainen suojelupoliisin tehtävien määrittely ei sinällään muodostaisi suojelupoliisille
yleistä toimivaltaa ryhtyä toimenpiteisiin kansallisen turvallisuuden suojaamiseksi192. Sitä
vastoin ehdotetussa 5 a-luvun 3 §:ssä säädettäisiin 11 kohtaa, jotka käsittävät siviilitiedustelun
kohteet, joita olisivat muun muassa terrorismi193 ja ulkomainen tiedustelutoiminta.
Siviilitiedustelun kohteet täydentyivät hallituksen lopullisessa esityksessä hieman verrattuna
joulukuussa 2017 julkistettuun esitysluonnokseen. Aiemmin 10-kohtainen lista muuttui
joulukuun 2017 ja tammikuun 2018 välillä 11-kohtaiseksi. Listalle tuli muun muassa kohta
"kansanvaltaista yhteiskuntajärjestystä uhkaava toiminta". Myös kohta "kansallista
turvallisuutta

vakavasti

uhkaava

kansainvälinen

rikollisuus"

korvattiin

muotoilulla

"yhteiskuntajärjestystä uhkaava kansainvälinen järjestäytynyt rikollisuus"194. Erillisellä lailla
säädettävän tietoliikennetiedustelun kohteet ovat lain 3 §:n mukaisesti samat kuin muun
siviilitiedustelun

kohteet195

Tiedustelutoiminnan

laillisuuden

ja

tiedustelun

toimeenpanomahdollisuuksien kannalta on tärkeää, mitä on laissa määritelty hyväksyttäviksi
siviilitiedustelun kohteiksi.
Tiedustelumenetelmän196 käytön edellytyksistä säädettäisiin puolestaan 5 a-luvun 4 §:ssä.
Yleisenä edellytyksenä olisi, että tiedustelumenetelmän käytöllä voidaan perustellusti olettaa
190

HE 198/2017 s. 30; Oikeusministeriö 41/2016, s. 45.
Ibid.
192
HE 202/2017 vp, s.114; sisäministeriö 8.12.2017, s. 114.
193
ks. Kaleva 2018 s. 198, jonka viitaa suojelupoliisin julkisuuteen antamiin tietoihin, jonka mukaan Suomessa oli
helmikuussa 2018 noin 350 terrorismintorjunnan kohdehenkilöä, jotka olivat poliisin seurannassa.
194
HE 202/2017 vp., kohdeluettelo perusteluineen s. 172-176; Sisäministeriö 8.12.2017, s. 300.
195
HE 202/2017 vp, s. 309-308.
196
HE 202/2017, s.288. Siviilitiedustelun tiedustelumenetelmät luetellaan lakiesityksen 2 §:ssä. Sen mukaisesti
Tiedustelumenetelmiä ovat telekuuntelu, tietojen hankkiminen telekuuntelun sijasta, televalvonta,
191
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saatavan tietoja sellaisesta siviilitiedustelun kohteena olevasta toiminnasta, joka vakavasti
uhkaa kansallista turvallisuutta. Jokaisen tiedustelumenetelmän käytön kohdalla tulisi voida
osoittaa edellä kuvatussa siviilitiedustelun kohdeluettelossa mainitun uhkaperusteen
olemassaolo sekä se, että kyseinen laissa mainittu uhkaperuste (esim. terrorismi) muodostaisi
vakavan uhkan kansalliselle turvallisuudelle. Mikä tahansa sinänsä lain mahdollistamakaan
siviilitiedustelun kohde ei siis esitetyn mukaisesti itsessään muodostaisi vakavaa uhkaa
kansalliselle turvallisuudelle197.
Yleisten edellytysten lisäksi eri tiedustelumenetelmien osalta laissa säädetään vielä niiden
käytön erityisistä edellytyksistä. Tietoliikennetiedustelulain osalta sen käytön yleisestä
edellytykset on muotoiltu samalla tavalla kuin muidenkin siviilitiedustelumenetelmien osalta.
Kuitenkin tietoliikennetiedustelun osalta pykälä sisältää myös täsmennyksen menetelmän
käytön viimesijaisuudesta: Mikäli tietoliikennetiedustelun hakuehtojen käyttöä ei koske
ainoastaan

valtiollisen

toimijan

tai

siihen

rinnastuvan

tahon

tietoliikennettä,

on

lisäedellytyksenä, että tietoliikennetiedustelun voidaan olettaa olevan välttämätöntä tiedon
saamiseksi tietoliikennetiedustelun kohteena olevasta toiminnasta, joka vakavasti uhkaa
kansallista turvallisuutta198. Näin ollen, jos jonkun muun tahon kuin valtiollisen toimijan –
jotka eivät siis nauti perusoikeuksien suojaa – toiminnasta olisi saatavissa tietoa muulla tavoin
kuin tietoliikennetiedustelulla, on tuota tapaa käytettävä. Rajoituslausekkeen tehtävänä on
eittämättä

nostaa

tietoliikennetiedustelun

tietoliikennetiedustelu

voisi

kohdistua

käytön

kynnystä

korkealle

muihin

kuin

valtiollisiin

silloin,

kun

toimijoihin.

Tietoliikennetiedustelun viimesijaisuusehdon noudattaminen käytännön toiminnassa on yksi
tiedustelun valvonnan keskeisistä kohteista.
Siviilitiedustelumenetelmien käyttökynnyksen määrittelyssä keskeisellä sijalla on se, mikä
yksittäinen seikka katsotaan ”vakavaksi uhkaksi kansalliselle turvallisuudelle” ja mikä ei.
Kansallinen turvallisuus ja sitä vakavasti uhkaava toiminta voidaan käsittää, ja on historian
valossa käsitetty, hyvin monenlaisilla ja myös kiistatta epäoikeudenmukaisilla ja
epädemokraattisilla tavoilla. Tiedustelun ulkoisen laillisuus- ja parlamentaarisen valvonnan
kannalta keskeisimpiä kysymyksiä onkin sen arviointi, kontrollointi ja ohjaaminen, miten

tukiasematietojen hankkiminen, suunnitelmallinen tarkkailu, peitelty tiedonhankinta, tekninen kuuntelu,
tekninen katselu, tekninen seuranta, tekninen laitetarkkailu, teleosoitteen tai telepäätelaitteen yksilöintitietojen
hankkiminen, peitetoiminta, valeosto ja ohjattu tietolähdetoiminta. Tiedustelumenetelmiä ovat myös
paikkatiedustelu, jäljentäminen, lähetyksen pysäyttäminen jäljentämistä varten ja tietojen saanti yksityiseltä
yhteisöltä. Lisäksi, kuten todettua, tietoliikennetiedustelusta tiedustelumenetelmänä säädetään omassa
laissaan.
197
HE 202/2017, s. 115; Sisäministeriö 8.12.2017, s. 115.
198
HE 202/2017, s. 310.
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turvallisuusviranomaiset käsittävät kansallisen turvallisuuden ja sitä vakavasti uhkaavan
toiminnan.
Ehdotetun

siviilitiedustelulainsäädännön

mukaan

kansallista

turvallisuutta

vakavasti

uhkaavalla toiminnalla tarkoitettaisiin Suomen oikeudenkäyttöpiirissä olevien ihmisten
kollektiiviseen turvallisuuteen välittömästi tai välillisesti kohdistuvaa väkivaltaista ulkoista
uhkaa. Myös yksittäisiin henkilöihin kohdistuvat väkivallanteot voisivat olla kyseisen kaltaista
toimintaa, jos ne laajuudeltaan tai merkitykseltään olisivat yhteiskunnan yhteisten
turvallisuusetujen kannalta merkittäviä. Ilmaisu "uhka" puolestaan kattaa tilanteet, joissa
kansallinen turvallisuus ei välittömästi ole vaarantumassa. Tiedonhankinta voisi siten koskea
myös toimintaa, joka jatkuessaan saattaisi vaarantaa kansallista turvallisuutta199. Tämä eroaa
selkeästi esimerkiksi nykyisistä telekuuntekun edellytyksistä, jota saadaan kohdistaa vain siltä
henkilöltä lähtöisin olevaan tai sellaiselle henkilölle tarkoitettuun viestiin, jonka voidaan
perustellusti olettaa syyllistyvän johonkin poliisilain telekuuntelua koskevassa 5:5 §:ssä
mainituista rikoksista, jotka rikokset myös luetellaan pykälässä tyhjentävästi200. Hyvin
monenlainen toiminta voisi lain nojalla olla uhka kansalliselle turvallisuudelle – myös
sellainen, joka ei suoraan kohdistuisi Suomeen valtiona vaan ”kansainväliseen rauhaan ja
turvallisuuteen”201. Tulevan kehityksen ennakoimattomuuden kannalta tämä on varmastikin
perusteltua, jotta lain säännökset eivät muodostaisi muodollista estettä reagoida ennakoivasti
nouseviin uusiin uhkiin. Toisaalta lavea uhkan käsite antaa myös mahdollisuudet varsin
moneen suuntaan kohdistettavaan toimintaan, mikä taas asettaa korkeita vaatimuksia toiminnan
valvonnalle.

199

HE 202/2017 vp; Sisäministeriö 8.12.2017, s. 115. Hallituksen esityksen mukaan kansallista turvallisuutta
vakavasti uhkaavaa olisi tyypillisesti yleisvaarallinen ja siihen liittyvä toiminta, joka uhkaa suuren ja ennalta
arvaamattoman, sattumanvaraisesti määräytyvän ihmisjoukon henkeä ja terveyttä. Lisäksi kansallisen
turvallisuuden kannalta keskeisiä ovat yhteiskunnan perustoiminnot, joiden häirintä tai lamauttaminen saattaisi
välillisesti johtaa ihmisten hengen tai terveyden vakavaan vaarantumiseen. Tämän lisäksi kansallista
turvallisuutta vakavasti uhkaavalla toiminnalla tarkoitettaisiin myös kansanvaltaista valtio- ja
yhteiskuntajärjestystä, yhteiskunnan perustoimintoja, suuren ihmismäärän henkeä tai terveyttä taikka
kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta uhkaavaa toimintaa.
200
Telekuuntelu on poliisilain 5:5.1:n mukaan yleisen viestintäverkon kautta teleosoitteeseen tai
telepäätelaitteeseen vastaanotettavan taikka siitä lähetetyn viestin kuuntelua, tallentamista ja muuta käsittelyä
viestin sisällön ja siihen liittyvien tunnistamistietojen selvittämiseksi. Pykälän 2. momentissa on 13-kohtainen
lista rikoksista, joita koskevan epäilyn perusteella telekuuntelulupa voidaan poliisille antaa. Ks. myös Helminen
et al., s. 403-404.
201
HE 202/2017 vp; Sisäministeriö 8.12.2017, s. 115.
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4.2.

Tietoliikennetiedustelun käytön sääntely ja toimeenpano

Tiedustelulainsäädäntökokonaisuudessa paljon keskustelua ja huoltakin on herättänyt ehdotettu
tietoliikennetiedustelulaki. Tietoliikennetiedustelun lainsäädäntöpohja, käytännön toteutus,
toiminnan valvonta sekä toiminnan periaatteista kommunikointi julkisuuteen on erittäin tärkeä
tekijä

tiedustelun

yleisen

hyväksyttävyyden

kannalta.

Tietoliikennetiedustelu

on

kokonaisuutena erittäin kiinnostava myös informaatio-oikeudellisesta näkökulmasta, koska se
koskettaa monia merkittäviä kysymyksiä oikeudesta tietoon ja oikeudesta tietää.
Ehdotetun tietoliikennetiedustelulain mukaiset perusteuhkat olisivat samat kuin edellä esitellyn
poliisilakiin

valmistellun

5

a-luvun

mukaisten

siviilitiedustelumenetelmien

käytön.

Tietoliikennetiedustelulla tarkoitettaisiin lakiehdotuksen 2 §:n mukaan Suomen rajan
viestintäverkossa ylittävään tietoliikenteeseen kohdistuvaa, tietoliikenteen automatisoituun
erotteluun

perustuvaa

teknistä

tiedonhankintaa

sekä

hankitun

tiedon

käsittelyä.

Tietoliikennetiedustelu koskisi ainoastaan tietoliikennettä, joka ylittää Suomen rajan
siirtymällä suomalaisesta viestintäverkosta ulkomaiseen viestintäverkkoon ja päinvastoin.
Merkittävä

osa

suomalaisesta

tietoliikenteestä

olisi

jo

tämän

myötä

tietoliikennetiedustelun ulkopuolelle202. Toisaalta, kuten Klamberg toteaa

rajattu
Suomeen

soveltuvasti Ruotsin osalta, saattaa maan sisäisten toimijoiden välinen tietoliikenne kuitenkin
reitittyä maan rajojen ulkopuolelle. Varsinkaan tavallinen käyttäjä ei pysty treitittymistä omilla
toimillaan juurikaan määrittämään203. Yksi koko tiedustelulainsäädäntöpakettia koskevista
suurimmista periaatteellisista epäluuloista on koskenut juuri tietoliikennetiedustelun
kohdistamista204. Jotta uusia ehdotettuja tietoliikennetiedustelutoimivaltuuksia ei koettaisi
kansalaisten taholta urkinnaksi, on tärkeää, että tietoliikennetiedustelun yleisen tason
raportointitietoja kommunikoidaan sen todentamiseksi, että tietoliikennetiedustelun fokus ei
ole suomalaisessa tietoliikenteessä.
Informaatio-oikeudellisesti on merkillepantavaa, että viestintäverkon määritelmä olisi
hallituksen esittämän mukaan teknologianeutraali: määritelmään sisältyisi kuitenkin vaatimus
sähkömagneettisesta toteutustavasta. Viestintäverkon käsitteen teknologianeutraalius pyrkisi
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HE 202/2017, s. 122; Sisäministeriö 8.12.2017, s. 122.
Ks. Klamberg 2009, s. 525t: "Den som använder nätet kan inte bestämma vilken väg eller vilken kombination
av medier som skall användas vid ett visst kommunikationstillfälle. Det är inte heller säkert att den geografiskt
sett kortaste vägen för överföring används. Kommunikation som till synes sker inom Sverige kans därför ta
omvägen via utlandet."
204
ks. Lyon 2015 s. 95-97, joka kuvaa aihepiiristä käytävään kansainväliseen keskusteluun liittyen paljastuksia,
joita Yhdysvaltain kansallisen turvallisuusvirasto NSA:n toiminnasta on käynyt ilmi. Lyonin mukaan myös
”viattomat sivustaseuraajat” ovat joutuneet NSA:n tarkkailun kohteeksi.
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varmistamaan lain soveltuvuuden myös muissa teknisissä ympäristöissä kuin nykyaikaisessa
pääasiassa kaapelivälitteisessä teknisessä ympäristössä: laki ei muodostaisi estettä toimia
muuttuvien viestintäteknologioiden olosuhteissa205. Kuten informaatio-oikeuden ja tiedustelun
suhdetta koskevassa luvussa todettiin, on kysymys teknologianeutraaliudesta olennainen mutta
ei täysin ongelmaton. Tietoliikennetiedustelun tapauksessa on tärkeää, että samoja oikeudellisia
periaatteita ja sääntöjä voidaan soveltaa erilaisissa teknologisissa ympäristöissä. Toisaalta
teknologia myös määrittää sitä, mihin suuntaan lainsäädäntöä voi ja kenties tarvitsee kehittää ilman nykyaikaisia tietoverkkoja ei kysymys tietoliikennetiedustelusta ja sen oikeudellisista
reunaehdoista olisi aiheellinen.
Tietoliikennetiedustelun hakuehtoja koskevan ehdotetun 4 §:n mukaisesti luottamuksellisen
viestin sisältöä kuvaavan hakuehdon käyttö olisi tietoliikennetiedustelussa täysin kielletty.
Hakuehtoina ei siten saataisi lainkaan käyttää luottamuksellisen viestin semanttiseen sisältöön
kuuluvia ilmaisuja tai henkilöiden nimi- tai muita yksilöintitietoja. Tämän rajoitteen
päämääränä olisi turvata sivullisen asemassa olevien henkilöiden viestintäsalaisuuden
ydinalue206. Sallittuja hakuehtoja olisivat muut kuin luottamuksellisen viestin semanttista
sisältöä kuvaavat tiedot: ennen muuta tietoliikenteen ohjaus- ja välitystiedot ja muut metatiedot,
joilla

vaikutetaan

viestin

kuljetukseen

ja

ohjaamiseen

viestintäverkossa

sekä

tietojärjestelmässä. Sallittuja hakuehtoja olisivat myös tiedot jonkin salausohjelman tai
aakkosmerkistön käytöstä207. Viimeksi mainittu voitaneen tulkita siten, että sallittuna
hakuehtona voitaisiin käyttää sitä, että tietoliikenne tapahtuu jollain toisella aakkosmerkistöllä
kuin latinaisilla aakkosilla.
Hakuehtojen osalta tärkeä tiedusteluviranomaisen toimivaltaa rajoittava tekijä on se, että
hakuehdot eivät olisi suojelupoliisin vapaasti muodostettavissa. Ne olisi ennen toiminnan
aloittamista yksilöitävä ja hyväksytettävä joko tuomioistuimen tietoliikennetiedustelua
koskevassa lupapäätöksessä tai poikkeuksellisesti suojelupoliisin päällikön tekemässä
kiirepäätöksessä. Lakiesityksen 7 §:n mukaisesti tuomioistuin voisi hakuehtoja koskevassa
lupapäätöksessään hyväksyä paitsi yksittäisiä hakuehtoja, myös hakuehtojen luokan. Tällöin
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HE 202/2017, s. 122.
HE 202/2017, s. 124; Sisäministeriö 8.12.2017, s. 124. Hakuehtojen käyttöä Suomen vertailuvaltioiden
lainsäädännössä käsitellään luvussa 6.
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Ibid. Hallituksen esityksessäkin todetun mukaisesti kuitenkaan kaikki viestintä ei nauti luottamuksellisen
viestin suojaa. Viestin sisältöä kuvaavaa hakuehtoa saataisiin käyttää ensinnäkin silloin, kun
tietoliikennetiedustelu voitaisiin kohdistaa ainoastaan vieraan valtion tai sellaiseen rinnastuvan tahon
tietoliikenteeseen. Tämän poikkeuksen soveltaminen edellyttäisi, että kyseisessä tietoliikennevirrassa ei ole
mitään luottamuksellisen viestin salaisuuden suojaa nauttivaa sivullisten viestintää. Toinen poikkeus koskisi
haitallisia tietokoneohjelmia tai käskyä. Niiden sisältöä kuvaavat hakuehdothan ovat erilaisia teknisiä
merkkijonoja, eivätkä luonnollista kieltä sisältäviä sanoja tai ilmaisuja.
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suojelupoliisi

voisi

itse

muodostaa

tietoliikennetiedustelussa

käytettävät

hakuehdot

hakuehtoluokan puitteissa. Hakuehtojen luokka tarkoittaisi tarkkarajaista sanallista kuvausta
käsillä olevan tiedustelukysymyksen kannalta relevanteista hakuehdoista. Lupaa hakuehtojen
luokan käyttämiseen voitaisiin hakea tilanteessa, jossa samaan kokonaisuuteen kuuluu joukko
keskenään saman tyyppisiä hakuehtoja, joista vain osa on tiedossa siinä vaiheessa, kun
tietoliikennetiedustelu käynnistyy208.
Hakuehtojen luokan käyttö tietoliikennetiedustelussa on tiedustelutoiminnan valvonnan
kannalta keskeinen kysymys. Perustelut hakuehtojen luokan käyttämiselle ovat järkeenkäypiä:
mahdollisesti nopeasti kehittyvässä tilanteessa on tärkeää, että tiedusteluviranomainen voi
joustavasti mukauttaa tiedustelutoimintaansa tilanteen edellyttämällä tavalla. Toisaalta on riski,
että tuomioistuimen yleispiirteiset päätökset hakuehtojen luokista liiaksi laventavat
suojelupoliisin operatiivista toimivaltaa käyttää hakuehtoja. Tällainen riski tunnistetaan myös
hallituksen

esityksessä:

lupahyväksynnässä

koska

annettaisiin

hakuehtojen

luokkaa

suojelupoliisille

koskevassa

itselleen

rajattu

tuomioistuimen

oikeus

muotoilla

tietoliikennetiedustelun hakuehdot itse, olisi toimintaan kohdistettava erityistä valvontaa.
Valvonnan kohteena olisi se, että suojelupoliisi muodostaa hakuehdot tuomioistuimen
lupapäätöksessä mainitun hakuehtoluokan puitteissa209. Tämän kaltaisen suojelupoliisin laajaa
harkintavaltaa sisältävän toiminnan valvonnan onnistuminen tehokkaasti on keskeisiä
kysymyksiä tiedustelutoiminnan yleisen hyväksyttävyyden näkökulmasta.
Tietoliikennetiedustelulain

kotimaista

viestintää

koskeva

tiedustelukielto

ilmenisi

lakiehdotuksen 12 §:stä, jonka mukaan tietoliikennetiedustelua ei saisi kohdistaa viestiin, jonka
lähettäjä

ja

vastaanottaja

ovat

Suomessa.

Tietoliikennetiedustelua

ei

käytettäisi

viestintäverkoissa, jotka ovat Suomen sisäisiä vaan ainoastaan rajat ylittävissä verkoissa tiedon
hankkimiseksi ulkoisista uhkista. Tämä koskisi myös viestintää, joka reitittää lähettäjältä
vastaanottajalle rajan ylittävän viestintäverkon kautta. Tietoliikennetiedustelulain 12 § myös
suojaisi tietoliikennetiedustelulta tiedot, jotka kuuluvat asianajosalaisuuden, terveydenhuollon
ammattihenkilön vaitiolovelvollisuuden, papin rippisalaisuuden ja journalistin lähdesuojan
piiriin. Tiedustelukielto ei kuitenkaan koskisi kyseisten ammattihenkilöiden viestiyhteyksiä
yleensä, vaan ainoastaan niitä nimenomaisia tietoja, joista henkilöillä oikeudenkäymiskaaren
säännösten mukaan on velvollisuus tai oikeus olla todistamatta210.
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Tietoliikennetiedustelun ehdotettujen perusteuhkien ala on joiltain osin merkittävästikin
suppeampi kuin suojelupoliisin lakisääteinen toimiala. Suojelupoliisi esimerkiksi estää ja
paljastaa kotimaisten ääriliikkeiden rikoksia, mutta ehdotetun tietoliikennetiedustelulain
mukaisilla menetelmillä ei ole tarkoitus hankkia tietoa tällaisesta toiminnasta211. Kotimainen ja
Suomen sisäisissä tietoverkoissa tapahtuva ääriliiketoiminta olisi hallituksen esityksen
mukaisen tietoliikennetiedustelun ulottumattomissa.
Tiedustelukieltoja ei ole käytännössä mahdollista noudattaa siten, että tietoliikenteestä ei
lainkaan kerättäisi kieltojen piiriin kuuluvia tietoja: tietoliikennetiedustelun hakuehtoja ei
yleensä voi muodostaa siten, että ne tunnistaisivat tiedustelukielloin alaisen viestin tai tiedon ja
estäisivät sen pääsyn jatkokäsiteltävään aineistoon. Siksi lain 15 §:ssä säädettäisiin
suojelupoliisin velvollisuudesta hävittää tiedustelukiellon alaiset viestit ja tiedot viipymättä,
kun niiden luonne on käynyt ilmi. Velvollisuus olisi ehdoton, eikä siitä säädettäisi poikkeuksia.
Hävittämisvelvollisuus merkitsisi myös ehdotonta kieltoa hyödyntää tai käyttää tällaisia viestijä
tai tietoja mihinkään tarkoitukseen. Lisäksi lakiehdotuksen 15 § sisältää suojelupoliisin
velvollisuuden hävittää viipymättä kaikki sellaiset tietoliikennetiedustelulla saadut tiedot, joilla
ei ole merkitystä kansallisen turvallisuuden suojaamiseksi212.
Velvollisuus kansallisen turvallisuuden kannalta epäolennaisten tietojen hävittämiseen ei
kuitenkaan olisi samalla tavoin ehdoton kuin olisi velvollisuus tiedustelukiellon alaisten
viestien ja tietojen hävittämiseen. Kansallisen turvallisuuden kannalta epäolennaiset tiedot
saataisiin laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä luovuttaa rikostorjuntaan sekä tallettaa
poliisin henkilörekistereihin213. On ilmeisen tärkeää, että tällaisten ”kansallisen turvallisuuden
kannalta epäolennaisten tietojen” tallettaminen ja käyttö on sekä käytännön toiminnassa
tarkkaan

raamitettua

että

tehokkaasti

valvottua.

Tietoliikennetiedustelulla

saadaan

potentiaalisesti valtavasti sellaisia tietoja, joilla ei ole kansallisen turvallisuuden kannalta
merkitystä. Myös tällaisten tietojen luovuttamista koskevan toiminnan ulkoisen valvonnan olisi
oikeusvaltiollisesta näkökulmasta oltava tehokasta.
Tietoliikennetiedustelun käytölle asetettaisiin tiukempi käyttöedellytys kuin poliisilain 5 alukuun ehdotetuille viestintään kohdistuville tiedustelumenetelmille. Ratkaisun taustalla on
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisu Szabó & Vissy v. Unkari, jonka mukaan
tietoliikennetiedustelun käytön tulisi olla yleisellä tasolla ehdottoman välttämätöntä
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HE 202/2017, s. 147; Sisäministeriö 8.12.2017, s. 147.
HE 202/2017 vp, s. 130. Sisäministeriö 8.12.2017, s. 130.
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Ibid. Tallettamistoimivalta olisi olemassa vain silloin, kun tiedot olisivat tarpeen sellaisen rikoksen
selvittämiseen tai estämiseen, josta säädetty ankarin rangaistus on vähintään kuusi vuotta vankeutta.
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demokraattisten instituutioiden suojaamiseksi214, ja yksittäisen tiedusteluoperaation yhteydessä
ehdottoman

välttämätöntä

olennaisen

tärkeän

tiedon

saamiseksi.

Ehdotetun

tietoliikennetiedustelua koskevan lain 3 §:ssä yksilöidyt tietoliikennetiedusteluun kohteet
kohdistuvat demokratiaan ja sen keskeisiin instituutioihin. Siten hallituksen esityksen mukaan
tietoliikennetiedustelussa

voidaan

katsoa

olevan

kyse

demokratian

suojelemiseksi

välttämättömästä toimivaltuuden käytöstä. Tietoliikennetiedustelun välttämättömyydellä
tarkoitettaisiin myös viimesijaisuutta eli sitä, että tietojen hankkiminen muulla keinolla olisi
mahdotonta tai kohtuuttoman vaikeaa215.
Tiedustelutoiminnan valvonnan tehokkuuden ja toimivuuden kannalta on tärkeää, että lain
tasoisesti on määritelty milloin, miten ja ketkä voivat tiedustelutoimintaa suorittaa. Tällöin
tiedustelun valvojat voivat peilata tiedusteluviranomaisten toimia lainsäädännön asettamiin
edellytyksiin. Varsinkin tiedustelun ulkoisen valvonnan huomiota tulisi kiinnittää siihen,
toteutuuko edellytys siitä, että tietoliikennetiedustelun tulee olla viimesijaista suhteessa muihin
keinoihin. Toimintaa koskevan raportoinnin kautta tulisi myös tuottaa tietoa siitä, mihin
tietoliikennetiedustelu kohdistuu. Jos voidaan todentaa, että tietoliikennetiedustelua
kohdistetaan Suomen ulkopuolelta tulevien uhkien torjumiseen, se luultavasti lisää kansalaisten
hyväksyntää kotimaisten viranomaisten harjoittamaa tietoliikennetiedustelua kohtaan – ja
päinvastoin.

4.3.

Ehdotettu siviilitiedustelumenetelmien käytön tuomioistuinkontrolli

Tiedustelutoimien operatiivista käytön sääntely vaikuttaa paljolti siihen, kuinka hyvin
tiedustelutoiminta

on

yhteensovitettavissa

demokraattisen

oikeusvaltion

puitteisiin.

Ehdotettuun tiedustelulainsäädäntöön kuuluva tuomioistuinmenettely on tärkeä paitsi
oikeusvaltiollisuuden turvaamiseksi, myös osaltaan tuottaa tietoa tiedustelutoiminnan
valvonnan tarpeisiin.
Hallituksen esityksen mukaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on katsonut tärkeäksi
oikeusturvan takeeksi sen, että luottamuksellisen viestin suojaan puuttuvista toimenpiteistä
päättää tuomioistuin tai muu oikeudellista harkintaa suorittava taho. Pelkkä muodollisen

214

ks. Szabó & Vissy v. Unkari, kohta 54: "Powers of secret surveillance of citizens, characterising as they do the
police state, are tolerable under the Convention only in so far as strictly necessary for safeguarding the
democratic institutions." Tapaus koskee Unkarin poliisin salaisia tiedonhankintakeinoja. EIT:n ratkaisun
mukaisesti viranomaisen on pystyttävä perustelemaan se, että tiedustelutoimet ovat välttämättömiä ja
oikeasuhtaisia. Myös: LVM/1936/02/2016. Lausunto perustuslakisääntelyn tarkistamisesta, s. 3.
215
HE 202/2017 vp, s. 125-126; Sisäministeriö 8.12.2017, s. 125-126.
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päätösvallan kuuluminen tuomioistuimelle ei riitä: kansallisen lain on EIT:n mukaan lisäksi
sisällettävä tuomioistuimen lupaharkintaa ohjaavat kriteerit. Mikäli lupaharkinnan oikeudelliset
kriteerit eivät ole riittävät, ei kansallinen lainsäädäntö ole ihmisoikeussopimuksen edellyttämän
kaltaista216. Laista on muun muassa käyttävä ilmi ne uhkat, joita koskevaa tiedonhankintaa
varten tuomioistuin voi myöntää luvan217. Lupahakemuksen on myös sisällettävä riittävät
perusteet ja tiedot sekä tuomioistuimen päätöksistä on yksiselitteisesti käytävä ilmi muun
muassa tiedonhankintatoimenpiteen voimassaolo218.
Tietoliikennetiedusteluesityksen 7 §:n mukaan lupa-asiat ratkaisisi tuomioistuin suojelupoliisin
päällikön kirjallisesta vaatimuksesta. Lakiesityksen 8 §:ään sisältyvän viittaussäännöksen
nojalla lupa-asioiden oikeuspaikka olisi Helsingin käräjäoikeus, koska sillä hallituksen
esityksen mukaan olisi laajin kokemus salaisten tiedonhankinta- ja pakkokeinoasioiden
käsittelemisestä. Siten tietoliikennetiedusteluun liittyvä tuomioistuimelta edellytettävä
erityisosaamisen

saavutettaisiin

keskittämällä

käsittely

yhteen

tuomioistuimeen219.

Tietoliikennetiedustelua varten myönnetyn luvan maksimi voimassaoloaika olisi

EIT:n

asianmukaiseksi katsoma 6 kuukautta220.
Uudeksi laillisuusvalvojaksi perustettavan tiedusteluvaltuutetun tiedonsaannin kannalta
merkittävää on, että tiedusteluviranomaisen olisi toimitettava lupahakemusta koskeva tieto
tiedusteluvaltuutetulle siten, että valtuutetulla olisi mahdollisuus varautua osallistumaan
tuomioistuimen lupahakemusta käsittelevään istuntoon. Tuomioistuin voisi käsitellä asian
myös

tiedusteluvaltuutetun

tuomioistuinkäsittelyn

216

läsnä

edellytys.

olematta:

tiedusteluvaltuutetun

Tiedusteluvaltuutetun

tiedonsaanti

läsnäolo

ei

olisi

tuomioistuimessa

HE 202/2017 vp. Ks. tähän liittyen tapaus Zakharov v. Venäjä, jossa EIT piti tärkeänä oikeusturvatakeena sitä,
että luottamuksellisen viestin suojaan puuttuvista tiedonhankintakeinoista päätti tuomioistuin viranomaisen
perustellusta hakemuksesta. Venäjän laki ei kuitenkaan sisältänyt riittäviä tuomioistuimen oikeudellista
harkintaa ohjaavia kriteerejä. Ks. myös sisäministeriö 8/2017, s. 71.
217
Ks. Weber ja Saravia v. Saksa. Kyse oli Saksan tiedustelupalvelun BND:n toimeenpanemasta Saksa ja
ulkomaiden välisen matkapuhelinliikenteen laajamittaisesta strategisesta valvonnasta, jota koskeva sääntely
sisältyi kansalliseen lainsäädäntöön. EIT katsoi ratkaisussaan, että Saksan lainsäädäntö täytti EIS 8(2) artiklan
nojalla kansalliselle laille asetettavat vaatimukset.
Kuitenkin tapauksessa Liberty ja muut v. Yhdistynyt Kuningaskunta EIT katsoi Yhdistyneen Kuningaskunnan
kansallisen lainsäädännön olleen tietoliikennetiedustelun osalta sellaista, ettei se täyttänyt EIS 8(2) artiklan
mukaista vaatimusta salaisen tarkkailun perustumisesta lakiin. Myönnetyissä tiedusteluluvissa ne viestiyhteydet,
joihin tiedonhankintaa voitiin kohdistaa, määriteltiin hyvin yleisellä tasolla. Tämä mahdollisti mm.
tiedonhankinnan kaikista UK:n ja muun Euroopan välisten merikaapelien kautta välittyvistä viesteistä.
Ks. myös. Sisäministeriö 8/2017, s. 69-71.
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tehtävissä lupapäätöksistä olisi olennaisen tärkeää, koska tiedusteluvaltuutetun yhtenä
tehtävänä olisi valvoa tuomioistuimen myöntämien lupien noudattamista221.
On toinen asia, kuinka usein tiedusteluvaltuutettu olisi ja voisi olla paikalla tuomioistuimen
tiedustelulupia koskevassa käsittelyssä. Tiedustelumenetelmiä koskevat lupa-asiat käsiteltäisiin
tuomioistuimessa kiireellisenä, ja päätökset luvista olisi annettava heti. Näin ollen
tiedusteluvaltuutetulle laissa myönnetyn läsnäolo-oikeuden toteuttaminen ei saisi viivästyttää
tuomioistuimen lupaa koskevan päätöksen antamista222. Korkein oikeus katsoo lausunnossaan
tiedusteluvaltuuksien käyttöä koskevan tuomioistuinkontrollin toimivuuden ja uskottavuuden
kannalta erittäin tärkeäksi, että tiedusteluvaltuutetulle aina varattaisiin tilaisuus osallistua
lupakäsittelyyn223. Hallituksen esityksessä ei käytännössä arvioida sitä, mitkä olisivat
tiedusteluvaltuutetun todelliset mahdollisuudet osallistua edellä kuvattuihin kiireellisiin
lupamenettelyihin – käytäntö osoittanee sen.
Erityisiin

kiiretilanteisiin

kuitenkin

liitettäisiin

kevennetyn

päätöksentekomenettelyn

mahdollisuus. Edellytyksenä on, että laista ilmenee kevennetyn menettelyn käyttö vain
poikkeuksellisesti

ja

välttämättömistä

syistä.

Kiiretilanteen

päätöksentekijänä

olisi

suojelupoliisin päällikkö. Menettely tulisi kyseeseen ainoastaan silloin, kun asia ei siedä
viivytystä: jos normaalin lupamenettelyn käytöstä aiheutuva viivästys vakavasti vaarantaisi
kansallisen turvallisuuden. Kiirepäätös olisi voimassa siihen asti, kunnes tuomioistuin olisi
ratkaissut luvan myöntämistä koskevan vaatimuksen. Päätös olisi saatettava tuomioistuimeen
arvioitavaksi 24 tunnin kuluessa tietoliikennetiedustelun alkamisesta. Hallituksen esityksessä
arvioidaan, että käytännössä kiirepäätösten tekeminen tulisi jäämään marginaaliseksi224. Vasta
lupamenettelystä voitujen käytännön kokemusten perusteella voidaan arvioida, kuinka suuri
poikkeukselliseksi tarkoitetun kiireelliseen päätöksentekomenettelyn rooli todellisuudessa on.
Tiedustelutoimivaltuuksien

käyttöön

liittyvä

kiiremenettely

on

mahdollinen

EIT:n

ratkaisukäytännön perusteella, joskin se edellyttää, että tällaiset kiirepäätökset on jälkikäteisesti
arvioitava225. Kiiretilanteisiin liittyvä menettely antaa suojelupoliisin päällikölle varsin suuret
toimivaltuudet. Tiedustelutoiminnan valvonnan kannalta olennaista on saada tietoa siitä, ja
miten kiiretilanteita koskevaa menettelyä käytännössä sovelletaan. Jos soveltamiskäytäntö on
221

HE 199/2017 vp, s. 58.
Ibid.
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Korkein oikeus 31.8.2018. Lausunto oikeusministeriölle mietinnöstä "Tiedustelutoiminnan valvonta", s. 4
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HE 202/2017 vp, s. 127-128. Sisäministeriö 8.12.2017, s. 127.
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ks. Szabo ja Vissy v. Unkari, kappale 81: "For the Court, this exceptional power should be sufficient to address
any situations in which external, judicial control would run the risk of losing precious time. Such measures must
however be subject to a post factum review, which is required, as a rule, in cases where the surveillance was
authorised ex ante by a non-judicial authority.”.
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väljää, on tämä omiaan ohittamaan edellä kuvattua pääsääntöistä menettelyä eli
tuomioistuintietä.
Tietoliikennetiedusteluehdotukseen kuuluu myös tiedustelun kohteelle ilmoittaminen. EIT
onkin korostanut tiedonhankinnan kohteena olevan henkilön oikeutta tehokkaisiin
oikeusturvakeinoihin226 lainvastaista viranomaistiedonhankintaa vastaan. Oikeusturvakeinojen
käytön käytännön edellytyksenä on, että henkilö saa tiedon hänen oikeuksiaan mahdollisesti
loukkaavasta

viranomaistoiminnasta227.

Tietoliikennetiedustelulakiehdotuksen mukainen

suojelupoliisin velvollisuus ilmoittaa kohdehenkilölle tietoliikennetiedustelusta olisi verrattain
rajattu. Kuitenkin tiedustelun valvontaa koskevassa lainsäädännössä sisällytettäisiin jokaiselle
oikeus

tehdä

tietoliikennetiedustelua

koskeva

tutkimispyyntö

tiedusteluvaltuutetulle.

Tiedusteluvaltuutettu puolestaan valvoisi, että suojelupoliisi soveltaa ilmoittamista koskevia
säännöksiä oikein228. Tehokkaat oikeusturvakeinot ovat siviilitiedustelun hyväksyttävyyden
kannalta elintärkeitä. Käytäntö näyttää, paljonko tutkimispyyntöjä tehdään. Mitä vähemmän
tietoliikennetiedustelu ei herättää kansalaisten epäilyjä, sitä vähemmän pyyntöjä luultavasti
tehdään.
Tietoliikennetiedustelun lisäksi myös useimmat muita siviilitiedustelumenetelmiä koskevat
säännökset edellyttäisivät tuomioistuinkäsittelyä Helsingin käräjäoikeudessa. Vaatimus
tiedustelumenetelmän käytöstä olisi tehtävä kirjallisesti, ja sekä lupavaatimuksesta että sitä
koskevan päätöksen perusteluista olisi ilmettävä luvan hakemiseen ja myöntämiseen johtaneet
seikat ja oikeudellinen päättely229. Kuitenkin ulkomailla toteutettavasta siviilitiedustelusta ja
tiedustelumenetelmän käytöstä päättäisi suojelupoliisin päällikkö. Hallituksen esityksen
mukaan erityisesti perus- ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen periaatteen merkitys on ulkomaan
tiedustelussa tärkeässä asemassa230.

Ulkomailla tapahtuvan siviilitiedustelun osalta

suojelupoliisin päälliköllä olisi poikkeuksellisen paljon harkintavaltaa. Tiedustelun valvonnan
osalta haasteelliseksi voi koitua se, että ulkomaantiedustelu on erittäin sensitiivistä aluetta
226

mm. Tapauksessa Szabo ja Vissy v. Unkari EIT katsoi ihmisoikeussopimuksen vastaiseksi sen, ettei Unkarin
lainsäädäntö suonut käytännössä minkäänlaisia oikeussuojakeinoja sellaisille henkilöille, joiden oikeuksia
mahdollisesti oli rikottu. Myös. Sisäministeriö 8/2017, s. 76.
227
EIT on tuomion Weber & Saravia v. Saksa lisäksi mm. tuomiossa Klass v. Saksa pitänyt hyväksyttävänä sellaista
sääntelyä, jonka mukaa tiedonhankinnan kohteelle tulee ilmoittaa heti, kun ilmoittaminen ei enää vaaranna
tiedonhankinnan tarkoitusta. Tuomioissa Association for European Integration and Human Rights and
Ekimdzhiev v. Bulgaria ja Dumitru Popescu v. Romania nro 2. EIT on sen sijaan harkinnut yleensä
ihmisoikeussopimuksen vastaiseksi sellaisen kansallisen sääntelyn, jonka mukaan tiedonhankinnan kohteelle ei
tarvitse lainkaan ilmoittaa tiedonhankintatoimista. Samoin Zakharov v. Venäjä -tapauksessa EIT totesi, että
Venäjän laki ei turvannut EIS:n edellyttämiä tehokkaita oikeussuojakeinoja, koska se ei edellyttänyt
tiedonhankinnan kohteelle ilmoittamista missään tilanteessa. Ks. myös Sisäministeriö 8/2017, s. 75.
228
HE 202/2017, s. 134-135; sisäministeriö 8.12.2017., s. 133-135.
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HE 202/2017, s. 207, 289-293.
230
HE 202/2017, s. 211.

53

Suomen ulkosuhteiden kannata. Toisaalta on tärkeää, että näin merkittävää vallankäyttöä myös
ulkopuoliset valvojat tarkkaan seuraavat ja saavat siitä tietoa.
Hallituksen esityksessä todetun mukaisesti mukaan tuomioistuin olisi tiedustelumenetelmien
lupaharkintaa tehdessään yksinomaan suojelupoliisin tuomioistuimelle ilmoittamien tietojen
varassa. Siksi sekä lupavaatimuksesta että lupaa koskevan päätöksen perusteluista on käytävä
selväksi luvan hakemiseen ja myöntämiseen johtaneet seikat ja juridinen päättely. Vaikka
suojelupoliisi on viranomainen ja toimii virkavastuulla, korostaa lupamenettely tuomarin
aktiivista kyselyoikeuden käyttämistä sekä selonottovelvollisuutta 231. Suojelupoliisilla on
käytännössä hyvin paljon harkintavaltaa sen suhteen, miten se asiat tuomioistuimelle esittelee
ja perustelee. Riskinä on se, että tuomioistuinmenettelystä tulee rutiininomaista automaatiota –
ottaen huomioon lupahakemuksiin sisältyvä aikapaine. Tämä on varteenotettava mahdollisuus,
kun otetaan huomioon, että esimerkiksi aiemmista telepakkokeinoja koskevista vaatimuksista
vain hyvin pieni osa on hylätty tuomioistuinkäsittelyssä232. Haasteeksi on nähty myös se, että
tiedustelumenetelmien käyttöä koskevia lupapäätöksiä tehdessään tuomarien pitää arvioida
valtiollista turvallisuutta koskevia asioita, joka poikkeaa tuomareiden perinteisestä työnkuvasta
ja vaatii tiedustelumaailman erityistuntemusta233. Tuomioistuinmenettelyn onnistuminen
riippuu paljon tuomioistuimen resursseista ja riittävän osaamistason varmistamisesta.
Eräänlaisena vältettävänä esimerkkinä toimii tuomioistuinmenettely eräissä aiemmissa poliisin
esitutkinta-, pakkokeino- ja poliisilakien mukaisessa valtuuksien käytössä, joista on tullut tietoa
viime vuosina erityisesti Helsingin poliisiin liittyvien rikosprosessien myötä. Jo vuotta 2003
koskevassa kertomuksessaan eduskunnan oikeusasiamies arvioi, ettei kyseisiä toimivaltuuksia
koskeva tuomioistuinmenettely ole aina toiminut hyvin. Oikeusasiamiehen mukaan yhtä
ääripäätä tuomioistuimissa edustivat käsitykset, joiden mukaan poliisi ei tee turhia hakemuksia
ja että poliisin ilmoitukseen siitä, että pakkokeinon käytön edellytykset ovat olemassa, on
voitava tuomioistuimessa luottaa234.
Joskus esitetty käsitys tuomioistuimista pelkkinä lupa-automaatin tyylisinä "kumileimasimina"
ei sentään pitänyt oikeusasiamiehen mukaan paikkaansa. Silti tuomioistuinkäsittelyllä ei
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HE 202/2017 vp, s. 207.
ks. Fredman, s. 364, jonka mukaan Helsingin käräjäoikeus teki 1.1.-30.6.2015 286 telepakkokeinoja koskevaa
päätöstä, mutta merkintöjä ei ollut siitä, jokin telepakkokeinoja koskeva viranomaisen hakemus olisi hylätty.
Fredman viittaa myös Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomukseen vuodelta 2015 (s. 176) mukaan
tuomioistuimet hyväksyivät 11 kappaletta poliisin telepakkokeinovaatimuksista ja Rajavartiolaitoksen
vaatimuksista yhden. Tullin vaatimuksista ei hylätty ainuttakaan. Kuten Fredman toteaa, poliisin vaatimuksista
hylättiin 0,4 % - eli kaikki muut hyväksyttiin.
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ks. Advokaatti 6/2017: Valtakunnan turvallisuuden tuomarit.
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kertomuksen mukaan ole tosiasiassa kovinkaan suurta merkitystä telepakkokeinojen käytön
rajoittajana. Oikeusasiamies korostikin, telepakkokeinojen käytön edellytykset tulee tutkia
huolellisesti

jokaisessa

yksittäistapauksessa235.

Kertomuksen

osalta

eduskunnan

perustuslakivaliokunta totesi, että oikeusasiamiehen laillisuusvalvonta voi ainoastaan täydentää
normaaleja valvontamekanismeja. Valiokunta myös korosti, että on tuomioistuinten tehtävä
huolehtia

pakkokeinojen

kohteiden

oikeusturvasta 236.

Sanottu

pätee

myös

tiedustelumenetelmien osalta.
Miten tiedustelun valvonta järjestetään, riippuu keskeisesti siitä, millaista tiedustelutoimintaa
lainsäädäntö mahdollistaa ja millä edellytyksillä toimiin voidaan ryhtyä. Tämän luvun
tarkoituksena on ollut tehdä selkoa ehdotetusta tiedustelun lainsäädännöllisestä kehikosta.
Seuraavaksi perehdytään siihen, mitä tiedustelutoiminnan valvonnalla käsitteellisesti
tarkoitetaan ja miten etenkin tiedustelun ulkoinen valvonta on aiottu Suomessa tulevaisuudessa
järjestää. Luvussa esitellään myös etenkin EIT:n ja EU-tuomioistuimen keskeistä
ratkaisukäytäntöä liittyen tiedustelutoiminnan valvonnan järjestämiseen.

235
236

K 8/2004, s. 77-80.
PeVM 5/2006 vp. Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2003, s. 3.
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5. TIEDUSTELUN VALVONTA SEKÄ PERUS- JA IHMISOIKEUSKÄYTÄNTÖ
5.1. Valvonnan eri tasot ja keskinäinen vuorovaikutus
Tiedustelun ja muu julkisen toiminnan valvonta voidaan jakaa sisäiseen ja ulkoiseen. Hallinnon
sisäinen valvonnan perusta on perustuslain 2.3 §:n mukainen edellytys siitä, että julkisessa
toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia. Julkista valtaa käyttää yleensä virkamies.
Perustuslain 118.1 §:n edellyttämällä tavalla virkamies vastaa toimiensa lainmukaisuudesta ja
on virkatehtävissään rikos-, virkamies- ja vahingonkorvausoikeudellisessa vastuussa. Tästä
seuraa, että julkisella hallinnolla on omaa toimintaansa koskeva valvontavelvollisuus.
Hallinnon sisäisellä valvonnalla voidaankin katsoa tarkoitettavan julkisten toimijoiden
hallintokoneiston piirissä tapahtuvaa jokapäiväistä hallintotoiminnan valvontaa ja seurantaa.
Yleishallinto-oikeudellisen

periaatteen

mukaan

ylemmällä

viranomaisella

on

säännönmukaisesti alempiin elimiin kohdistuva valvontavalta237.
Virka-astevalvonnalla tarkoitetaan ylempien viranomaisten alempiin toimielimiin kohdistamaa
yleistä tarkkailua: yleensä se tarkoittaa hallinnonalan viranomaisten hierarkkista valvontaa.
Perustuslain 68.1 §:n mukaisesti lopulta ministeriö on vastuussa hallinnonalojensa asian- ja
lainmukaisesta

toiminnasta.

Virka-astevalvonta

rajoittuu

toiminnan

laillisuuteen

ja

asianmukaisuuteen, eikä oikeuta puuttumaan hallinnollisen päätöksenteon yksityistapauksiin.
Sekä hallinnon sisäisellä laillisuusvalvonnalla että virkavalvonnalla on sama tarkoitusperä:
perustuslaillisen lainalaisuuden vaatimuksen toteutumisen valvominen238. Kuten aiemmin
todettiin siviilitiedustelun lupamenettelyjen osalta, on tuomioistuin riippuvainen siitä, mitä
tietoa ja perusteluja suojelupoliisi lupahakemuksensa yhteydessä tuomioistuimelle antaa.
Suojelupoliisin sisäinen valvonta nousee erittäin suureen rooliin sen osalta, millaisiksi
lupaprosessien käytännöt muodostuvat. On olennaisen tärkeää myös sisäisen valvonnan keinoin
varmistaa, että tuomioistuin saa asianmukaiset ja riittävät tiedot lupaharkintansa perustaksi.
Laillisuusvalvonnalla on perinteisesti tarkoitettu viranomaistoiminnan ulkopuolista, etenkin
eduskunnan oikeusasiamiehen ja valtioneuvoston oikeuskanslerin julkiseen hallintoon
kohdistamaa valvontaa239. Valtioneuvoston oikeuskanslerin tehtävistä on säädetty PL 108 §:ssä
ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävistä PL 109 §:ssä. Molempien tehtäviin kuuluu valvoa,
että julkista tehtävää hoitavat noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa. Myös
perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutumisen valvonta on mainittu kummankin tehtäväksi.
Perus- ja ihmisoikeuksien valvonnassa tärkeää on myös hallinnon sisäinen laillisuusvalvonta.
237

Sisäasianministeriön julkaisuja 11/2009, s. 7-8.
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Se voi tuottaa tietoa hallintoviranomaiselle itselleen siihen kohdistuvasta arvostelusta, perus- ja
ihmisoikeuksien loukkauksista, rikosepäilyistä ja väärinkäytöksistä. Ulkoinen ja sisäinen
laillisuusvalvonta ovat vuorovaikutuksessa, koska sisäisen laillisuusvalvonnan tulee seurata
ylimpien laillisuusvalvovien ja muiden laillisuusvalvojien, kuten eritysvaltuutettujen,
hallinnonalaa koskevia päätöksiä ja niiden täytäntöönpanoa. Sisäisen laillisuusvalvonnan tulee
myös seurata kansainvälisten valvontaelinten Suomea koskevia suosituksia, tuomioita ja
päätöksiä sekä niiden täytäntöönpanoa240.
Parlamentaarisella valvonnalla tarkoitetaan parlamentaarista valvontaa varten nimenomaisesti
muodostettua valvontaelintä, jonka kokoonpanoon vaikuttavat parlamentin kulloisetkin
poliittiset voimasuhteet. Tällä hetkellä Suomessa ei ole parlamentaarista elintä, jonka
nimenomaisena tai yksinomaisena tehtävänä olisi tiedustelutoiminnan valvonta241. Tyypillisesti
parlamentaarinen valvonta kohdistuu esimerkiksi tiedustelutoiminnan kokonaisuuteen sekä
valvottavan toiminnan sisäisen valvonnan ja laillisuusvalvonnan toimivuuden arviointiin.
Lisäksi, kuten poliittisessa valvonnassa yleensäkin, parlamentaarisessa tiedustelun valvonnassa
voidaan seurata myös sitä, onko valvottava toiminta tarkoituksenmukaista. Myös perus- ja
ihmisoikeusnäkökohdat

painottuvat

parlamentaarisessa

valvonnassa.

Parlamentaarisen

valvonnan rajoja ei voida määritellä samalla tavalla tarkasti kuin laillisuusvalvonnan
ulottuvuutta242. Toisin sanoen parlamentaarisen valvonnan muoto ja ulottuvuus määrittyvät
pitkälti myös kulloisenkin yhteiskunnallisen tilanteen asettamien edellytysten mukaan.
Parlamentin voimasuhteet ja parlamentaarisen valvontaelimen näitä voimasuhteita ilmentävä
kokoonpano vaikuttavat siihen, mihin seikkoihin valvojan huomio kulloinkin erityisesti
kiinnittyy.
Eri valvontamuodot täydentävät toisiaan ja perimmäisenä tavoitteena on turvata demokraattisen
oikeusvaltion toiminta. Kuten todettu, tiedustelun tehokas valvonta ja valvonnasta raportointi
ovat osatekijä tiedustelutoimintaan liittyvien epäilysten hälventämisessä. Tämä on omiaan
lisäämään tiedustelutoiminnan hyväksyttävyyttä, kuten myös EIT on todennut243. Koska
ehdotetut tiedustelutoimivaltuudet ovat varsin laajoja, on olennaista, että myös niiden käytössä
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Sisäasiainministeriön julkaisuja 11/2009, s. 3.
Tiedustelutoiminnan valvonta -työryhmän mietintö 18/2017, s. 22.
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Eduskunnan kanslia 2017, Tiedustelun parlamentaarinen valvonta -työryhmän mietintö, s. 17.
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ks. Szabo ja Vissy v. Unkari 12.1.2016, kohta 79. Sen mukaisesti ulkoinen, mielellään oikeudellinen,
jälkikäteinen salaisten seurantatoimien valvonta saa todellisen merkityksensä siinä, että se vahvistaa
kansalaisten luottamusta oikeusvaltiollisuuden toteutumiseen myös tiedustelun kaltaisella sensitiivisellä alalla.
Tällaisen kontrollin merkitys korostuu EIT:n mukaan erityisesti nykyteknologian mahdollistavan valtavan
tietoaineiston keräämisen olosuhteissa, jota tietoa voidaan kerätä potentiaalisesti kenestä tahansa.
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pysytään laillisissa ja kansanvaltaisissa puitteissa – tämän varmistaminen on tiedustelun
valvonnan kokonaisuuden tehtävä.

5.2.

Tiedustelun valvonnan nykytila

Nykytilanteessa tiedustelun parlamentaarinen valvonta toteutuu eduskunnan ja sen valiokuntien
toiminnan ja tietojensaantioikeuden kautta. Perustuslain 47 §:n mukaan eduskunnalla on oikeus
saada valtioneuvostolta asioiden käsittelyssä tarvitsemansa tiedot. Eduskunnan valiokunnaista
etenkin perustuslaki-, ulkoasiain-, hallinto- ja puolustusvaliokunnat toteuttavat suojelupoliisiin
ja sotilasviranomaisten toimintaan kohdistuvaa parlamentaarista valvontaa. Suojelupoliisi antaa
eduskunnan

asianomaisille

kehittymisestä.

valiokunnille

Sotilastiedusteluun

osalta

informaatiota

Suomen

puolustusvoimien

turvallisuustilanteen

tiedustelulaitos

informoi

eduskunnan valiokuntia tarpeen mukaan244.
Valiokuntien valvonta on pääosin yleispiirteistä, ja sen sisältö sekä muodot vaihtelevat
valiokuntakohtaisesti. Varsinkin sisäistä turvallisuutta käsittelevällä hallintovaliokunnalla on
tiivistä vuorovaikutusta suojelupoliisin sekä muiden poliisitoiminnan yksiköiden kanssa, mihin
toimintaan sisältyy myös valvonnallisia piirteitä. Ulko- ja turvallisuuspolitiikan kannalta
merkittäviä seikkoja käsitellään sekä ulkoasiainvaliokunnassa että niissä valiokunnissa, joiden
toimialaa asia koskee245. Järjestely vastaa pitkälti sitä, miten eduskunnan valiokuntien
tietojensaanti on yleisestikin eduskunnassa järjestetty: kukin valiokunta saa erityisesti oman
sektoriministeriönsä ja niiden alaisten virastojen tuottamia tietoja valiokuntien välisen
vastuunjaon mukaisesti.
Ylimpien

laillisuusvalvojien,

eduskunnan

oikeusasiamiehen

ja

valtioneuvoston

oikeuskanslerin, laillisuusvalvonta kohdistuu muun ohella myös siviili- ja sotilasviranomaisten
toimintaan ja niille kuuluvan toimivallan käyttöön. Ylimmistä laillisuusvalvojista on
tiedustelutoiminnan valvonnasta vastannut ennen muuta oikeusasiamies. Poliisin toimintaan
kohdistuvassa oikeusasiamiehen valvonnassa korostuu salaisten pakkokeinojen ja salaisen
tiedonhankinnan valvonta246. Vuotta 2014 koskevassa kertomuksessaan oikeusasiamies totesi,
että sen laillisuusvalvonnassa on jatkuvasti korostettu pakkokeinoja koskevien vaatimusten ja
niitä koskevien tuomioistuinpäätösten perustelemista. Oikeusasiamies viittasi jo tuolloin
heränneeseen huoleen riittävästä valvonnasta ja totesi, että kaikkein salaisimman
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poliisitoiminnan valvonta on erityisen tärkeää, jotta voidaan varmistaa toiminnan
lainmukaisuus ja säilyttää luottamus. Koska mikään valvonta ei ole aukotonta,
oikeusasiamiehen mukaan erittäin tärkeää on, että jokainen toimija noudattaa lakia. Erityisesti
salaisessa tiedonhankinnassa keskeisellä sijalla on normaaliin esimiestyöhön kuuluva alaisten
valvonta ja ohjaaminen247.
Vuotta 2015 koskevassa kertomuksessaan oikeusasiamies toteaa valvontansa olevan
jälkikäteistä ja luonteeltaan varsin yleistä: oikeusasiamies on kaukana käytännön toiminnasta,
eikä voi ryhtyä ohjaamaan viranomaisten toimintaa tai muutoinkaan olemaan sellainen rajojen
asettaja, joka korjaisi lainsäädännössä esiintyvät heikkoudet. Ehdotettuihin uusiin tiedustelun
valvontajärjestelyihin soveltuvasti oikeusasiamies toteaa salaisten pakkokeinojen valvonnan
perustuvan osin luottamukseen siitä, että valvontaa suorittava saa tietoonsa kaiken
haluamansa248.

Tiedustelun

valvojien

tiedonsaannin

varmistamiseksi

EIT:n

ratkaisukäytännössä nähdään mahdolliseksi niin sanottu whistleblower-toiminta. Siinä
valvonnan kannalta keskeisiä tietoja paljastanut virkamies voisi saada suojaa rangaistuksilta
myös salaisen tiedon levittämisen osalta, jos tiedot etenkin harjoitetun toiminnan
lainvastaisuudesta ovat erittäin tärkeitä julkisen intressin kannalta. EIT:n mukaan tällaisen
toiminnan tulisi olla vasta viimesijaista249.
Erityisvaltuutetuista tiedustelutoimintaan kytkeytyviä valvontavaltuuksia on ennen muuta
tietosuojavaltuutetulla, jolla on henkilötietolain 39 §:n mukainen oikeus salassapitosäännösten
estämättä saada tiedot käsiteltävistä henkilötiedoista sekä kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen
henkilötietojen

käsittelyn

lainmukaisuuden

valvonnassa.

Tietosuojavaltuutettu

on

toimeenpannut vuositasolla yhdestä kymmeneen tarkastusta sekä suojelupoliisiin että
puolustusvoimiin

pääasiallisesti

sille

tehtyjen

tarkastuspyyntöjen

johdosta250.

Tietosuojavaltuutetun toimivaltuudet siirtyvät myös henkilötietolain korvaavaan kansalliseen
tietosuojalakiin,

joka

täydentää

EU:n

yleistä

tietosuoja-asetusta.

Tiedonsaantia

ja

tarkastusoikeutta koskevat tietosuojavaltuutetun toimivaltuudet seuraavat suoraan asetuksesta,
mutta oikeudesta saada tietoja salassapitosäännösten estämättä säädettäisiin kansallisesti
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erikseen. Tietosuojavaltuutetulla on oikeus saada myös muita kuin henkilötietoja, jos ne ovat
tehtävien hoitamisen kannalta tarpeellisia251.
Siviilitiedusteluviranomaisena toimivan suojelupoliisin tiedustelutoimintaa valvotaan samoin
kuin sen muutakin toimintaa. Hallinnollisesti suojelupoliisin asema muuttui, kun se siirtyi
Poliisihallituksen alaisuudesta poliisin valtakunnalliseksi yksiköksi vuoden 2016 alusta.
Tällöin vastuu suojelupoliisin laillisuusvalvonnasta siirtyi sisäministeriölle poliisin hallinnosta
annetun lain 1 §:n 1 momentin mukaisesti252. Oikeusasiamiehen katsoi vuotta 2015 koskevassa
kertomuksessaan tärkeäksi sen varmistamisen, ettei suojelupoliisin valvonnan taso laske253.
Suojelupoliisin sisäisen valvonnan resursointi onkin eittämättä erittäin keskeinen asia
ehdotettujen uusien tiedustelutoimivaltuuksien tarkoituksenmukaisen käytön ja tehokkaan
valvonnan kannalta.
Suojelupoliisin sisällä sen päällikkö vastaa laillisuusvalvonnan järjestämisestä sekä
resursoinnista ja kehittämisestä sisäministeriön laillisuusvalvontaohjeen sekä suojelupoliisin
oman ohjeistuksen mukaisesti.254. Toimittavat tarkastukset perustuvat suojelupoliisin
ohjesäännön 11 §:n mukaiseen suojelupoliisin päällikön vahvistamaan vuosittaiseen
tarkastussuunnitelmaan. Lisäksi suojelupoliisin tulosyksikön päälliköt suorittavat ohjesäännön
8 §:n mukaisesti tulosyksikössään laillisuusvalvontaa255. Sisäisessä laillisuusvalvonnassa
erityinen huomio on salaisissa pakkokeinoissa, salaisissa tiedonhankintakeinoissa sekä
henkilötietojen ja asiakirjojen käsittelyssä256. Päällikkötason valvontavastuun osalta on syytä
tuoda esiin, että valvonnan laiminlyönnillä voi olla rikosoikeudellisen virkavastuun mukaisia
seurauksia257.
Sotilastiedustelusta vastaavassa puolustusvoimissa sisäistä laillisuusvalvontaa suoritetaan
kunkin hallintoyksikön johtamiseen liittyen yleisenä toiminnan laillisuuden seurantana.
Sisäiseen valvontaan kuuluu puolustusvoimien johdon suorittama erityinen laillisuusvalvonta,
joka on annettu valtioneuvoston asetuksella (1319/2007) puolustusvoimien asessorin
toteutettavaksi. Laillisuusvalvonnan käytännön toimeenpanosta huolehtivat keskeisinä
toimijoina pääesikunnan oikeudellisen osaston laillisuusvalvontasektori. Puolustusvoimat on
hallinnollisesti puolustusministeriön alainen, joka kohdistaa puolustusvoimiin valvontaa.
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Lisäksi ylimmät laillisuusvalvojat kohdistavat puolustusvoimiin ulkoista laillisuusvalvontaa,
kuten myös tietosuojavaltuutettu toimivaltuuksiensa puitteissa258.
Ulkoinen ja sisäinen laillisuusvalvonta täydentävät toisiaan: valvonnan muotojen välillä
vallitsee parhaimmillaan tasapainoinen suhde. Uskottavuuden kannalta ulkoinen valvonta on
tärkeää ja voi paljastaa organisaation järjestelmätason virheitä tai oikeudellisesti kestämättömiä
käytäntöjä. Toisaalta mitä lähempänä itse toimintaa valvonta on, sitä paremmin se voi ehkäistä
virheitä ennalta ja kyetä havaitsemaan mahdolliset ongelmat259. Tehokasta valvontaa ei voida
antaa pelkästään ulkoa käsin: valvonnan tehokkuus edellyttää lain ja hyvien käytänteiden
noudattamista niin operatiivisella- kuin periaatetasollakin. Oikeusvaltiollisista periaatteista
olisi pyrittävä pitämään kiinni juuri tiedustelun kaltaisissa kriittisissä toiminnoissa: Vaikeissa
paikoissa onnistuminen on toimivan demokraattisen oikeusvaltion mittari. Nykyaikaisesta
perus- ja ihmisoikeusnäkökulmasta on korostetun tärkeää, että nimenomaan tiedustelun
ulkoinen, niin laillisuus- kuin parlamentaarinen, valvonta on uskottavaa.

5.3.

Ehdotettu tiedustelun parlamentaarinen valvontavaliokunta

Tiedustelulainsäädännön

kokonaisuudistuksen

yhteydessä

ehdotetaan

aiempien

valvontajärjestelyjen lisäksi perustettavaksi tiedustelun parlamentaarista valvontaa hoitamaan
erityinen tiedustelun valvontavaliokunta. Tiedusteluvalvontavaliokunnan perustaminen
tehdään muutoksella eduskunnan työjärjestykseen, jossa perustuslain 52 §:n mukaisesti
annetaan tarkempia säännöksiä valtiopäivillä noudatettavasta menettelystä sekä eduskunnan
toimielimistä ja eduskuntatyöstä. Työjärjestys hyväksytään täysistunnossa lakiehdotuksen
käsittelystä säädetyssä järjestyksessä260.
Tiedustelun

parlamentaarisen

valvonnan

tavoite

on

vahvistaa

tiedustelutoiminnan

hyväksyttävyyttä. Valiokunta seuraa ja arvioi, miten turvallisuusympäristössä tapahtuvat
muutokset, yhteiskunnan kokonaisetu ja perus- ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen otetaan
huomioon sekä tiedustelutoiminnan laajuudessa ja kohdentamisessa että käytännön
toiminnassa. Koska tiedustelutoimivaltuuksien laajentaminen merkitsee entistä pidemmälle
menevää puuttumista erityisesti yksityiselämän suojaan ja luottamuksellisen viestin
salaisuuteen, on tärkeää, että eduskunta valvoo ja arvioi toiminnan hyväksyttävyyttä ja
suhteellisuutta.
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Valvontajärjestelmän

tulee

osaltaan

turvata

myös
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tiedustelutoiminnan

asianmukaisuuteen

ja

yksilön

oikeusturvan

toteutumiseen261.

Tiedustelutoiminnan hyväksyttävyyden edistäminen on keskeinen peruste tehokkaan
parlamentaarisen valvonnan järjestämiselle.
Puhemiesneuvoston

mukaan

toiminnan

organisointi

valiokuntamuodossa

antaa

parlamentaariselle valvonnalle itsenäisen aseman suhteessa valvottaviin sekä lisää toiminnan
arvovaltaa

ja

uskottavuutta.

Kun

parlamentaarinen

valvonta

järjestetään

osaksi

valiokuntalaitosta, se kytkee tiedustelutoiminnan kiinteäksi osaksi eduskunnan työtä.
Vakiintunut

valiokuntamuoto

antaa

valvonnan

toteuttamiselle

selkeät

puitteet,

on

hallinnollisesti kevyt eikä edellytä paljoa lisäsääntelyä262. Valiokunta tarvitsemat laajat
tiedonsaantioikeudet on määrä sisällyttää uuteen lakiin tiedustelutoiminnan valvonnasta. Uuden
valiokunnan perustaminen ei vaikuta siihen toimintaan, jota eduskunnan muut valiokunnat
harjoittavat omalla hallinnonalallaan tiedustelun osalta263. Eli tiedusteluvalvontavaliokunnan
toiminta täydentäisi muiden valiokuntien jo aiemmin muodostuneita toimintakäytäntöjä.
Tiedusteluvalvontavaliokunnan

olisi

määrä

toimia

tietynlaisena

vastinparina

laillisuusvalvontaa hoitavan tiedusteluvaltuutetun kanssa. Tiedusteluvaltuutetun vuosikertomus
sekä erilliskertomukset antavat tiedusteluvalvontavaliokunnalle tietoa tiedustelutoiminnan
arvioimiseksi ja pohjaa valiokunnan johtopäätöksille. Tiedusteluvalvontavaliokunta käsittelisi
kertomuksia valmistelevasta ja laatisi mietinnön täysistuntoa varten. Valiokunta voisi myös
ottaa omasta aloitteestaan käsiteltäväkseen parlamentaarisen valvonnan kannalta merkittävän
asian ja laatia siitä mietinnön täysistunnolle, jolloin eduskunta voisi tarvittaessa päättää
hallituksen toimintaa ohjaavasta lausumasta. Kyse voisi esimerkiksi olla lainsäädännön
muutostarpeista264.
Tiedusteluvalvontavaliokunta valvoisi yleisellä tasolla sekä siviili- että sotilastiedustelua
keskittyen erityisesti tiedustelutoiminnan asianmukaisuuteen ja tarkoituksenmukaisuuteen sekä
tiedustelutoiminnan painopisteiden seurantaan ja arviointiin265. Tiedustelun painopisteet
muuttuvat ajan ja tilanteen mukaan, kuten tiedustelun historia osoittaa. On todennäköistä, että
valiokunta arvioi kaikkea toimintaa jossain määrin myös poliittisen tarkoituksenmukaisuuden
kannalta. Tämä kuuluu parlamentaarisen demokratian ydinajatuksiin.
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Valiokunnan ydintehtävänä olisi valvoa, että tiedustelutoiminta on hyväksyttävää ja suhteellista
sekä tiedustelutoimintaa koskevaa lainsäädäntöä noudattavaa. Olennaista on sen arviointi,
ovatko yksilöiden perus- ja ihmisoikeuksiin puuttuminen oikeassa suhteessa puuttumisen avulla
torjuttavan uhkan vakavuuteen tai tavoiteltavan hyödyn tärkeyteen. Keskeistä on myös sen
puntarointi, miten tiedustelutoiminnan tavoitteet voitaisiin saavuttaa menettelyin, jotka
rajoittaisivat mahdollisimman vähän yksilöiden perus- ja ihmisoikeuksia. Valiokunnan
tehtäviin ei kuitenkaan kuuluisi yksilöiden oikeusturvaan liittyvien kanteluiden tai
tutkimispyyntöjen käsittely266.
Tiedusteluvalvontavaliokunnan tehtävien osalta on otettava huomion näkemykset267, joiden
mukaan

valiokunnan

tulisi

valvoa

koko

suojelupoliisin

toimintaa.

Eduskunnan

puolustusvaliokunnan mukaan suojelupoliisin koko toiminnan valvonta tämä on perusteltua
paitsi valvonnan yleisen uskottavuuden kannalta myös siksi, että monessa tapauksessa on
vaikea arvioida salaisten tiedonhankintakeinojen ja siviilitiedustelutoiminnan rajapintoja.
Koska suojelupoliisin päällikkö saisi laajat toimivaltuudet kansainvälisessä yhteistyössä, tämä
edellyttää puolustusvaliokunnan mukaan suojelupoliisin koko toiminnan parlamentaarista
valvontaa. Kansainväliseen yhteistyöhön liittyy merkittäviä ulko- ja turvallisuuspoliittisia
näkökohtia: myös tälle toiminnalle on valiokunnan mukaan välttämätöntä hakea
parlamentaarista katetta268. Eduskunnan tarkastusvaliokunnankin mukaan suojelupoliisin
toimivaltuuksien ja resurssien merkittävästi lisääntyessä on tarkoituksenmukaista, että
tiedusteluvalvontavaliokunnan toimivaltuuden kattavat suojelupoliisin koko toiminnan: kattava
valvonta on omiaan lisäämään luottamusta ja turvaamaan toiminnan hyväksyttävyyttä myös
kansalaisten näkökulmasta269.
Puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valiokunnan koko olisi perustuslain 35 §:ssa
säädetty vähimmäiskoko eli 11 jäsentä, ja lisäksi valittaisiin kaksi varajäsentä.
Puhemiesneuvoston mukaan tällainen kokoonpano mahdollistaa sekä parlamentaarisen
edustavuuden, että toiminnan vaatiman luottamuksellisuuden. Parlamentaarisen valvonnan
uskottavuuden kannalta on tärkeää, että valiokunnan jäsenistöä valittaessa huolehditaan
valiokunnan laajasta poliittisesta edustavuudesta siten, että mahdollisimman moni
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eduskuntaryhmä saa edustajansa valiokuntaan. Valiokunnan työn luottamuksellinen luonne
puoltaa sitä, että jäsenmäärä pidetään suppeana270.
Puhemiesneuvosto ehdottaa eduskunnan työjärjestykseen otettavaksi säännöstä, jonka mukaan
tiedusteluvalvontavaliokunnan jäseniksi ehdotetuista hankitaan turvallisuusselvityslaissa
(726/2014) tarkoitetut laajat turvallisuusselvitykset271. Selvitykset hankkisi eduskunnan
puhemies ja niihin tarvittaisiin asianomaisten kansanedustajien kirjallinen suostumus. Saatuaan
valiokunnan jäseneksi ehdotetusta tehdyn turvallisuusselvityksen eduskunnan puhemies
keskustelee tarvittaessa jäseneksi ehdotetun kanssa sen mahdollisesti aiheuttamista
toimenpiteistä272. Laajoja turvallisuusselvityksiä tekevä suojelupoliisi273
myös

tekisi selvitykset

kansanedustajista274.

Puolustusvaliokunnan
kansanedustajista

mukaan

laadittava

tiedusteluvalvontavaliokuntaan

laaja

turvallisuusselvitys

on

ehdolla

erittäin

olevista

poikkeuksellinen

kansanedustajiin kohdistuva menettely, eikä kyseisen kaltaista ehtoa ole nykyisissä
kansanedustajia koskevissa säännöksissä. Valiokunnan saamien asiantuntijanäkemysten
mukaan

laaja

turvallisuusselvitys

osaltaan

myötävaikuttaisi

siihen,

että

tiedusteluvalvontavaliokunta voi käydä luottamuksellista vuoropuhelua suojelupoliisin ja
sotilastiedustelun edustajien kanssa. Valiokunnan mukaan tämä on reunaehto sille, että
parlamentaarinen valvonta voi olla uskottavaa. Valiokunta ei kuitenkaan pidä ongelmattomana
lähtökohtaa, jossa valvonnan kohde eli suojelupoliisi laatii laajan turvallisuusselvityksen. Myös
puhemiehen rooli on haastava, koska puhemies on viime kädessä arvioi jatkotoimia
turvallisuusselvityksen eduskuntaan saapumisen jälkeen275. Valvonnan uskottavuuden kannalta
on tärkeää, että suhde valvojan ja valvottavan välillä olisi mahdollisimman selkeä.
Puhemiesneuvoston

ehdotuksen

mukaan

tiedusteluvalvontavaliokunnan

tiedonsaantioikeuksien tulee olla laajat, jotta se voi hoitaa valvontatehtäväänsä tehokkaasti ja
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asianmukaisesti. Vaikka tiedustelutoiminnassa on pääsääntöisesti kyse salassa pidettävistä
tiedoista, tulee niihin kuitenkin parlamentaarista valvontaa suorittavalla toimielimellä olla
pääsy276. Eduskunnan yleisten tiedonsaantioikeuksien lisäksi uusi laki tiedustelutoiminnan
valvonnasta sisältää erityissäännöksen tiedusteluvalvontavaliokunnan oikeudesta saada
salassapitosäännösten
tarvitsemiaan

tietoja

estämättä
suoraan

parlamentaarisen
viranomaisilta,

valvontatehtävänsä
kuten

hoitamiseksi

tiedusteluviranomaisilta

ja

tiedusteluvaltuutetulta, sekä muilta julkista tehtävää hoitavilta. Tiedonsaantioikeudet ovat
tarpeen, jotta valvonta voisi ulottua myös toimintaan, jota ulkopuoliset tahot, kuten teleyritykset
hoitavat uuden lainsäädännön nojalla277. Tiedusteluvalvontavaliokunnan tiedonsaantioikeus
kattaisi kaikki viranomaisen tai muun julkista tehtävää hoitavan hallussa olevat
tiedustelutoiminnan valvontaa varten tarvittavat tiedot. Sillä olisi itsenäinen harkintavalta sen
suhteen, mitä tietoja se katsoo tarvitsevansa. Valiokunnalle ei kuitenkaan tekisi tarkastuksia
vaan voisi pyytää tiedusteluvaltuutettua tekemään tarkastuksen tai hankkimaan muulla tavoin
valiokunnan tarvitsemat tiedot tai selvitykset278.
Ensi vaiheessa valiokunnalle perustettaisiin valiokuntaneuvoksen sekä häntä avustavan
sihteerin virat. Valiokunnalle nimettäisiin myös osapäiväinen, lähinnä tekninen valiokuntaavustaja. Puhemiesneuvoston ehdotuksessa todetaan parlamentaarisen valvonnan toimivuuden
ja tehokkuuden kannalta olevan tärkeää, että valiokunnalla on käytettävissään erityisesti perusja ihmisoikeuksiin sekä tiedustelutoimintaan liittyvää osaamista279. Tarkastusvaliokunnan
lausunnon mukaan valiokunnan tarvitsemien henkilöstöresurssien määrää tai henkilöstöltä
vaadittavaa osaamisen laajuutta ja syvyyttä on vaikea arvioida realistisesti etukäteen ennen
käytännön

kokemusta280.

tiedusteluvalvontavaliokunta

Ollakseen
tarvitsee

toiminnassaan
riittävät

ja

tehokas

monipuoliesti

ja

valpas

asiantuntevat

virkamiesresurssit tuekseen.
Tiedusteluvalvontavaliokunnan toiminnan julkisuuden osalta yleiset eduskunnan valiokuntia
koskevat salassapito- ja vaitiolosäännökset koskisivat myös tiedusteluvalvontavaliokuntaa.
Tätä ei puhemiesneuvoston mukaan voida pitää riittävänä, vaan erityissäännöksille varsinkin
kansallisesta turvallisuudesta ja Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisesta asemasta johtuen on
tarvetta281. Tiedusteluun liittyvä tieto on käytännössä salassapidon alaista jo julkisuuslain
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sääntelyn282

perusteella.

Puhemiesneuvoston

ehdotuksessa

todetaan,

että

tiedusteluvalvontavaliokunnan perustaminen ja toiminta ei saa johtaa siihen, että muutoin
salassa pidettävä tieto tulee julkiseksi sen vuoksi, että sitä on käsitelty valiokunnassa.
Ehdotuksen mukaan on perusteltua säätää, että tiedustelutieto olisi salassapito-olettaman alaista
vastaavasti kuin se on valtioneuvoston tällaista tietoa käsitellessä. Kuitenkin tiedon laatuun
perustuva ehdoton salassapito saattaisi olla paitsi ongelmallista perustuslain kannalta myös
johtaa tarpeettoman laajaan salassapitoon asioissa, joissa on tarvetta julkisen vallan käytön
valvomiseen. Tiedustelun parlamentaarisen valvonnan tarkoitus on lisätä tiedustelutoiminnan
yleistä hyväksyttävyyttä. Jos luotaisiin poikkeukseton sääntely valvonnan salassapidosta,
menettäisivät nämä legitimiteettiin liittyvät näkökohdat osaksi merkityksensä 283.
Puhemiesneuvosto ehdottaa, että salassapito tiedusteluvaliokunnan toiminnassa kytkettäisiin
salassapito-olettaman perustuvaan vahinkoedellytykseen. Olettamana tällöin on asiakirjan
salassapito, ellei ole ilmeistä, ettei tiedon antamisesta aiheudu haittaa suojattaville eduille.
Tämä mahdollistaisi salassapidon eduskunnan valiokuntien nykysääntelyä matalammalla
kynnyksellä. Puhemiesneuvoston mukaan salassapito-olettaman mukainen vahinkoedellytys
sopii tiedusteluvalvontavaliokunnan toimenkuvaan, mutta ottaa huomioon samalla perustuslain
vaatimukset julkisuusperiaatteesta284.
Tiedustelun yhteiskunnallinen hyväksyttävyys edellyttää julkisuutta ja julkista keskustelua. On
visainen kysymys, miten julkisuus toteutetaan silloin kun kyseessä ovat pääosin salaiset tai
ainakin ei-julkiset asiat. Demokraattisen yhteiskunnan normaalitoiminnassa ja poliittisessa
julkisuudessa

tavanomaisia

myös

ei-julkisten

asiakirjojen

vuodot285.

Tiedusteluvalvontavaliokunta ja sen jäsenet saisivat oletettavasti tietoonsa erittäin kiinnostavia
tietoja. Ehkä joskus jonkun mielestä joillain tällaisilla tiedoilla olisi myös niin suuri
yhteiskunnallinen merkitys, että ne tulisi saattaa yleisön tietoon tavalla tai toisella.
Tiedusteluvaliokunnan

toiminta

edellyttäisikin

erittäin

tarkkaan

harkittua

sisäistä

julkisuuslinjausta ja sen noudattamista, jotta yhtäältä riittävä julkisuus toteutuu ja toisaalta
ehdottomasti salassa pidettävät asiat pysyisivät salassa.

282

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 § sääntelee salassa pidettäviä viranomaisten asiakirjoja.
Tiedusteluvalvontavaliokunnan kannalta keskeisiä kohtia ovat erityisesti ulkoasioita koskeva kohta 1,
suojelupoliisin ja muiden viranomaisten valtion turvallisuuteen liittyviä asiakirjoja koskeva kohta 2 sekä
sotilaallisia tietoja koskeva kohta 10.
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PNE 1/2018 vp, s. 28.
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PNE 1/2018 vp, s. 28.
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ks. vuodosta esim. Ilta-Sanomat verkkouutinen 24.5.2018.: IS sai haltuunsa perustuslakivaliokunnan
luonnospaperin: Valinnanvapautta ei voida toteuttaa hallituksen aikataulussa.
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Uhkana

on,

että

jos

tiedusteluviranomaiset

eivät

luota

aukottomasti

tiedusteluvalvontavaliokunnan luotettavuuteen, se ei välttämättä tosiasiassa saa kaikkia sille
lain mukaan kuuluvia tietoja. Tämä on yksi tiedustelun valvonnan toimivuuden ratkaisevista
kysymyksistä.

Kuten

tiedustelun

historia

on

osoittanut,

ei

läheskään

kaikki

tiedustelutoimijoiden salaiseksi leimaama tieto ole ollut todellisuudessa järin salaista.
Tiedusteluvalvontavaliokunnan toiminnan kannalta onkin erittäin tärkeää, että salataan
sellainen, mitä on tarpeen salata, mutta muutoin noudatetaan julkisuusperiaatetta. Väärin
mitoitetut salaamiskäytännöt voivat paitsi lisätä toiminnan yleiselle hyväksyttävyydelle
haitallista salamyhkäisyyden tuntua myös madaltaa vuotokynnystä, mikäli salaamispäätöksiä
ei koeta ehdottoman perustelluiksi. Se on toki salattava, mikä todella on salaista ja jonka
julkisuuteen pääsemisestä voisi aiheutua valtiollista vahinkoa.

5.4.

Ehdotettu tiedusteluvaltuutettu

Tiedusteluvaltuutettu olisi tiedustelun valvontaa koskevan lakiehdotuksen mukaan uusi
tiedustelutoiminnan laillisuusvalvonnasta huolehtiva viranomainen, joka tekisi myös kiinteää
yhteistyötä

eduskunnan

tiedusteluvalvontavaliokunnan

kanssa.

Tiedusteluvaltuutetulle

voitaisiin tehdä myös kanteluja ja tutkimispyyntöjä. Valtuutettu toimisi tietosuojavaltuutetun
toimiston yhteydessä ja olisi toiminnassaan itsenäinen ja riippumaton286. Tiedusteluvaltuutetun
toimintakenttä olisi laaja ja valtuutetulta edellytetään siviili- ja sotilastiedustelun reaaliaikaista
ja

hyvinkin

yksityiskohtiin

menevää

valvontaa287.

Tiedusteluvaltuutetun

nimittäisi

valtioneuvosto enintään viideksi vuodeksi kerrallaan288. Eduskunnan oikeusasiamiehen
lausunnon mukaan tiedusteluvaltuutetun riippumattomuuden kannalta on ongelmallista, että
tiedustelutietoa ensisijaisesti käyttävä taho eli valtioneuvosto voisi suoraan valita henkilön, joka
valvoisi

nimittävän

viranomaisen

päättämää

tai

ainakin

sen

puolesta

tehtävää

tiedustelutoimintaa. Oikeusasiamiehen mukaan riippumattomuusongelmaa korostaisi myös
tiedusteluvaltuutetun nimittäminen määräajaksi289
Valtuutettu nimittäisi avustavat virkamiehensä. Sekä tiedusteluvaltuutetulle että hänen
henkilöstölleen asetettaisiin vaatimus Suomen kansalaisuudesta290, mikä vaatimus olisi
286

HE 199/2017 vp, s. 1.
TrVL 2/2018 vp, s. 8.
288
HE 199/2017 vp, s. 35.
289
Eduskunnan oikeusasiamies 22.6.2017. Lausunto oikeusministeriölle mietinnöstä "Tiedustelutoiminnan
valvonta", s. 6-7. Oikeusasiamiehen mukaan tiedusteluvaltuutetun viran pitäisi olla joko vakinainen tai
nimittävän tahon tulisi olla muu kuin valtioneuvosto tai muukaan ylimpään valtiojohtoon kuuluva taho.
290
HE 199/2017 vp, s. 35.
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perustuslain 125 §:n sallima. Ylimmät laillisuusvalvovat toimisivat edelleen myös
tiedusteluvaltuutetun

ja

muiden

erityisvalvojien

valvojina291.

Tiedusteluvaltuutetun

päätehtävänä olisi valvoa tiedustelumenetelmien käytön lainmukaisuutta sekä perus- ja
ihmisoikeuksien toteutumista tiedustelussa. Lisäksi valtuutettu seuraisi ja arvioisi toimialallaan
lainsäädännön toimivuutta ja tekisi tarpeelliseksi katsomiaan kehittämisehdotuksia. Eduskunta,
eduskunnan oikeusasiamies sekä valtioneuvosto saisivat vuosittain tiedusteluvaltuutetun
antaman

kertomuksen

toiminnastaan.

Eduskunnalle

annettavia

tiedusteluvaltuutetun

kertomuksia käsiteltäisiin kuten muitakin kertomuksia292. Tiedusteluvaltuutetun kertomukset
voisivat

kuitenkin

pitää

myös

salassa

tiedusteluvalvontavaliokunnalle suoraan.

pidettävän

osuuden,

joka

toimitettaisiin

Valtuutettu voisi myös antaa erilliskertomuksia

tärkeäksi katsomastaan asiasta sekä viedä merkittävät valvontahavaintonsa oma-aloitteisesti
tiedusteluvalvontavaliokunnan käsiteltäväksi293. Tiedusteluvaltuutetun oma-aloitteisuus on
tärkeää, jotta parlamentaarinen valvontaelin saa tarpeeksi ainesta valvontatehtävänsä
toteuttamiseen.
Yksilöillä

olisi

oikeus

kannella

tiedusteluvaltuutetulle

tiedustelutoiminnan

laillisuuskysymyksistä. Yksilöille annettaisiin myös oikeus pyytää tiedusteluvaltuutettua
tutkimaan häneen kohdistuneen tiedustelutoiminnan laillisuus. Pyynnön tekeminen koskisi
tilanteita, joissa henkilö saa viranomaiselta tiedon häneen kohdistuneesta tiedustelutoimesta sen
jälkeen, kun tiedustelumenetelmän käyttö on päättynyt. Oikeus pyynnön tekemiseen olisi myös
henkilöllä, joka epäilee, että häneen on kohdistunut tiedustelutoimintaa294. Siten henkilöllä ei
tarvitsisi olla varmaa viranomaisten ilmoittamaa tietoa siitä, että häntä on tiedusteltu.
Tiedusteluvaltuutetulla olisi laaja tiedonsaantioikeus sekä oikeus saada viranomaisilta ja muilta
julkista

hallintotehtävää

hoitavilta

selvityksiä.

Toisin

kuin

parlamentaarinen

valvontavaliokunta, valtuutettu voisi myös tehdä tarkastuksia viranomaisten ja muiden julkista
hallintotehtävää hoitavien toimitieloissa. Mikäli tiedusteluvaltuutettu katsoisi valvottavan
menetelleen lainvastaisesti, hän voisi määrätä tiedustelumenetelmän käytön keskeytettäväksi
tai lopetettavaksi. Jos tiedustelumenetelmän käyttö perustuisi tuomioistuimen lupaan,
valtuutettu voisi antaa väliaikaisen määräyksen, joka olisi viivytyksettä saatettava asianomaisen
tuomioistuimen käsiteltäväksi. Tällöin tuomioistuimen olisi ratkaistava asia kiireellisesti.
Valtuutettu voisi myös määrätä lainvastaisesti hankitut tiedot hävitettäväksi viipymättä. Mikäli
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HE 199/2017, vp. s. 33-34.
Ks. eduskunnan verkkosivut: Lähetekeskustelun jälkeen kertomus lähetetään valiokuntaan ja käsitellään
valiokunnan mietinnön valmistumisen jälkeen täysistunnossa ainoassa käsittelyssä.
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HE 199/2017 vp, s. 35-36.
294
HE 19/2017 vp, s. 35.
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valtuutettu katsoo valvottavan toimineen lainvastaisesti, hän voisi myös ilmoittaa asian
toimivaltaiselle esitutkinnan toimittamisesta päättävälle viranomaiselle295.
Tiedustelun valvonta muodostuu sisäisen ja ulkoisen valvonnan kokonaisuudesta. Tarkoitus
olisi, että tiedustelutoiminnan sisäistä ja ulkoista laillisuusvalvontaa koordinoitaisiin
keskinäisesti: sisäistä laillisuusvalvontaa suorittavien olisi tarkoituksenmukaista informoida
tiedusteluvaltuutettua suunnittelemistaan tarkastuksista296. Jotta tiedusteluvaltuutettu ulkoisena
laillisuusvalvojana voisi toimia tehokkaasti, on tärkeää, että se myös saa kaikki tarvitsemansa
tiedot.

Tiedusteluvaltuutetun

tiedusteluviranomaisten

toiminnan

sisäisissä

tehokkuus

käytännöissä

edellyttää

varmistetaan

sitä,

että

myös

tiedusteluvaltuutetun

tiedonsaantioikeuksien turvaaminen.
Tiedusteluvaltuutetulle ehdotettu vahva asema ja toimivaltuudet pyrkisivät suojaamaan yksilön
asemaa

ja

oikeuksia.

Yhdessä

tiedustelun

parlamentaarisen

valvonnan

kanssa

tiedustelutoiminnan laillisuusvalvonnan järjestämisisellä pyritään turvaamaan paitsi yksilön
oikeusturvan

toteutumista,

myös

edistetään

luottamusta

tiedustelutoiminnan

asianmukaisuuteen297. Korkein oikeus on lausunnossaan todennut, että tiedusteluvaltuutetulle
tulisi varmistaa mahdollisimman vahva asema suhteessa tiedusteluvaltuuksia hakeviin tahoin.
Tällöin lupaa koskevien hakemusten käsittelyssä olisi edustettuna myös hakemusten
mahdollisia puutteita arvioita taho298.
Tiedusteluvaltuutetun, kuten parlamentaarisen valvontavaliokunnan, toiminnan käytännön
tehokkuudessa

olennainen

tiedusteluvaltuutetun

lisäksi

merkitys

on

palkattaisiin

toiminnan
kaksi

resursoinnilla.

päätoimista

Alkuvaiheessa

asiantuntijavirkamiestä

esittelijöiksi sekä yksi hallinnollis-tekninen tukihenkilö. Resursointia voitaisiin arvioida
uudelleen, kun saataisiin tietoa esimerkiksi tiedusteluvaltuutetulle tehtävien kanteluiden
määrästä sekä tiedustelutoiminnan volyymista299.

Vertailun vuoksi voidaan todeta, että

yksinomaan siviilitiedustelusta vastaavan suojelupoliisin vuosittainen määrärahan tarve
kasvaisi 11 miljoonaa euroa ja henkilötyövuodet yli 90:llä300. Tähän verrattuna uuden
tiedusteluvalvontavaliokunnan yksi valiokuntaneuvos ja tiedusteluvaltuutetun toimiston kolme
asiantuntijavirkamiestä on maltillinen lisäys nykyisiin valvontaresursseihin. Myös Eduskunnan
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HE 199/2017 vp, s. 35-36.
HE 199/2017 vp, s. 37.
297
HE 199/2017 vp, s. 38.
298
Korkein oikeus 31.8.2017, lausunto mietinnöstä "Tiedustelutoiminnan valvonta", s. 4.
299
HE 199/2017 vp, s. 39.
300
TrVL 2/2018 vp, s. 7.
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oikeusasiamies on pitänyt ehdotettua tiedusteluvaltuutetun voimavaratasoa pienenä ottaen
huomion valtuutetun tehtävien laajuus ja merkittävyys 301.
Niukka henkilöstöresursointi voi johtaa valvonnan yleispiirteistymiseen sekä katvealueiden
muodostumiseen. Mitä niukemmat resurssit tiedustelun valvojilla on, sitä enemmän ne ovat
riippuvaisia tiedusteluviranomaisten oma-aloitteisuudesta ja yhteistyöhaluisuudesta valvonnan
toteuttamisessa. Tiedustelun erityisvalvojan olisi myös oltava asiantuntija käytännön
tiedustelutoiminnasta ja samalla tiedusteluviranomaisista riippumaton, jotta valvonta voisi olla
uskottavaa. Tiedusteluvaltuutetun rekrytoinnin osalta Tuomariliitto on nähnyt viranhoidon
riippumattomuuden ja valvonnan objektiivisuuden kannalta ongelmalliseksi sen, jos tehtävään
ei voi tulla valituksi muita kuin siviili- tai sotilastiedustelun palveluksessa aiemmin toimineita
henkilöitä302. Tiedusteluvaltuutetulta edellytettävää osaamista ei kuitenkaan juuri löytyne
tiedusteluviranomaisten ulkopuolelta303. On tärkeää, että myös tätä puolta tiedustelutoiminnan
laillisuusvalvonnasta arvioidaan tiedusteluvaltuutetun aloitettua toimintansa.
Tiedusteluvaltuutetun

ja

muun

laillisuusvalvonnan

järjestämisessä

korostetaan

parlamentaarisen valvonnan tavoin yleisen luottamuksen ja hyväksyttävyyden eli legitimiteetin
merkitystä. Todennäköisesti kansalaisten kantelutarve tiedusteluvaltuutetulle on sitä pienempi,
mitä vähemmän salaperäisyyttä ja epäluuloja tiedusteluviranomaisten toimintaan liittyy. Myös
eduskunnan tarkastusvaliokunta pitää tärkeänä, että tiedustelutoiminnasta esitetään julkisia
tietoja. Niitä voisivat olla valiokunnan mukaan muun muassa erilaiset tilastot ja tiedot siitä,
kuinka laajoihin henkilöryhmiin data- ja viestimääriin on myönnetty tiedustelulupia. Julkinen
tieto varmistaisi tiedustelun toteutumisen lakien tarkoittamalla tavalla ja poistaisi samalla
epäilyjä massavalvonnasta304. Tosin toisin kuin konkreettisten rikosten torjunnassa,
uhkaperusteisen tiedustelutoiminnan tuloksellisuutta on vaikeampi määrällisesti osoittaa305.
Vahva ja uskottava tiedustelun valvontajärjestelmä on kaikkinensa keskeinen tekijä
demokraattisen oikeusvaltion periaatteiden toteutumisen näkökulmasta, kuten seuraavaksi
voimme havaita myös etenkin Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ja EU-tuomioistuimen
ratkaisukäytäntöä tarkastelemalla.

301

Eduskunnan oikeusasiamies 22.6.2017, lausunto mietinnöstä "Tiedustelutoiminnan valvonta", s. 10.
Suomen tuomariliitto 30.6.2017, lausunto mietinnöstä "Tiedustelutoiminnan valvonta", s. 4.
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ks. myös Eduskunnan oikeusasiamies, lausunto mietinnöstä "Tiedustelutoiminnan valvonta", s. 7.
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TrVL 2/2018 vp, s. 8.
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vrt. Pölönen s. 1232, jonka mukaan salaisten tiedonhankintatoimivaltuuksien ja salaisten pakkokeinojen
legitiimisyys riippuu viime kädessä ainoastaan niiden tehokkuudesta rikosten torjunnassa ja rikosepäilyjen
toteennäyttämisessä. Tällaisten tietojen esittäminen esim. kansallista turvallisuutta koskevista uhkista voi olla
hyvin vaikeaa.
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5.5.

Ihmisoikeusvelvoitteet ja tiedustelun valvonta

Suomalainen lainsäädäntötyöskentely on kansainvälistynyt etenkin viimeisen muutaman
vuosikymmenen aikana. Lainvalmistelun asetelma muuttui selvästi Suomen liityttyä Euroopan
ihmisoikeussopimukseen ja Euroopan unionin jäseneksi. Euroopan ihmisoikeussopimus ja sen
soveltamiskäytäntö

ovat

vaikuttaneet

suomalaiseen

lainsäädäntöön

ennen

muuta

perusoikeusasioissa. Etenkin 2000-luvulla eduskunnan perustuslakivaliokunta on nojannut
lausunnoissaan varsin säännöllisesti ihmisoikeussopimukseen ja sitä konkretisoivaan EIT:n
ratkaisukäytäntöön306. Mitä ihmisoikeuksien, kuten tiedustelun kannalta keskeisesti etenkin
yksityiselämän suojaan tulee, niitä koskevat sopimukset ovat oikeudellisesti velvoittavia
valtioiden välillä. Sopimusvaltiot sitoutuvat turvaamaan tietyt oikeudet sekä omille
kansalaisilleen että myös muille alueellaan oleville ihmisille. Ihmisoikeuksien perusta on
kansainvälisoikeudellinen verrattuna perusoikeuksiin, jotka ovat kansallisissa perustuslaeissa
turvattuja ihmisten oikeuksia. Sisällöllisesti ihmisoikeudet ja perusoikeudet turvaavat pitkälti
samanlaisia oikeuksia307. Vaikka EIT pyrkii jossain määrin yhdenmukaistamaan eri valtioiden
yksityisyydensuojaa koskevia käsityksiä ja käytäntöjä, kunkin valtion sosiaaliset, kulttuuriset,
filosofiset ja historialliset olosuhteet vaikuttavat nekin merkittävällä tavalla kansalliseen
lainsäädäntöön ja käytäntöihin308.
Suomen valtionhallinnon lainkirjoittajan oppaassa edellytetään, että perusoikeusrajoitukset
eivät saa olla ristiriidassa Suomea sitovien kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden kanssa,
mikä seuraa etenkin perustuslain 22 §:sta. Suomen perusoikeusjärjestelmä on sisällöllisesti
läheisessä

yhteydessä

kansainvälisten

ihmisoikeussopimusten

määräyksiin:

Suomea

velvoittavaa kansainvälistä ihmisoikeussopimusta loukkaava rajoitus olisi ristiriidassa myös
perustuslain perusoikeussääntelyn kanssa. Suomen perusoikeusjärjestelmästä voi kuitenkin
johtua ihmisoikeussopimuksia pidemmälle meneviä vaatimuksia309. Kokonaan oma
keskustelunaiheensa on se, tulkitaanko Suomessa saman sisältöisiä eurooppalaisia säännöksiä
tiukemmin kuin Suomen kannalta relevanteissa vertailumaissa, kuten Halila esittää310.
Perus- ja ihmisoikeuskeskustelun voidaan tuoda esiin myös Tuorin näkemys taipumuksesta
nähdä kaikki lainsäädäntö perustuslain perusoikeussäännösten lainsäätäjälle asettamien
turvaamis-

306

ja

toteuttamisvelvollisuuksien

täytäntöönpanona.

Tala 2017, s. 55.
Ojanen & Scheinin 2011, s. 172.
308
Márton 2016, s. 37.
309
Lainlaatijan opas, 4.1.21 Ihmisoikeusvelvoitteiden noudattamisen vaatimus.
310
Halila 2017, Lakimies-lehdessä 8/2017, s. 27.
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Tuori

kutsuu
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"perusoikeusimperialismiksi", perusoikeusnäkökulman liialliseksi laajentamiseksi, sitä, jos
kaikkea lainsäädäntöä luonnehditaan perusoikeuksien toteutumisen turvaamiseksi. Toisaalta
myös sitä, että kaikessa yksityistä käyttäytymistä sääntelevässä lainsäädännössä nähdään
perusoikeuksien takaamien vapauksien rajoittamista, jota on arvioitava perusoikeuksien
yleisten rajoitusedellytysten kannalta. Tuori toteaa, että perusoikeuksien erityinen
suojavaikutus on vertikaalinen, eli julkisen vallan ja yksityisten välisiä suhteita koskeva311.
Kuten aiempana informaatio-oikeuden ja tiedustelun suhdetta käsitelleessä osiossa tuotiin esiin,
kansallisten viranomaisten harjoittama tiedustelutoiminta menee kiistatta perus- ja
ihmisoikeuksien ydinalueelle. Täten tiedustelulainsäädäntöä koskevien uudistusesitysten
arviointi nimenomaan perus- ja ihmisoikeusnäkökulmasta on ehdottoman tarpeellista.
Tiedustelutoimintaa koskevan lainsäädännön kannalta keskeinen on erityisesti Euroopan
ihmisoikeussopimuksen 8 artikla. Sen mukaisesti jokaisella on oikeus nauttia yksityis- ja perheelämäänsä, kotiinsa ja kirjevaihtoonsa kohdistuvaa kunnioitusta. Artiklan negatiivisen
velvoittavuuden mukaisesti viranomaiset eivät saa puuttua tämän oikeuden käyttämiseen, paitsi
kun laki sen sallii ja se on välttämätöntä demokraattisessa yhteiskunnassa kansallisen ja yleisen
turvallisuuden312

tai

maan

taloudellisen

hyvinvoinnin

vuoksi.

Hyväksyttäviä

puuttumisperusteita ovat artiklan mukaan myös epäjärjestyksen tai rikollisuuden estäminen,
terveyden tai moraalin suojeleminen, tai muiden henkilöiden oikeuksien ja vapauksien
turvaaminen. Tarkoituksena on suojata etupäässä yksilön vapautta viranomaisten, kuten
tiedusteluviranomaisten, taholta tulevaa puuttumista vastaan. Useissa tapauksissa artiklan on
katsottu lisäksi edellyttävän valtiolta myös positiivisia toimenpiteitä oikeuksien turvaamiseksi.
Jo pelkän lainsäädännön olemassaolon on sellaisenaan voitu katsoa rikkovan artiklassa
turvattuja oikeuksia313. Ihmisoikeussopimuksen jäsenvaltiot eivät voi käyttää mitä tahansa
parhaaksi katsomiaan keinoja taistelussa esimerkiksi terrorismia tai toisten valtioiden vakoilua
vastaan, vaikka tuollaisen lainsäädännön tarkoituksena olisikin puolustaa demokratiaa314.
311

Tuori 8.2.2017, lausunto eduskunnan perustuslakivaliokunnalle HE 180/2017:sta, s. 1-2.
ks. Surveillance by intelligence services: fundamental rights safeguards and remedies in the EU, Volume II, s.
53. Ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisuissa on todettu, että kansallisen turvallisuuden käsitettä on vaikea
täsmällisesti määritellä. Ihmisoikeustuomioistuin on hyväksynyt ratkaisukäytännössään uhaksi kansalliselle
turvallisuudelle mm. vakoilun (Roman Zakharov v. Venäjä; Klass v. Venäjä), terrorismin (Weber v. Saravia),
yllytyksen terrorismiin (Zana v. Turkey) ja pyrkimyksen parlamentaarisen demokratian kumoamiseen (Leander
v. Ruotsi).
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Pellonpää et al., s. 653-654. ks. esim. Liberty ja muut v. Yhdistynyt Kuningaskunta EIT viittaa kohdassa 56
omaan aiempaan käytäntöönsä: "The Court recalls its findings in previous cases to effect that mere existence of
legislation which allows a system for secret monitoring of communications entails a threat of surveillance for all
those to whom the legislation may be applied.”
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posti- ja telekommunikaation valvontaa koskevan lain nojalla. Tuomion kohdan 49 mukaisesti tuomioistuin
painottaa, että sopimusvaltioilla ei ole rajatonta oikeutta alistaa oikeudenkäyttöpiirissään olevia henkilöitä
salaiselle valvonnalle. Tuomioistuimen mukaan sellainen laki sisältää demokratiaa alentavan tai jopa tuhoavan
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Yksilön

kannalta

olennaisen

tärkeä

on

myös

ihmisoikeussopimuksen

tehokkaita

oikeussuojakeinoja koskeva artikla 13.
Kun tarkastellaan valtion negatiivista velvollisuutta noudattaa ihmisoikeussopimusta,
arvioidaan ensiksi,
a) onko johonkin sopimuksen artiklan tarkoittamaan oikeuteen puututtu
Jos on puututtu, onko puuttuminen ollut
b) lakiin perustuvaa ja lain mukaista
c) onko puuttumisella ollut oikeutettu tarkoitus ja
d) onko se ollut välttämätöntä demokraattisessa yhteiskunnassa 315.
Euroopan

ihmisoikeustuomioistuimen

tiedustelutoimintaan

liittyvien

mukaan

tarkkailuvaltuuksien

lain

tulee

valvonnasta

sisältää

säännökset

ja

koskevista

niitä

oikeussuojakeinoista. Kansallisen lainsäädännön tulee myös olla riittävän täsmällistä, jotta
oikeussuojakeinojen käyttö voisi ylipäänsä realisoitua316. Ihmisoikeustuomiotuomioistuin on
korostanut tiedusteluvaltuuksia koskevan lainsäädännön ennakoivuutta, olipa tuo lainsäädäntö
kohdistettu yksittäisiin henkilöihin tai laajamittaisten uhkien kartoittamiseen317.

Myös

Klamberg on ruotsalaisen tiedustelulainsäädännön tarkastelun yhteydessä päätynyt vastaaviin
havaintoihin tarkastellessaan EIT:n ratkaisukäytäntöä ja tuo käytännön sopimusvaltioille
asettamia tiedustelulainsäädäntöä koskevia vaatimuksia318.
Lainsäädännön tarkkarajaisuusvaatimus on noussut esiin myös muita artikloja, kuten
ilmaisunvapautta koskevan artikla 10:een liittyvän oikeuskäytännön osalta. Olennaista EIT:n
oikeuskäytännössä on, että yksilön kannalta on oltava ennalta selkeästi identifioitavissa, mitkä
elementin, vaikka peruste olisikin puolustaa demokratiaa. Sopimusvaltiot eivät saa käyttää mitä tahansa
sopivaksi kokemiaan keinoja taistelussa vakoilua ja terrorismia vastaan. Tuomion kohdan 50 mukaisesti
tuomioistuin myös toteaa, että olipa salainen valvontajärjestelmä millainen hyvänsä, sen on sisällettävä riittävät
ja tehokkaat takeet väärinkäytöksiä vastaan.
315

Klamberg 2010, s. 107; Hirvelä & Heikkilä, s. 360.
Ks. esim. edellä kuvatut EIT:n ratkaisut Liberty ja muut v. Yhdistynyt Kuningaskunta; Weber & Saravia v. Saksa
sekä Roman Zakharov v. Venäjä. Myös ratkaisussa Amann v. Sveitsi (16.2.2000) EIT toteaa tuomion kohdassa 88,
että EIOS:n artikla 13 edellyttää, että yksilöllä tulee olla pääsy kansallisella tasolla tehokkaisiin
oikeussuojakeinoihin - vaikkakaan tämä mahdollisuus oikeussuojaan saamiseen ei edellytä varmuutta kantajalle
suosiollisesta lopputuloksesta.
Lisäksi ratkaisussa Valenzuela Contreras v. Espanja (30.7.1998), joka koski yksityiselämän suojaa koskevan EIOS
artikla 8:n väitettyä loukkaamista viranomaisten taholta toimeenpannulla puhelinkuuntelulla EIT totesi, että
Espanjan lain puutteellisen täsmällisyyden vuoksi kantaja Contrerasin osalta ei toteutunut
ihmisoikeussopimuksen edellyttämä ja demokraattiseen yhteiskuntaan kuuluvaa oikeudellisen suojan taso.
317
Ks. Liberty ja muut v. Yhdistynyt kuningaskunta kohta 63.
318
ks. Klamberg 2009, s. 521-522.
316
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toimet

voivat

johtaa

oikeuskirjallisuudessa

rikosoikeudelliseen
myös

termiä

seuraamukseen.

Tästä

Huvig/Kruslin-kriteerit,

on

jonka

käytetty
mukaan

ihmisoikeussopimuksen turvattua oikeutta rajoittavan lainsäädännön täytyy olla asianosaisen
henkilön saatavilla ja henkilön tulee voida ennakoida lainsäädännön seuraamukset hänelle.
Lisäksi lainsäädännön pitää olla laillisuusperiaatteen (rule of law) mukaista319. Lain selkeyden
osalta EIT on tosin todennut, että tiedustelun kaltaisten kompleksisten kokonaisuuksien osalta
voi olla riittävää, jos henkilö saa laista riittävän selkeyden hankkimalla avukseen lainopillista
asiantuntemusta320.
Jos sääntely on tarpeeksi selkeää ja ennakoitavaa, se voi olla hyväksyttävää demokraattisessa
yhteiskunnassa321. Lainsäädännön on kuitenkin tarjottava kansalaisille tietyn minimitason
ylittävä suoja, jotta voitaisiin välttyä viranomaisten vallan väärinkäytöksiltä. Demokraattisen
yhteiskunnan periaatteiden noudattaminen edellyttää tuollaista minimitasoa ja sen
noudattamista322. Puhelinkuunteluun sekä muuhun salaiseen valvontaan soveltuvasti EIT on
määritellyt suojan minimitasoa koskevat vaatimukset siten, että ensinnäkin on määriteltävä teot,
joita varten kuuntelumääräys voidaan antaa. Toiseksi on määriteltävä henkilöt, keitä voidaan
oikeusinstanssin päätöksellä kuunnella. Kolmanneksi on määriteltävä puhelinkuuntelun kesto
sekä neljänneksi ne menettelyt, miten kuuntelun avulla kerättyjä tietoja tutkitaan, käytetään ja
säilytetään. Viidenneksi on määriteltävä varotoimista, kun puhelinkuuntelun avulla tietoja
saadaan antaa muiden tahojen käyttöön. Sekä viimein kuudenneksi on oltava määritellyt
menettelyt, miten puhelinkuuntelunauhoitukset tuhotaan323.

319

Kulesza & Kulesza 2017, s. 416. Ks. Kruslin v. Ranska 24.4.1990, kohta 27. ja Huvig v. Ranska 24.4.1990 kohta
26, joissa asia muotoiltu täsmälleen samalla tavalla: "The expression "in accordance with the law", within the
meaning of Article 8 § 2 (art. 8-2), requires firstly that the impugned measure should have some basis in domestic
law; it also refers to the quality of the law in question, requiring that it should be accessible to the person
concerned, who must moreover be able to foresee its consequences for him, and compatible with the rule of
law."
vrt. Klambergin 2009, s. 522 vastaava havainto: "Det innefattar även krav på att lagen ska vara förutsebar och
tillgänglig. Med kravet på förutsebarhet följer att lagstiftningen ska ha tillräcklig precision för att erbjuda skydd
mot godtyckliga intrång."
320
ks. Kafkaris v. Kypros 12.2.2008, kappale 140: "--- a law may still satisfy the requirement of “foreseeability”
where the person concerned has to take appropriate legal advice to assess, to a degree that is reasonable in the
circumstances---".
321
Esim. Leander v. Ruotsi 26.3.1987. Asia koski erityisesti poliisin salaisen rekisterin "the secret police-register"
lainmukaisuutta ja sitä, oliko Leanderin artikla 8:n suojaaman yksityiselämän loukkaaminen ollut hyväksyttävää
tallentamalla tietoja kyseiseen rekisteriin. Tuomion kohdissa 54-55 esitettyjen perusteiden mukaisesti
tuomioistuin toteaa, että Ruotsin laki antoi yksilöille riittävät tiedot viranomaisen harkintavallan laajuudesta sekä
menettelytavoista silloin, kun viranomaiset hankkivat, säilöivät sekä luovuttivat tietoja rekisterien tietoja.
322
Vrt. tapaus Kruslin v. Ranska 24.4.1990, kohta 35. EIT:n mukaan Ranskan kirjoitettu tai kirjoittamaton
lainsäädäntö ei ollut riittävän selkeää ja tarkkarajaista viranomaisten toimivaltuuksien väärinkäytön
ehkäisemisen suhteen, eikä näin ollen kantaja Kruslin nauttinut yksityiselämänsä suojan minimitasoa.
323
Ks. tapaus Roman Zakharov v. Venäjä (4.12.2015), jossa kuvataan ihmisoikeustuomioistuimen laajassa
oikeuskäytännössä muodostunut minimisuojan takaava kriteeristö.
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Toimivaltuuksien käytön valvontaa ei voi jättää pelkästään viranomaisen itsensä suorittaman
sisäisen valvonnan varaan324. EIT onkin ratkaisuissaan antanut merkitystä erityisesti tiedustelun
ulkoiselle valvonnalle. Lisäksi EIT:n mukaan erilaisten oikeussuojakeinojen yhteisvaikutus voi
olla riittävä minimitason kannalta valtion turvallisuutta koskevissa asioissa325. Valtion
turvallisuudesta

on

kyse

tiedustelutoimivaltuuksissa,

myös
joten

Suomen
sitä

lainsäädäntöön

koskeva

EIT:n

esitetyissä

uusissa

ratkaisukäytäntö

on

tiedustelulainsäädännön uudistamisen kannalta soveltuvaa ja huomioitava.
Valvontaelimen riippumattomuus on myös tärkeä vaatimus EIT:n ratkaisukäytännössä.
Toimielimen pitää olla riittävän itsenäinen326 toimeenpanovallan käyttäjistä, eikä sillä saa
myöskään olla liian läheisiä poliittisia kytköksiä. Kuitenkin myös ei-tuomioistuinmallinen
valvontaelin voi täyttää vaatimukset, kunhan se on riittävissä määrin itsenäinen toimija327.
EIT:n

ratkaisukäytännössä

on

enimmäkseen

sellaisia

tapauksia,

jolloin

riippumattomuusvaatimus ei täyty ei-tuomioistuinmallisessa valvonnassa. Esimerkiksi
syyttäjää ei ole ratkaisukäytännössä pidetty sellaisena itsenäisenä tahoja, jonka toimittama
valvonta voisi täyttää ihmisoikeussopimuksen 8 artiklan edellyttämän tehokkaan valvonnan
vaatimuksen328. Myöskään hallituksen ministeriä ei ole pidetty riittävällä tavalla
riippumattomana valvojatahona329. Riippumattomuuden osalta tärkeää on myös, että valvovan
taho ei joudu altistumaan ulkopuoliselle painostukselle330. Tuomioistuin on pitänyt olennaisen
tärkeänä, että tiedustelua valvovalla taholla on pääsy kaikkiin tarvitsemiinsa dokumentteihin ja
aineistoihin, mukaan lukien salainen aineisto331.

324

Kuten Klamberg 2010 toteaa, EIT:n ratkaisukäytännön mukaan valtioilla on varsin laaja harkintavalta
kansalliseen turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Kuitenkin EIT:n on todennut, että salaisen valvonnan järjestelmä
esimerkiksi terrorismia tai vakoilua vastaan taistelussa on omiaan olemaan haitallista demokratialle, vaikka
tavoitteena olisi sen puolustaminen. Juuri tämän vuoksi EIT on korostanut riittäviä ja tehokkaita julkisia
valvontamekanismeja väärinkäytösten ehkäisemiseksi.
325
HE
199/2017
vp,
s.
25-26;
Oikeusministeriö
8.12.2017,
s.
25-26.
vrt. tapaus Segersted-Wiberg ja muut v. Ruotsi. EIT katsoi, että mahdollisuus valittaa Ruotsin parlamentin
oikeusasiamiehelle tai oikeuskanslerille ei kumpikaan yksistään tuonut tehokasta oikeussuojaa artikla 13:n
tarkoittamassa merkityksessä.
326
Ks. itsenäisyysvaatimuksen täyttymättä jäämisestä tapaus Kopp v. Sveitsi. EIT totesi kohdassa 74, että
puhelinliikenteen valvonta oli puutteellista, eikä sitä valvonut riippumaton tuomari (independent judge).
327
HE 199/2017 vp, s. 26; Oikeusministeriö 8.12.2017, s. 26.
328
ks. esim. tapaus Dumitru Popescu v. Romania (26.4.2007) kohdan 71 mukaan romanialaiset
syyttäjänvirastossa työskentelevät syyttäjät eivät täyttäneet vaatimusta riippumattomuudesta
toimeenpanovallan edustajiin nähden. "Or, la Cour a déjà jugé que les procureurs roumains, agissant en qualité
de magistrats du ministère public, ne remplissaient pas l'exigence d'indépendance à l'égard de l'exécutif."
329
Esimerkiksi edellä esitellyn tapauksen Szabo & Vissy v. Unkari (12.1.2016). EIT korostaa, että jos
tiedusteluvaltuuksien käyttöön valtuuttaminen ja niiden käytön valvonta on poliittista, se lisää väärinkäytösten
riskiä. Tuomioistuin katsoi, että toimeenpanovallan poliittisesti vastuunalainen jäsen, tässä tapauksessa
oikeusministeri, ei ole riittävän riippumaton taho tiedustelun valvojaksi.
330
Ks. Campbell & Fell v. Yhdistynyt kuningaskunta 28.6.1984, kohta 78:
331
Roman Zakharov v. Venäjä, kohta 281.
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Suomessa esitetyssä tiedustelun valvonnassa ulkoinen valvonta jakautuisi erityisen
tiedusteluvaltuutetun ja muiden laillisuusvalvojien sekä parlamentaarisen valvontaelimen
toimeenpanemaan
parlamentaarista

valvontaan.
valvontaa

Myös

tärkeänä

Euroopan
osatekijänä

ihmisoikeustuomioistuin

on

tiedustelun

valvonnassa

ulkoisessa

pitänyt

laillisuusvalvonnan ohella. Tuomioistuin on nähnyt tärkeäksi väärinkäytöksiä ehkäiseväksi
tekijäksi sen, että parlamentaariseen valvontaelimeen osallistuu sekä hallituksen että opposition
edustajia ja että parlamentaaristen valvontamenettelyjen toiminta on luonteeltaan säännöllistä.
Valvonnan tehokkuutta parantaa lisäksi eri valvontatoimijoiden yhteistoiminta332.
Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu on myös käsitellyt tiedustelutoiminnan valvontaa.
Ihmisoikeusvaltuutettu on esittänyt, että kansallisen tiedustelutoiminnan valvontajärjestelmään
tulisi sisältyä ainakin yksi toimeenpanovallasta ja tiedusteluviranomaisista riippumaton
valvontaa toimeenpaneva elin. Ihmisoikeusvaltuutetun mukaan valvonnassa olisi keskityttävä
eritoten kaikkien tiedustelutoimien laillisuuteen sekä perus- ja ihmisoikeuksien mukaisuuteen.
Ihmisoikeusvaltuutettu painottaa, että tiedustelutoiminnan valvontaa harjoittavilla tahoilla tulisi
olla pääsy kaikkeen tiedustelua koskevaan tarvitsemaansa tietoon riippumatta esimerkiksi
salassapitokäytännöistä.

Suosituksissa

korostetaan

myös

valvontaan

erikoistuneiden

valvontaelinten ja parlamentin yhteyden vahvistamista 333.
Perustuslakien ja lainsäädännön

uudistamisessa

neuvoa-antavana

elimenä

toimivan

Demokratiaa oikeusteitse -komissio eli niin sanottu Venetsian komissio on sekin korostanut
ulkoisen valvonnan merkitystä. Komissio on pitänyt välttämättömänä, että tiedustelutoiminnan
valvontajärjestelmään on tehokas, asiantunteva ja uskottava. Valvonnan tulisi muodostua niin
oikeudellisesta kuin parlamentaarisesta valvonnasta. Valvontaa tulisi olla useita toisiinsa
linkittyneitä

ja

valvontatoimistaan

toisiaan

täydentäviä

parlamentaariselle

tasoja.

Ulkoisen

valvojan

tulisi

raportoida

taholle.

Komissio

korostaa,

että

tiedustelun

oikeudellisen valvonnan ohella tiedustelun parlamentaarisen valvonnan järjestäminen on
keskeistä tiedustelutoiminnan demokraattisen legitimiteetin toteutumiseksi. Kaiken kaikkiaan
ulkoisella valvonnalla tulee ylläpitää tiedusteluviranomaisten kontrollia ja ehkäistä, ettei niistä
muodostu valtiota valtion sisälle (state within the state)334.

332

ks. Leander v. Ruotsi 26.2.1987, kohta 65: "The parliamentary members of the Board, who include members
of the Opposition (see paragraph 29 above), participate in all decisions regarding whether or not information
should be released to the requesting authority --- This direct and regular control over the most important aspect
of the register - the release of information - provides a major safeguard against abuse.".
333
Council of Europe Commissioner of Human Rights. Democratic and effective oversight of national security
services (2015), s. 11-14.
334
European Commission for Democracy Through Law (Venice Commission) Study no. 388/2006s, s. 4-8.
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YK:n kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen
(KP-sopimus) täytäntöönpanoa valvovan ihmisoikeuskomitea on myös käsitellyt tiedustelun
valvontaa. Sopimuksen 17 artiklan mukaan kenenkään yksityiselämään, perheeseen, kotiin tai
kirjeenvaihtoon ei saa mielivaltaisesti tai laittomasti puuttua eikä suorittaa häneen kunniaansa
ja mainettaan loukkaavia hyökkäyksiä. Artiklan mukaan jokaisella on oikeus lain suojaan
tällaista puuttumista tai tällaisia hyökkäyksiä vastaan. Ihmisoikeuskomitea on korostanut sitä,
että tiedustelutoimintaan tulee olla kytkettynä riittävä ja kattava valvontajärjestelmä sen ohella,
että väärinkäytösten kohteille on turvattava tehokkaat oikeussuojakeinot335. Lisäksi YK:n
ihmisoikeustoimikunnan erityisraportoijana toimineen336 professori Martin Scheininin raportin
mukaan lailla säädettävän valvonnan tulisi muodostaa kokonaisuus, joka koostuu
toimeenpanovallan piiriin kuuluvasta valvonnasta, tuomioistuimen harjoittamasta valvonnasta,
erityisistä valvontaa suorittavista elimistä sekä parlamentaarisesta valvonnasta 337.
Voidaan todeta, että tiedustelutoiminnan uskottavan ulkoisen, niin laillisuus- kuin
parlamentaarisenkin,

valvonnan

järjestämisen on

selkeästi

myös

Suomea

sitovien

kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden sekä niitä koskevan tulkintakäytännön ja suositusten
edellyttämää.

Ihmisoikeusnäkökulmasta

valvonnan

tehokkuudessa

korostuu

eri

valvontatoimijoiden yhteistoiminta. Tehokasta valvontaa ole mahdollista tuoda ulkoa päin: sen
toteutuminen edellyttää eri toimijoiden yhteistyötä ja tietojen jakamista. Ulkopuolisen
valvonnan

ja

etenkin

parlamentaarisen

valvonnan

merkitystä

on

korostettu

ihmisoikeuskäytännössä. Valvonnan toimivuudesta pitkälti riippuu se, ovatko modernit
tiedusteluvaltuudet nykyaikaisen demokraattisen oikeusvaltion ihmisoikeusvelvoitteiden
mukaisia vai ei.

5.6.

Euroopan unionin oikeus ja tiedustelun valvonta

Euroopan unioni (EU) on hajautettu järjestelmä. Sen poliittisten toimielinten - eli Euroopan
parlamentin, neuvoston ja komission - tärkein tehtävä on säätää oikeudellisia normeja. Normien
soveltaminen ja niiden täytäntöönpaneminen puolestaan on pääasiassa kansallisten elinten
335

ks. erit. Concluding observations on the fourth periodic report of the United States of America,
CCPR/C/USA/CO/4 s. 10 Yhdysvaltoja koskevan suosituksen kohta 4: ”Reform the current oversight system of
surveillance activities to ensure its effectiveness, including by providing for judicial involvement in the
authorization or monitoring of surveillance measures, and considering the establishment of strong and
independent oversight mandates with a view to preventing abuses.”
336
Ulkoasiainministeriö, lehdistötiedote 29.7.2015.
337
Compilation of good practices on legal and institutional frameworks and measures that ensure respect for
human rights by intelligence agencies while countering terrorism, including on their oversight, A/HRC/14/46, s.
30-33.
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tehtävä. Suurin osa EU-oikeudesta on välittömästi sovellettavaa oikeutta, jonka soveltaminen
EU:n jäsenvaltioissa ei edellytä kansallisia täytäntöönpanotoimia. Yhteisön oikeuteen kuuluva
etusijaperiaate kattaa kaikki kansallisen oikeuden normit, mukaan lukien kansallinen
perustuslaki. Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä korostetaankin usein kansallisten
tuomioistuimen ja muiden viranomaisten velvollisuutta soveltaa EU-oikeutta ja pääsääntöisesti
jättää soveltamatta kansallinen lainsäädäntö, joka on yhteisön oikeuden vastaista338.
Euroopan unionin tuomioistuin toteuttaa tehtäväänsä tulkitsemalla EU-lainsäädäntöä ja
varmistaa, että sitä sovelletaan samalla tavalla kaikissa EU-maissa339. Kiikerin mukaan unionin
oikeusjärjestyksen sääntökokonaisuus on, viitaten erityisesti Van Gend en Loos ja Costa tapausten myötä muodostuneeseen oikeuskäytäntöön, oikeusjärjestelmäluotoinen sui generis
eli omaa lajiaan oleva kokonaisuus: Järjestelmän tulkintaperiaatteet on rakennettava suoraan
oikeusjärjestyksen sääntöjä kokonaisvaltaisesti tutkien. Koska tätä oikeusjärjestelmää tulkitaan
kokonaisuutena, jäsenvaltioiden oikeusjärjestykset muodostavat orgaanisen osan yhteisöjen
järjestyksen toimintaa340. Unionin tuomioistuin käsittelee pääasiallisesti oikeuskysymyksiä.
Koska yhteisön oikeus on kehittyvä oikeusjärjestys, unionin tuomioistuimelta odotetaan
yleisempiä, periaatteellisia ratkaisuja341. Tämä periaatetason työ on korostunut myös unionin
tuomioistuimen tiedustelua ja tiedustelukeinojen unionioikeudellisia edellytyksiä koskevissa
ratkaisuissa.

338

Rosas 2009, 545-547. Etusijaperiaate on vahvistettu jo tapauksessa Costa v. Enel (6/64). Yhteisön tuomioistuin
toteaa, että "mitään kansallisia säännöksiä ei voida asettaa tuomioistuimessa etusijalle perustamissopimukseen
perustuvaan oikeuteen nähden, joka on itsenäinen oikeuslähde ja jolla on erityiset alkuperäiset
ominaispiirteensä, koska muuten perustamissopimuksen nojalla annettu lainsäädäntö menettää
yhteisöluonteensa ja itse yhteisön oikeudellinen perusta saatetaan kyseenalaiseksi."
Ratkaisua on käsitellyt artikkelissaan myös Kiikeri (2012, s. 551,) jonka mukaan Costa ja myös Van Gend en Loos
(26/62) olivat päätöksinä ainutlaatuisia, koska niissä kuvattiin Euroopan yhteisöjen oikeusjärjestelmää uutena
suhteessa aiempaan perinteiseen kansainvälisoikeudelliseen järjestelmään. Tämä mursi myös kansallisten
järjestelmien perusperiaatteita, koska ratkaisujen myötä perustamissopimusten säännösten sisältämiin
oikeuksiin voitiin EY-tuomioistuimen mukaan vedota suoraan yksityisen toimesta ja valtiota vastaan. Tämä purki
perinteisen kansainvälisoikeudellisen dualismin nimenomaan yhteisön oikeudessa. Van Gend en Loos ratkaisussa tuomioistuin toteaa (s. 167), että "yhteisö muodostaa kansainvälisessä oikeudessa uuden
oikeusjärjestyksen, jonka hyväksi jäsenvaltiot ovat rajoittaneet suvereeneja oikeuksiaan ---" ja että
"jäsenvaltioiden lainsäädännöstä riippumattomalla yhteisön oikeudella yksityisille perustetaan velvoitteiden
lisäksi oikeuksia, joista tulee osa heidän oikeudellista asemaansa.” Van Gend en Loos -ratkaisu merkitsi siis
yhteisön välittömän oikeusvaikutuksen vahvistamista.
339
Ks. Lagrange 1966. Länsieurooppalaisessa integraatiossa keskeinen merkitys oli yhteisellä oikeudellisella
sääntelyllä, jonka tulkitsemisessa yhteisön tuomioistuimella oli keskeinen rooli. Vaikka yhteisön ja nykyään
unionin oikeuden lähde on perustamissopimuksissa, on unionin oikeus tarkemmin määritelty, muotoiltu ja
pitkälti myös luotu tuomioistuimen työn myötä.
340
Kiikeri 2012, 553.
341
Due 1998, s. 75-76. Ks. myös Due 1998 s. 85, jonka mukaan tuomioistuin pyrkii kehittämään koherentin ja
kiinteän case law -oikeuskäytännön. Tuomioistuin ei ole sidottu sen aiempaan omaan ratkaisukäytäntöön.
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Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 4 artiklan 2 kohdan mukaan kansallinen
turvallisuus on yksinomaan kunkin jäsenvaltion vastuulla, eikä unionilla siten ole
perussopimuksiin perustuvaa toimivaltaa kansallisen turvallisuuden kysymyksissä. EUoikeuden soveltamisalan rajautuminen pois kansallisen turvallisuuden perusteella ei ole EUtuomioistuimen ratkaisukäytännön nojalla käytännössä yksiselitteistä342. Päinvastoin yleistä
turvallisuutta koskeva poikkeamismahdollisuus EU-oikeuden soveltamisesta voi olla
hyväksyttävää vain poikkeuksellisesti tarkasti rajatuissa tilanteissa. Jos kansallisen
turvallisuuden nojalla voitaisiin yleisesti jättää soveltamatta EU-oikeutta, se voisi heikentää
unionin oikeuden sitovuutta ja soveltamista yhdenmukaisesti343. Tuomioistuin onkin
ratkaisukäytännössään linjannut, että sellaisen jäsenvaltion, joka haluaa vedota edukseen
kansallista turvallisuutta koskevaan poikkeusmahdollisuuteen, on näytettävä toteen tällainen
turvautumistarve344. Näin ollen unionin oikeusjärjestyksellä sekä EU:n tuomioistuimen
ratkaisukäytännöllä on merkitystä myös kansallisen tiedustelulainsäädännön ja sitä koskevien
valvontamekanismien luomiselle345.
Unionin oikeus ulottaa vaikutuksensa jäsenvaltion lainsäädäntöön myös niin sanotun
lojaliteettiperiaatteen eli vilpittömän yhteistyön periaatteen kautta. Alun perin periaate
johdettiin oikeuskäytännöstä ja on kirjattu sittemmin SEU 4(3):een. Periaatteen mukaisesti
unioni ja jäsenvaltiot kunnioittavat ja avustavat toisiaan perussopimuksista johtuvia tehtäviä
täyttäessään. Positiivisen velvoittavuuden näkökulmasta jäsenvaltioiden tulee toteuttaa kaikki
toimenpiteet, jotka ovat tarpeellisia perussopimuksista tai EU:n toimielinten säädöksistä
johtuvien velvoitteiden täyttämisen varmistamiseksi. Tiedustelulainsäädännön uudistamisen
kannalta kenties keskeisempi on velvoitteen negatiivinen puoli, jonka mukaan jäsenvaltioiden
on omassakin lainsäädännössään pidättäydyttävä toimenpiteistä, jotka ovat omiaan

342

Ks. esim. EU-tuomioistuimen ennakkoratkaisu Insinööritoimisto InsTiimi Oy C-615/10. Ratkaisun kohdan 35
mukaan jäsenvaltioilla ei ole valta poiketa EY:n perustamissopimuksen määräyksistä ainoastaan viittaamalla
kansalliseen turvallisuuteensa. Toisin sanoen jäsenvaltio ei voi täysin itsenäisesti määritellä, mikä kuuluu
kansallisen
turvallisuuden
piiriin
ja
jättää
sitten
soveltamatta
EU-oikeutta.
Samoin komissio v. Suomi, C-284/05. Ratkaisun kohdan 45 mukaan EU:n perustamissopimukseen ei kuulu
sellaista yleistä varausta, jolla suljettaisiin yhteisön oikeuden soveltamisalan ulkopuolelle kaikki yleisen
turvallisuuden vuoksi toteutettavat toimenpiteet. Mikäli tällainen varaus tunnustettaisiin, se voisi vaarantaa
yhteisön oikeuden sitovuuden ja yhdenmukaisen soveltamisen. Eli tällöin jäsenvaltio voisi itse harkita, milloin
EU-oikeus soveltuu ja milloin ei.
343
ks. asia C-186/01 Dory. v. Saksan liittotasavalta, kohta 31. Vastaava linja on vahvistettu myös tuomiossa Sirdar
(C-273/97, kohta 15-16), jossa todettiin kohtien 19-20 mukaisesti, että unionioikeudellisen miesten ja naisten
tasa-arvoisen kohtelun periaatteen toteuttamiselle ei ole olemassa mitään yleistä varausta, joka koskisi
puolustusvoimien organisaatiotoimenpiteitä yleisen turvallisuuden suojelemiseksi – pois lukien
perustamissopimuksen 224 artiklan mukaisesti erittäin poikkeuksellista tilannetta. Tuomioistuimen linja on ollut
asiassa sama mm. jo 1980-luvulla, kuten tapauksesta Johnston (asia C-224/84, kok 1986 s. 1651) voidaan todeta.
344
komissio v. Suomi C-284/05, kohta 49.
345
Ks. myös HE 199/2017 vp., s. 29; oikeusministeriö 8.12.2017, s. 26.
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vaarantamaan EU:n perussopimuksista johtuvien tavoitteiden saavuttamista346. Unionin
kannalta perustava ajatus on myös etenkin unionin primäärioikeudessa määriteltyjen
perusvapauksien (tavaroiden, palvelujen, henkilöiden ja pääomien vapaa liikkuvuus)
toteuttaminen. Unionin tuomioistuimen ratkaisukäytännön mukaan erityisesti näihin
perusvapauksiin kohdistuvia rajoituksia on tulkittava suppeasti347.
Euroopan perusoikeuskirja, joka määrittelee unionin tasolla pätevät perusoikeudet, tuli
perussopimusten tasoisena voimaan Euroopan unionissa vuonna 2009. Perusoikeuskirjan 51
artiklan 1. kohdassa todetaan, että perusoikeuskirjan määräykset koskevat jäsenvaltioita
ainoastaan silloin, kun ne soveltavat unionin oikeutta. Kuten edellä todettiin, ei ole kategorisesti
selvää, kuuluuko jokin kysymys kansallisen turvallisuuden piiriin kuuluvana jäsenvaltion
yksinomaisen toimivallan piiriin vai unionioikeuden soveltamisen piiriin, jolloin siis myös
perusoikeuskirjaa on sovellettava. Perusoikeuskirja on kytköksissä sen 52(3):n mukaisesti
myös Euroopan ihmisoikeussopimukseen. Siltä osin kuin peruskirjan mukaiset oikeudet ja
Euroopan ihmisoikeussopimuksessa turvatut oikeudet vastaavat toisiaan, niillä on sama
merkitys ja kattavuus. Kyseinen määräys ei artiklan mukaan estä unionia myöntämästä tätä
laajempaa suojaa348. EU-oikeuden soveltamisalan ulkopuolella perusoikeuskirjasta voidaan
ottaa tulkinta-apua esimerkiksi sellaisten tilanteiden osalta, joita ei ole käsitelty Euroopan
ihmisoikeustuomioistuimessa349.
Unionin perusoikeuskirjan 7 artikla turvaa jokaiselle oikeuden nauttia yksityis- ja perheelämäänsä, kotiinsa sekä viesteihinsä kohdistuvaa kunnioitusta. Henkilötietojen suojaa koskeva
kunnioitus on puolestaan jokaisen oikeus perusoikeuskirjan 8 artiklan mukaisesti.
Henkilötietojen suojan alaan kuuluvia tietoja on käsiteltävä asianmukaisesti sekä laissa
määritettyä tarkoitusta varten. Käsittelyyn on oltava asianomaisen henkilön suostumus tai muu
oikeuttava käsittelyperuste, josta on säädetty laissa. Lisäksi jokaisella on oikeus tutustua niihin
tietoihin, joita hänestä on kerätty sekä saada ne oikaistuksi. Riippumattoman viranomaisen tulee
valvoa sääntöjen noudattamista. Edellä kuvatut perusoikeuskirjan artiklat eivät ole ehdottomia
oikeuksia - esimerkiksi oikeutta tutustua omiin tietoihin on mahdollista rajoittaa muun muassa
346

Raitio 2013, s. 236-237.
ks. mm. komissio v. Espanja C-503/03, kohta 45, joka koskee henkilöiden vapaata liikkuvuutta.
Myös komissio v. Saksa C-490/04 kohta 86, joka koskee palvelujen vapaata liikkuvuutta.
348
ks. myös ratkaisu Internationale Handelsgesellschaft C-11/70. Tuomiossa silloinen yhteisöjen tuomioistuin
totesi mm. kohdassa 4, että perusoikeuksien kunnioittaminen on olennainen osa niitä yleisiä oikeusperiaatteita,
joiden noudattamista yhteisöjen tuomioistuin valvoo. Vaikka näiden oikeuksien suojaamisessa tukeudutaan
jäsenvaltioiden yhteiseen valtiosääntöperinteeseen, se (perusoikeuksien suojaaminen) on toteutettava yhteisön
rakenteen ja tavoitteen mukaisesti. Tuomioistuin näytti ratkaisulla laajentavaan toimivaltaansa myös ”yleisten
oikeusperiaatteiden” valvontaan, millä voi olla merkitystä myös kansallisen tiedustelulainsäädännön ja siihen
liittyvien valvontamekanismien järjestämisen kannalta.
349
HE 199/2017 vp., s. 29.
347
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kansallisen turvallisuuden perusteella tai rikostutkinnan suorittamiseksi350. Perusoikeuskirjan
52 (1):n mukaan siinä tunnustettujen oikeuksien ja vapauksien käyttämistä voidaan rajoittaa
ainoastaan

lailla

sekä

kyseisten

oikeuksien

keskeistä

sisältöä

kunnioittaen.

Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti rajoituksia voidaan säätää ainoastaan, jos ne ovat
välttämättömiä ja vastaavat tosiasiallisesti unionin tunnustamia yleisen edun mukaisia
tavoitteita tai tarvetta suojella muiden henkilöiden oikeuksia ja vapauksia.
EU-tuomioistuin on arvioinut suhteellisuusperiaatteen mukaisuutta etenkin tietosuojaa
koskevissa asioissa. Se on tällöin kiinnittänyt huomiota myös järjestelyjen valvontaan sekä
siihen, ovatko käytettävissä olevat oikeussuojakeinot riittäviä351. Schrems-tuomiossa
tuomioistuin

asetti

vaatimuksia

kansallisten

valvontaviranomaisten

itsenäisille

tutkintamahdollisuuksille koskien jäsenvaltioiden kansalaisten henkilötietojen käsittelyä352.
Tiedustelun valvontaan liittyen olennaista unionin tuomioistuimen ratkaisukäytännön valossa
siis on, että kansallisilla valvontaviranomaisilla on tosiaasillinen mahdollisuus tutkia sitä, miten
henkilötietojen käsittely ja esimerkiksi luovuttaminen on järjestetty. Tämä nousee keskeiseksi
kysymykseksi kansainvälisen tiedusteluyhteistyön ja siihen liittyvän tietojenvaihdon osalta.
Tiedustelutoiminnan valvonnan osalta merkityksellinen on myös EU-tuomioistuimen Tele2
Sverige-ratkaisu, joka koski paikka- ja liikennetietojen tallentamista. Ratkaisu sisältää useita
seikkoja, jotka tulisi ottaa huomioon tietojen säilyttämistä ja käyttöä koskevissa kansallisissa
säännöksissä. Etenkin siviilitiedustelun kannalta merkityksellisesti tuomioistuin korosti sekä
EU:n perusoikeuskirjan 8 artiklasta että oikeuskäytännöstään tulevaa vaatimusta, joka koskee
jäsenvaltioiden velvollisuutta taata, että riippumaton viranomainen valvoo unionin oikeudessa
taatun suojan tason noudattamista käsiteltäessä luonnollisten henkilöiden henkilötietoja353.
Toimivaltaisten jäsenvaltioiden viranomaisten oikeus saada säilytettyjä henkilötietoja

350

HE 199/2017 vp, s. 29-30.
Ibid.
352
Ks. Schrems C-362/14. Ratkaisun kohdan 99 mukaisesti EU-oikeuden, erityisesti perusoikeuskirjan 8 artiklan
valossa, kansallisten valvontaviranomaisen on voitava tutkia täysin itsenäisesti vaatimus, jonka henkilö on
esittänyt oikeuksiensa ja vapauksiensa suojasta henkilötietojen käsittelyssä.
353
Tele2 Sverige-ratkaisun kohdassa 109 edellytetään mm, että kansallisessa säännöstössä on varmistettava
riittävät takeet, joiden avulla voidaan tehokkaasti suojata heidän henkilötietonsa väärinkäytön vaaroja vastaan.
Tuomion kohdan 120 mukaan on olennaista, että jotta toimivaltaisilla viranomaisilla olisi oikeus saada sähköisesti
säilytettyjä tietoja, se edellyttää asianmukaisesti perusteltuja kiireellisiä tapauksia lukuun ottamatta joko
tuomioistuimen tai riippumattoman elimen etukäteisvalvontaa ja sitä, että kyseisen tuomioistuimen tai elimen
ratkaisu annetaan perustellusta pyynnöstä. Lisäksi kohdan 121 mukaan on tärkeää, että toimivaltaiset kansalliset
viranomaiset, joille on annettu oikeus saada säilytettyjä tietoja, tiedottavat siitä asianomaisille henkilöille
kansallisten menettelyjen mukaisesti heti, kun tiedoksianto ei vaaranna kyseisten viranomaisten suorittamia
tutkimuksia. Ja myös tiedustelutoiminnan ulkoisen valvonnan kannalta keskeinen on tuomion kohta 123, jonka
mukaan jäsenvaltioiden on joka tapauksessa taattava, että riippumaton viranomainen valvoo unionin oikeudessa
taatun suojan tason noudattamista luonnollisten henkilöiden henkilötietojen käsittelyssä. Ks. myös
oikeusministeriö 8.12.2017, s. 30.
351
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edellyttää lähtökohtaisesti joko tuomioistuimen tai riippumattoman hallinnollisen elimen
etukäteisvalvontaa354.
Tietoliikennetiedustelulla hankittavien tietojen käyttöön liittyen myös EU-tuomioistuimen
käytännössä edellytetään valvovan tahon teletunnistetietoihin pääsemistä ja sitä, että
teletunnistetietojen käyttöä koskevien kriteerien tulee olla suhteellisuusperiaatteen mukaisia355.
EU-tuomioistuin on katsonut, että muun muassa kaikkien sähköisten liikenne- ja paikkatietojen
yleinen ja erotuksetta tapahtuva säilyttäminen ei täytä EU-oikeuden vaatimuksia. Kuitenkin
jäsenvaltiot voivat EU-tuomioistuimen mukaan säätää sekä tietojen kohdennetusta
säilyttämisestä että toimivaltaisten kansallisten viranomaisten oikeudesta saada tällaisia tietoja.
Tuomioistuimen mukaan tällöin täytyy olla kyseessä jonkin sähköisen viestinnän
tietosuojadirektiivissä mainitun oikeutetun tavoitteen toteuttaminen. Lisäedellytyksenä on, että
kyseiset kansalliset säännökset täyttävät selvyys- ja täsmällisyysvaatimuksen. Lisäksi tietojen
säilyttämisen sekä niihin pääsyn on suhteellisuusperiaatteen mukaisesti oltava rajoitettu vain
täysin välttämättömään356.
EU:n

perusoikeusviraston

jäsenvaltioissa

korostavat

raportit

tiedustelutoiminnasta

täsmällisen

lainsäädännön

ja

sen

lisäksi

valvonnasta
etenkin

EU:n
vahvan

valvontajärjestelmän sekä tehokkaiden yksilön oikeusturvakeinojen tärkeyttä. Tehokkaaseen
valvontaan kuuluu, että valvontaelimillä on sekä lainsäädännössä että käytännössä turvattu
itsenäinen asema sekä mahdollisuus käyttää toimivaltuuksiaan, kyseisten toimivaltuuksien ja
niihin liittyvien tiedonsaantioikeuksien tulee olla laajoja sekä valvontaelinten tulee olla
riittävästi resursoituja sekä niiden päätösten sitovia. Tärkeää on sekä valvonnan jatkuvuus että
kattavuus: eri valvontaelinten toiminnan tulisi muodostaa toisiaan täydentävä vahva

354

ks. HE 199/2017 vp, s. 31.
Yhdistetty asia Digital Rights Ireland ja Seitlinger (C-293/12, C-594/12), Ratkaisun kohdassa 42 tuomioistuin
viittaa aiempaan oikeuskäytäntöönsä, jonka mukaan mm. terrorismin torjuminen kansainvälisen rauhan ja
turvallisuuden ylläpitämiseksi sekä vakavan rikollisuuden torjunta yleisen turvallisuuden takaamiseksi ovat
unionin yleisen edun mukaisia tavoitteita. Kuitenkin kohdassa 46 huomautetaan suhteellisuusperiaatteen
edellyttävän EU-tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan, että kyseessä olevan säännöstön
(teletunnistetietojen säilyttämistä koskevan direktiivi (2006/24/EY) legitiimit tavoitteet ovat toteutettavissa
unionin toimielinten säädöksillä, päätöksillä ja muilla toimilla ja että niillä ei ylitetä niitä rajoja, jotka johtuvat
siitä, mikä on tarpeellista näiden tavoitteiden toteuttamiseksi ja tähän soveltuvaa. Kohdassa 52 todetaan unionin
tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan yksityiselämän kunnioitusta koskevan perusoikeuden
suojan edellyttävän, että henkilötietojen suojaa koskevat poikkeukset on toteutettava täysin välttämättömän
rajoissa. Tämän johdosta, kohdassa 54 todetun mukaisesti, unionin lainsäädännössä on säädettävä selvistä ja
täsmällisistä henkilötietojen suojaan puuttuvien toimenpiteiden laajuudesta ja soveltamisesta, joissa asetetaan
vähimmäisvaatimukset, jotta henkilöillä, joiden tietoja on säilytetty, on riittävät takeet, joiden avulla voidaan
tehokkaasti suojata heidän henkilötietonsa väärinkäytön vaaroja vastaan sekä kaikenlaista näiden tietojen
laitonta saantia ja käyttöä vastaan. Kohdan 55 mukaisesti oikeussuojatakeiden tarve on sitä tärkeämpi, kun
henkilötietoja käsitellään automaattisesti ja on olemassa huomattava vaara laittomasta pääsystä näihin tietoihin.
356
HE 198/2017 vp, s. 30.
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kokonaisuus357.

Myös

Suomeen

ehdotetun

tiedustelutoiminnan

valvontamekanismin

keskeisenä ajatuksena on, että eri valvontatasot muodostaisivat yhtenäisen ja vuorovaikutteisen
kokonaisuuden.
EU:n

perusoikeusvirasto

mukaan

näkemykset

eri

jäsenvaltioiden

tiedustelun

valvontatoimijoiden toiminnan tehokkuudesta ovat vaihtelevia. Huomiota tulisi kiinnittää
siihen, että havaittuihin puutteisiin vastataan asianmukaisesti. Tällä tavoin vaalittaisiin
kansalaisten

luottamusta

siihen,

että

hallinnot

noudattavat

oikeusvaltioperiaatetta.

Tietosuojasäännöksiä ja muita oikeussuojaperiaatteita ei tulisi nähdä eurooppalaisten
kansalaisten

turvallisuuden

turvallisuusviranomaisten

suojaamisen
yhteisten

esteinä

etujen

vaan

lähteinä.

pikemminkin
Yksilön

yksilöiden
oikeuksien

ja
ja

oikeusvaltioperiaatteiden puolustaminen lisää viraston mukaan kansalaisten luottamusta
turvallisuusviranomaisiaan kohtaan ja siten parantaa edellytyksiä puolustaa kansallista
turvallisuutta tehokkaasti358. Päätelmä on myös Suomen tilanteeseen soveltuva. Nykyaikaisen
perus- ja ihmisoikeusajattelu asettaa paljolti rajoituksia tehokkaalle tiedustelutoiminnalle.
Toisaalta, kuten EU:n perusoikeusviraston raportissakin todetaan, mikäli tiedustelutoiminta
noudattaa todistettavasti perus- ja ihmisoikeusvelvoitteita ja nauttii myös yleistä kansalaisten
luottamusta, on se kiistämättä myös yhteiskuntia vahvistava tekijä.
Viranomaisten ja yleensä julkisen toiminnan legitimiteetillä puolestaan on erittäin tärkeä
merkitys eurooppalaisessa demokraattisessa valtiossa, kuten aiemmin on esitetty. Eritoten
yksilöllisiä vapauksia ja oikeuksia turvaamaan pyrkivien perus- ja ihmisoikeuksien, kuten
yksityiselämän suojan, toteuttaminen on omiaan edistämään myös demokraattisen
yhteiskunnan toteutumista kokonaistasolla. Toisaalta, mikäli perus- ja ihmisoikeuksia ei
noudateta yksittäistapauksissa, ei kokonaisuuskaan voi täyttää demokraattisen oikeusvaltion
kriteerejä. Arvioitaessa Suomeen ehdotettua tiedustelulainsäädäntöä on myös tärkeää tuntea,
miten tiedustelun perusratkaisut on toteutettu eräissä Suomen kannalta keskeisissä
vertailumaissa.

357

Surveillance by intelligence services: fundamental rights safeguards and remedies in the EU, 2015 ja 2017.
Vuoden 2015 raportissa (s. 57) todetaan tärkeäksi, että eri valvontaelimet täydentävät toisiaan ja muodostavat
kokonaisuudessaan vahvan järjestelmän, jolla on kyky valvoa tiedustelutoimintaa suorittavien viranomaisten
toiminnan asianmukaisuutta. Toisaalta korostetaan myös tiedusteluviranomaisten toimivaltuuksien
täsmällisyyttä.
358
Surveillance by intelligence services: fundamental rights safeguards and remedies in the EU 2017, s. 135.
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6. TIEDUSTELU JA SEN VALVONTA SUOMEN VERTAILUMAISSA
6.1.

Muuttunut uhkatilanne tiedusteluvaltuuksien laajentamisen perusteluna

Tiedustelu ja sitä koskevat toimivaltuudet ovat olleet merkittävä juridinen- ja julkisuuskysymys
läntisessä maailmassa etenkin 2000-luvun näyttävän kansainvälisen terrorismin sekä
Euroopassa ja sen lähialueilla ennalta-arvaamattomammaksi muuttuneen turvallisuuspoliittisen
tilanteen myötä. Esimerkiksi Ranskassa ja Belgiassa tapahtuneet veriset terrori-iskut ovat
muuttaneet

varsin

laajasti

eurooppalaisten

valtioiden

suhtautumista

tiedusteluun.

Tiedustelutoimintaa sitä koskevaa lainsäädäntöä onkin uudistettu lähes kaikissa KeskiEuroopan maissa359. Esimerkiksi EU-maiden piirissä on näkemyseroja siitä, kuinka järeitä
vastatoimia terrorismin torjunnassa voidaan käyttää. Esillä on ollut myös näkemys, jonka
mukaan perus- ja ihmisoikeuksien loukkaaminen terrorismin vastustamisen nimissä on omiaan
edistämään

ääriliikkeitä

ja

terrorismia360.

Suomen

tiedustelutoimivaltuuksien

laajentamiskeskustelu ei siis ole irrallaan yleiseurooppalaisesta kehityksestä. Esimerkiksi
Ruotsissa

noin

vuosikymmen

sitten

tehdyt

laajennukset

etenkin

signaalitiedusteluviranomaisten toimivaltuuksiin perusteltiin toimintaympäristön muutoksilla
sekä tapahtuneella teknisellä kehityksellä. Klambergin mukaan ruotsalaisessa keskustelussa
nostettiin jo tuolloin esiin uudenlaisia rajat ylittäviä, asymmetrisiä, ei-sotilaallisia myös eivaltiollisia uhkatekijöitä361.
Uusilla tiedustelukeinoilla pyritään vastaamaan nykyaikaisiin uhkiin, kuten globaaliin
terrorismiin, joka pyrkii erityisesti nykyaikaisen verkkoviestinnän keinoin yllyttämään
yksittäisiä henkilöitä radikalisoitumaan ja ryhtymään terroristisiin toimiin asuinpaikoissaan
ympäri maailmaa. Onnistuneesti toteutetut iskut puolestaan toimivat uusiin tekoihin
yllyttämisen aineistona. Terroristisen toiminnan siirtyminen pitkälti keskusjohtoisista
terroristiorganisaatioista hajautetumpaan niin sanottuun tehtävätaktiikkaan on pitkälti johtunut
juuri terrorismia ehkäisemään pyrkivien tahojen tehokkaasta tiedustelusta: jatkuvaa
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Saraste 2016, s. 66.
Ojanen 2007, s. 1056.
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Klamberg 2009, s. 519.
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operatiivista yhteydenpitoa on pyritty vähentämään362. Terroristinen toimintaa onkin kuvattu
virtuaalistuneeksi, radikalisoituneeksi ja teknologisoituneeksi363.
Uudenlaisten uhkien myötä eri valtioiden tiedustelulainsäädäntöjen kehittämisessä on
korostunut

tietoliikennetiedustelun

merkitys.

Sen

tarvetta

on

perusteltu

myös

kybervaikuttamisen tai jopa kybersodankäynnin uhalla, jossa keskeisessä osassa on sähköisten
viestintävälineiden hyödyntäminen. Pelkän uhkien torjunnan lisäksi kyberturvallisuuden
kysymysten on katsottu liittyvän kiinteästi myös yhteiskunnallisen luottamuksen turvaamiseen.
Esimerkiksi kyberturvallisuusprofessori Limnéll on todennut, että (kyber)turvallisuus on vahva
kilpailuetu ja yhteiskunnallisen luottamuksen ylläpitäjä364. On toinen kysymys, kuten globaalin
terrorismin toimintamallien osalta esitettiin, kuinka paljon kansallista turvallisuutta
potentiaalisesti

vaarantavat

toimijat

mukauttavat

toimintaansa

viranomaisten

tiedustelutoimivaltuuksien laajentuessa. Tämä voi tapahtua esimerkiksi kommunikaation
muotoja ja tapoja muuttamalla tai siirtymällä edistyneempiin salausmuotoihin. Tiedustelun
historia osoittaa, että muutos myös tiedustelun saralla on jatkuvaa: uhkat alati muuttuvat ja
uusia toimivaltuuksia perustellaan tapahtuneilla ja odotettavissa olevilla muutoksilla.
Koska myös Suomen tiedustelulainsäädännön säätämisessä vaikuttaneet uhkatekijät ovat varsin
samanlaiset joka puolella Eurooppaa, on syytä tarkastella, miten tiedusteluvaltuuden ja niiden
valvonta on ratkaistu eräissä Suomen kannalta keskeisissä vertailumaissa.

Tämän työn

informaatio-oikeudellisen aiheen mukaisesti suurin kiinnostus on yksityiselämän suojaan
erityisesti kohdistuvassa tietoliikennetiedustelulainsäädännössä ja sen valvonnassa.
Norjan ja Ruotsin tiedustelulainsäädäntöjen tarkastelu vertailevassa mielessä on hedelmällistä,
koska maat kuuluvat oikeuskulttuurisesti Suomen kanssa samaan pohjoismaiseen ryhmään.
Myös Saksan oikeusjärjestelmä on monilta osin Suomen järjestelmään vertautuva. Lisäksi
Saksassa ihmisoikeuksien toteutumisen turvaamisella on korostettu merkitys myös
362

ks. Kaleva 2018, 193, 161-162. Perinteisesti esimerkiksi jihadistisen propagandan mukainen
radikalisoitumisprosessi on toiminut korostetusti ylhäältä alaspäin johdettuna niin sanottuna top down toimintana. Etenkin al-Qaidan riveistä 2000-luvulta lähtien on todettu riittämättömästi modernin teknologian
mahdollisuuksia hyödyntäväksi. Al-Qaidan piirissä alettiinkin mieltää näyttävät terroriteot eräällä tavalla
mainoksiksi, joiden tehtävä oli herättää huomiota henkilöissä, jotka olivat kiinnostuneita jihadistisesta
sanomasta. Pyrkiessään luomaan kansainvälistä ja hajautettua toimintaa Al-Qaida ryhtyi lataamaan internetiin
propagandistista materiaalia. Siihen radikalisoitumispotentiaalia omaavat henkilöt saattoivat perehtyä ja
radikalisoida itse itseään ja ottaa yhteyttä jihad-liikkeen rekrytoijiin. Tätä menetelmää alettiin kutsua bottom up
-prosessiksi. Al-Qaidan jälkeen menetelmää jatkoi menestyksellisesti varsinkin Isis, joka käytti apunaan
digiviestinnän ammattilaisia. Uusien terroristien rekrytointi on kytköksissä monien terroristijärjestöjen
desentralisoituun johtamistapaan. Alainen voi mahdollisimman vapaasti päättää siitä, miten toteuttaa johdolta
saamansa tehtävän, mikä tunnetaan tehtävätaktiikkana. Koska etenkin Yhdysvaltain tiedustelukyky on
merkittävä, vähentää tämä toimintamalli myös riskialtista yhteydenpitoa.
363
Lohse 2012, s. 21-25.
364
Limnéll 14.9.2017, kolumni Ylen verkkopalvelussa: ”Kyberturvallisuus on entistä laajempi käsite”.
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tiedustelutoiminnassa. Sveitsi puolestaan on mielenkiintoinen vertailumaa, koska siellä on ollut
vastikään tiedustelulainsäädännön uudistamishanke365. Ranskan tarkastelu puolestaan antaa
tietoa mallista, jossa tiedustelun toteutus ja sen valvonta ovat muista tarkasteltavista maista
poiketen leimallisesti toimeenpanovallan käsissä. Kaikissa tarkasteltavissa maissa on joka
tapauksessa selkeä lähtökohta, että tiedustelupalvelut voivat ryhtyä ainoastaan sellaisiin
toimiin,

6.2.

joista

on

säädetty

laissa

ja

jotka

ovat

lainsäädännön

mukaisia366.

Norja

Norjan ulkomaantiedustelupalvelu on Etterretningstjenesten (E-tjeneste). Sitä koskevista
tehtävistä ja toimivaltuuksista säädetään laissa ja asetuksessa tiedustelupalvelusta. Maan
sisäisestä kansallisen turvallisuuden ylläpitämisestä on vastuussa turvallisuuspoliisi Politiets
sikkerhetsjeneste (PST). Sen tehtävänä on estää, paljastaa ja selvittää eräitä kansalliseen
turvallisuuteen kohdistuvia rikoksia. Toimijoiden välisestä yhteistyöstä on oma asetuksensa.
Ulkomaantiedustelupalvelu E-tjenesten on osa puolustusvoimia, jonka komentaja on
tiedustelupalvelun päällikön esimies. Tiedustelupalvelun poliittisesta ohjauksesta sekä
toiminnan valvonnasta vastaa puolustusministeriö. Puolustusministeriön lisäksi myös muut
ministeriöt ja viranomaiset voivat puolustusministeriön luvalla antaa tiedustelupalvelulle
toimeksiantoja367.
Norjassa tiedustelupalvelun tehtävänä sitä koskevan lain mukaan on hankkia, työstää ja
analysoida tietoa, joka koskee Norjan etuja suhteessa vieraisiin valtioihin, organisaatioihin ja
yksilöihin, sekä laatia uhka- ja tiedusteluarvioita tärkeiden kansallisten etujen turvaamiseksi.
Tiedustelu hankkii tietoa muiden valtioiden sellaisesta poliittisesta ja yhteiskunnallisesta
kehityksestä, aikeista sekä sotilaallisista kyvyistä, jotka voivat muodostaa uhkan Norjan
turvallisuudesta. Lain 3 § sisältää luettelon turvattavista kansallisista eduista, joita ovat muun
muassa tiedonsaanti kansainvälisesti terrorismista, rajat ylittävistä ympäristöongelmista sekä
joukkotuhoaseista. Lain luettelo ei ole tyhjentävä. Tiedustelupalvelun kulloinkin turvaamat
kansalliset edut riippuvat niistä muutoksista, joita tapahtuu Norjan turvallisuusympäristössä368.
Tiedustelupalvelu voi tehdä tiedusteluyhteistyötä myös muiden valtioiden kanssa369.

365

Husa 2013, s. 256-257; ks. myös HE 203/2017 vp, s. 61.
ks. United Nations Human Rights Council 2010.
367
HE 202/2017 vp, s. 39-40.
368
Ibid, sekä Lov om Etterretningstjenesten, 20.3.1998, 3 § 1. mom.: Etterretningstjenesten skal innhente,
bearbeide og analysere informasjon som angår norske interesser sett i forhold til fremmede stater,
organisasjoner eller individer, og på denne bakgrunn utarbeide trusselanalyser og etterretningsvurderinger.
369
Lov om Etterretningstjenesten, 3 §.
366
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Yhteistyössä E-tjenestenin sekä Norjan turvallisuuspoliisin välillä prioriteettialueita ovat
yhteistyötä koskevan asetuksen mukaisesti terrorismi, joukkotuhoaseiden leviäminen,
ulkomainen tiedustelutoiminta sekä muut prioriteetit, jotka koskettavat tärkeitä norjalaisia
intressejä370. Verrattuna Suomeen Norjan lainsäädäntö antaa joustavammat mahdollisuudet
siihen, että tiedustelutoiminnan prioriteettia voidaan kohdentaa tilanteen vaatimalla tavalla
muuttamatta ensiksi lainsäädäntöä.
Tiedustelupalvelu ei saa Norjassa kohdistaa salaista tiedonhankintaa Norjan kansalaisiin tai
norjalaisiin oikeushenkilöihin. Tästä poikkeuksena tiedustelupalvelu voi kuitenkin käyttää
salaisen tiedonhankinnan menetelmiä sellaisiin Norjassa oleskeleviin norjalaisiin371, jotka
osallistuvat laittomaan tiedustelutoimintaan vieraan valtion puolesta. Tiedonhankinnan
tapahduttava poliisin turvallisuuspalvelun välityksellä tai hyväksynnällä.372.
Tietoliikennetiedustelua

arvioineen

norjalaiskomitean

mukaan

tietoliikennetiedustelutoimivaltuudet ovat välttämättömiä demokraattisen yhteiskunnan ja
kansallisen

turvallisuuden

suojaamiseksi.

Ehdotettu

tietoliikennetiedustelua

koskeva

toimivaltuus osoitettaisiin E-tjenestille. Se voisi hankkia tietoa etenkin kyberuhkista,
terrorismista sekä Norjaan kohdistetusta vakoilusta. Suomeen ehdotetun lainsäädännön tavoin
kyse olisi Norjan rajat ylittävissä tietoliikennekaapeleissa liikkuvan tietoliikenteen
suodattamisesta hakuehtojen avulla. Sekä sisältöä kuvaavien että muiden hakuehtojen käyttö
olisi sallittua, mutta tässä olisi edellytyksenä tuomioistuimen ennakkohyväksyntä 373. Suomeen
ehdotetussa tietoliikennetiedustelussa sisältöä kuvaavien hakuehtojen käyttäminen olisi
kiellettyä esimerkiksi haittaohjelmia koskevia poikkeuksia lukuun ottamatta.
Jälkikäteisen oikeusturvan varmistamiseksi norjalainen tietoliikennetiedustelukomitea arvioi
tarpeelliseksi sekä laillisuusvalvonnan että parlamentaarisen valvonnan vahvistamisen374.
Tiedustelutoiminnan valvonnasta säädetään turvallisuusviranomaisille yhteisessä laissa375.
Norjassa tiedustelutoiminnan parlamentaarista valvontaa ja laillisuusvalvontaa ei ole selvästi
erotettu toisistaan. Sekä laillisuusvalvonta että parlamentaarinen valvonta yhdistyvät Norjan
370

Instruks om samarbeidet mellom Etterretningstjenesten og Politiets sikkerhetstjeneste, 13.10.2006, 3 §.
huom. Arne Treholt voidaan tuoda esiin tämän lainkohdan yhteydessä. Treholt tuomittiin Neuvostoliiton ja
Irakin hyväksi suoritetusta vakoilusta 20 vuoden vankeustuomioon vuonna 1985. Treholt on ensimmäinen
norjalainen, joka on saanut tuomion poliittisesta vakoilusta. Ks. Norsk Biografisk Leksikon: Arne Treholt.
372
HE 202/2017 vp, s. 40-41.
373
HE 202/2017, s. 41. Uhkakuvat nähdään aika vastaavasti kuin Suomessa Digitalt grenseforsvar (DGF)-raportin
28.8.2016 s. 5 mukaisesti:"Den ene trenden er endringer i trusselbildet. Vi er vitne til en kraftig eskalering av
cybertrusler mot Norge og norske interesser, både i volum av angrep og i angrepenes kompleksitet. Videre er
truslene fra internasjonal terrorisme økende, og vi ser at nettbasert koordinering av terrorvirksomhet på tvers
av landegrenser blir mer vanlig."
374
HE 202/2017 vp, s. 42.
375
Lov om kontroll med etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-kontrolloven), 3.2.1995.
371
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Stortingetin eli parlamentin EOS-valtuuskunnan376 toiminnassa. EOS-valtuuskunta valvoo sekä
tiedustelupalvelu E-tjenestenin että turvallisuuspoliisi PST:n toimintaa. Valtuuskunnan
kokoonpano on seitsemän jäsentä, jotka Stortingetin eli suurkäräjien täysistunto nimittää viiden
vuoden toimikaudeksi kerrallaan. Valtuuskunnan jäsen voidaan valita yhden kerran uudelle
kaudelle, eikä valvottavassa palvelussa aiemmin työskennellyt henkilö voi tulla valituksi
valtuuskunnan jäseneksi. Valvottavissa palveluissa työskentelevät henkilöt eivät myöskään lain
mukaan voi toimia valiokunnan neuvonantajina. Valtuuskunnan kokoonpanon tulee heijastaa
poliittisia voimasuhteita suurkäräjillä. Valtuuskunta toimii suurkäräjistä riippumattomasti, eikä
sen

jäseniksi

voida

valita

istuvia

kansanedustajia377.

Suomalaisessa

tiedustelun

valvontavaliokunnassa jäsenet olisivat kansanedustajia. Norjalaisessa ratkaisussa, vaikka
jäsenet eivät ole kansanedustajia, poliittiset voimasuhteet määrittävät silti kokoonpanoa.
EOS-valtuuskunnan

toimeenpaneman

valvonnan

luonne

on

kokoonpanon

määrittymisperusteista huolimatta pikemminkin laillisuusvalvontaa kuin parlamentaarista
valvontaa. Valtuuskunnan tulee ehkäistä ja selvittää yksittäisiin oikeussubjekteihin kohdistuvia
oikeudenloukkauksia
tiedustelupalvelut

tiedustelupalveluiden

noudattavat

toiminnassa.

suhteellisuusperiaatetta,

Se

myös

kunnioittavat

valvoo,

että

ihmisoikeuksien

toteutumista sekä toimivat muutenkin lakien ja asetusten mukaisesti. Valtuuskunta käsittelee ja
ratkaisee kanteluita, joita tiedustelu- ja turvallisuuspalvelun toiminnasta on tehty. Sillä on
ajoittamaton pääsy tiedustelu- ja turvallisuuspalveluiden asiakirjoihin sekä se voi kehottaa
palveluita lopettamaan lainvastaisen tiedonhankinnan, hävittämään lainvastaisesti kerätyt tiedot
sekä käsittelemään jo ratkaistun asian uudelleen. Valtuuskunta voi raportoida mahdollisista
lainvastaisista menettelyistä suurkäräjille sekä antaa toiminnastaan ja tekemistään havainnoista
vuosittaisen

selonteon

suurkäräjille.

Suurkäräjät

voi

myös

antaa

valtuuskunnalle

selvitystoimeksiantoja. Selonteot liitteineen ovat julkisia378. Suomeen ehdotetussa tiedustelun
valvontamallissa laillisuusvalvonta ja poliittinen valvonta ovat selkeämmin erillään toisistaan,
joskin ne on tarkoitettu toimimaan yhteistyössä.

376

EOS = Utvalget for kontroll med etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste.
EOS-kontrolloven 3§, 19 §; HE 199/2017 vp, s. 14.
378
HE 199/2017 vp, s. 15.
377
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6.3.

Ruotsi

Suomen suojelupoliisiin verrattavana poliisin tiedustelu- ja turvallisuuspalveluna toimii
Ruotsissa Säkerhetspolisen (Säpo). Säpon päätehtäviin kuuluu muun muassa terrorismin
torjunta, vastavakoilu sekä turvallisuustehtävät379. Sen tehtävistä ja toimivaltuuksista säädetään
useissa laissa, joista keskeisiä ovat etenkin poliisilaki380, poliisiasetus381 sekä Säpon toimintaa
koskeva

asetus382.

Puolustushallinnon

tiedustelutoiminnasta

on

säädetty

yleislailla

sotilastiedustelusta383 sekä sitä täydentävällä asetuksella384. Lisäksi signaalitiedustelusta385 on
oma lakinsa ja sitä tarkentava asetus386, jonka lainsäädännön valmistelua ja sisältöä on
Klamberg

selvittänyt

erityisesti

tiedustelulainsäädäntökokonaisuuteen

oikeudellisesta
kuuluu

näkökulmasta387.

myös

yleislakeja

Ruotsalaiseen
täydentävää

erityislainsäädäntöä, kuten informaatio-oikeuden näkökulmasta keskeinen laki henkilötietojen
käsittelystä signaalitiedustelussa388.
Sotilastiedustelulain mukaan tiedustelutoiminnan yleisestä kohdentamisesta päättää Ruotsin
hallitus. Tiedustelutoimintaa tehdään tietoja keräämällä, käsittelemällä ja analysoimalla. Saadut
tulokset raportoidaan asianomaisille viranomaisille. Laki korostaa myös kansainvälisen
tiedusteluyhteistyön merkitystä389. Tiedusteluviranomaiset tekevät myös Ruotsin sisäistä
yhteistyötä koordinoidakseen siviili- ja sotilastiedustelua kiinnostavaa tiedustelutoimintaa 390.
Signaalitiedustelusta Ruotsissa vastaa FRA (Försvarets radioanstalt), jonka tehtävänä on
hankia tiedustelutietoja saamiensa toimeksiantojen mukaisesti. Hankkimansa tiedot se toimittaa
toimeksiantajien käyttöön391. FRA ei siis voi toimia itsenäisesti vaan signaalitiedustelu
379

Säpon verkkosivu: sakerhetspolisen.se.
Polislag (1984:387).
381
Polisförordning (2014:1104).
382
Förordning (2014:1103) med instruktion för Säkerhetspolisen.
383
Lag (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet.
384
Förordning (2000:131) om försvarsunderrättelseverksamhet.
385
Lag (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet.
386
Förordning (2008:923) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet.
387
ks. Klamberg 2009: ”FRA:s signalspaning ur ett rättsligt perspektiv”. Klambergin artikkelissa keskeiselle
sijalle nousevat etenkin yksityisyyden suojaa sekä henkilötietojen käsittelyä koskevat näkökohdat suhteessa
uusiin ruotsalaisiin signaalitiedustelutoimivaltuuksiin. Toisaalta Klamberg ei kyseisessä artikkelissaan juurikaan
tarkastele tämän tutkielman aiheen kannalta keskeistä tiedustelutoiminnan valvonnan järjestämistä
ruotsalaisessa kontekstissa.
380

388

ks. HE 199/2017 vp, s. 13. Laki henkilötietojen käsittelystä signaalitiedustelussa: Lag (2007:259) om behandling
av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet.
389
Lag (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet 1 § ja 2 §. Lain 1 §: ” ---I verksamheten ingår att medverka
i svenskt deltagande i internationellt säkerhetssamarbete---”.
390
HE 203/2017 vp, s. 62.
391
HE 203/2017 vp, s. 63. Ks. myös Seppinen 2018, s. 426-427.FRA on toimittanut tietoja myös Suomelle. FRA
muun muassa antoi vihjeen, joka johti ulkoasiainministeriön laajan tietovakoilumurron havaitsemiseen, josta
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edellyttää aina toimeksiantoa. Signaalitiedustelulain 4 §:ssä säädetyllä tavalla toimeksiannon
voivat antaa ainoastaan valtioneuvosto, valtioneuvoston kanslia, Ruotsin puolustusvoimat,
poliisi tai suojelupoliisi Säpo392.
Lakimääritelmän mukaan signaalitiedustelu on elektronisessa muodossa olevien signaalien
noutamista393. Teknologianeutraali määritelmä kattaa kaikki signaalitiedustelun menetelmät,
esimerkiksi kaapeli- ja radiosignaalitiedustelun sekä manuaalisen ja automaattisen
tiedonkeruun. Signaalitiedustelun käyttö edellyttää, että tiedustelulainsäädännössä määritellyt
ehdot täyttyvät. Mikäli vastaanottaja ja lähettäjä ovat Ruotsissa, ei signaalia saa kerätä. Lisäksi
kaapelitietoliikenteen tiedustelu on sallittua vain silloin, kun se ylittää Ruotsin rajan394. Myös
Suomeen ehdotetussa tietoliikennetiedustelussa sallittua olisi tarkkailla vain rajat ylittävää
tietoliikennettä.
Signaalitiedustelun käyttökohteet on määritelty tyhjentävästi signaalitiedustelua koskevan lain
1 §:ssä. Ruotsiin kohdistuvien sotilaallisten uhkien sekä Ruotsin etuihin kohdistuvan
ulkomaalisen tiedustelutoiminnan lisäksi signaalitiedustelulla voidaan hankkia tietoa muun
muassa olennaisia kansallisia etuja mahdollisesti uhkaavasta kansainvälisestä terrorismista ja
muusta törkeästä rajat ylittävästä rikollisuudesta. Jos on toiminnan kannalta välttämätöntä,
tietoja on mahdollista hankkia myös signaaliympäristössä, teknisessä kehityksessä ja
signaalisuojassa tapahtuvien muutosten seuraamiseksi sekä tiedonhankinnassa käytettävän
tekniikan ja menetelmien kehittämiseksi395. Suomeen ehdotetussa tietoliikennetiedustelussa
ajatus olisi sama kuin Ruotsissa: perusteuhkat, joihin tietoliikennetiedustelua saataisiin käyttää,
olisi laissa tarkoin määritelty. Esimerkiksi Norjan tiedustelua koskevassa yleislainsäädännössä
puolestaan on mahdollisuus kohdistaa tiedustelua tarpeen vaatiessa ja prioriteettien muuttuessa
uudelleen.
Signaalitiedusteluun ryhtymisen edellytyksenä on Ruotsissa aina erityistuomioistuimena
toimivan

puolustustiedustelutuomioistuimen

myöntämä

lupa.

Tarkasti

säädetyissä

lupaehdoissa ja myöntämisedellytyksissä keskeistä on erityisesti toiminnan ja tehtävän
lainmukaisuus ja suhteellisuus. Puolustustiedustelutuomioistuimessa on erityisiä kansalaisten

Suojelupoliisi kertoi julkisuuteen kesällä 2014. (ks. YLE: Supo: Ulkoministeriö joutui kaksi kertaa vakoilun
kohteeksi).
392
Lag (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet 4 §: ”Inriktning av signalspaning får anges
endast av regeringen, Regeringskansliet, Försvarsmakten, Säkerhetspolisen och Nationella operativa
avdelningen i Polismyndigheten.”
393
Lag (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet 1 §: “inhämta signaler i elektronisk form
vid signalspaning.”
394
HE 203/2017 vp, s. 62.
395
Lag (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet 1 §, HE 203/2017 vp, s. 63.
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yksityisyydensuojaa valvovia valtuutettuja, jotka ovat olleet tuomareita tai asianajajia396.
Luvasta tulee käydä ilmi muun muassa mitä hakuehtoja tai hakuehtokategorioita saa käyttää
sekä muita ehtoja, jotka ovat tarpeellisia yksittäisten henkilöiden yksityisyyden suojaan
puuttumisen rajoittamiseksi. Yksittäiseen luonnolliseen henkilöön viittaavaa hakuehtoa
saadaan käyttää vain, jos se on erityisen tärkeää tiedustelutoiminnalle397. Signaalitiedustelulain
mukaisesti puuttuminen yksityisen henkilön yksityisyydensuojaan on rajoitettava niin
vähäiseen kuin mahdollista398. Suomen tietoliikennetiedustelulainsäädännössä ei olisi kyseisen
kaltaista ehtoa, joka mahdollistaisi erityisen tärkeästä syystä yksityiseen luonnolliseen
henkilöön viittaavan hakuehdon käyttämisen. Suomeen ehdotettu lainsäädäntö olisi tältä osin
kategorisempaa ja siten lain sanamuodon tasolla yksityisyydensuojaa vahvemmin korostava.
Signaalitiedustelulain mukaisesti FRA:lle asetetaan tietojen hävittämisvelvollisuus. Jos
yksittäistä luonnollista henkilöä koskevalla tiedolla ei ole merkitystä laissa määriteltyjen
perusteuhkien kannalta, on tieto välittömästi hävitettävä399. Luonnolliselle henkilölle on
ilmoitettava niin pian kuin mahdollista tiedustelun päättymisestä, viimeistään kuukausi sen
päättymisen jälkeen. Ilmoituksesta on käytävä ilmi, milloin tiedustelu tapahtui ja mistä syystä.
Laki sisältää mahdollisuuden lykätä ilmoituksen antamista tai jättää se kokonaan antamatta, jos
salassapitomääräykset estävät ilmoittamisen. Ilmoitusta ei myöskään anneta, jos tiedustelu on
koskenut ainoastaan ulkosuhteita tai ulkovaltojen välisiä suhteita 400. Suomen lainsäädäntö
sisältäisi niin ikään mahdollisuuden jättää ilmoittamatta, mutta toisaalta ehdotettuna
oikeussuojakeinona olisi tiedusteluvaltuutetulle tehtävä tarkastuspyyntö.
Tiedusteluviranomaisten tulee raportoida vastuuministeriöille toiminnan suuntautumisesta,
kansainvälisestä yhteistyöstä sekä henkilö- ja signaalitiedustelulla tehtävästä tiedustelusta.
niiden tulee lisäksi tehdä vuosittain kulunutta vuosta koskevan tiedustelutoiminnan julkinen
yleiskatsaus401. Signaalitiedusteluviranomainen FRA:lla on myös verkkosivusto, joka pyrkii
kertomaan viraston toiminnan periaatteista. FRA korostaa, että siellä työskentelevät ovat
”tavallisia ihmisiä, joilla on epätavallisia työtehtäviä”402. Suomessakin olisi viisasta pohtia
tietoliikennetiedusteluviranomaisten toiminnan tuomista myös tavallisen ihmisen ulottuville,

396

HE 203/2017 vp, s. 63.
HE 203/2017 vp, s. 63-64.
398
Lag (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet 3 §: ”Sökbegreppen ska utformas och
användas med respekt för enskildas personliga integritet och så att signalspaningen medför ett så begränsat
integritetsintrång som möjligt.”
399
HE 203/2017 vp, s. 64; 399 Lag (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet 7 §.
400
Lag (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet 11 a § ja 11 b §.
401
HE 203/2017 vp, s. 64.
402
FRA:n verkkosivusto: ” Vi som arbetar på FRA är vanliga människor - men med ovanliga arbetsuppgifter. --FRA är en arbetsplats utöver det vanliga - för dig med den rätta skärpan.”
397
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Tällä vältettäisiin ruokkimasta mielikuvaa salaisesta urkintakoneistosta. Tietenkin myös
käytännön toiminnan täytyy olla sellaista, että se ei tuollaista mielikuvaa ruoki.
Mitä

tiedustelutoiminnan

sekä

sen

valvonnan

kannalta

keskeisiin

ihmis-

ja

perusoikeusnäkökohtiin tulee, Ruotsi on varsin hyvä vertailumaa tämän osalta. Ruotsi oli yksi
ensimmäisistä

valtioista,

joka

ratifioi

Euroopan

ihmisoikeussopimuksen.

Ruotsin

valtionsisäisen lainsäädännön mukaan kaiken lainsäädännön on oltava ristiriidatonta suhteessa
niihin velvoitteisiin, jotka Ruotsille johtuvat Euroopan ihmisoikeussopimuksesta. Myös
Ruotsin

perustuslaki

takaa

vastaavan

yksityisyyden

suojan

kuin

Euroopan

ihmisoikeussopimuksen artikla 8403. Kuten todettua, EIT on katsonut juuri tiedustelun
tehokkaan

ja

toimivan

ulkoisen

valvonnan

olevan

tärkeä

edellytys

sille,

että

tiedusteluviranomaisten toiminta voi olla ihmisoikeussopimuksen ja siihen liittyvän EIT:n
ratkaisukäytännön kanssa sopusoinnussa.
Ruotsissa ei ole parlamentaarista tiedustelun valvontaelintä, jonka yksinomaisena tai
pääasiallisena tehtävänä olisi valvoa tiedustelutoimintaa. Valvonta kuuluu periaatteessa
parlamentin, Sveriges riksdag, puolustusvaliokunnalle, koska ulkomaantiedustelusta vastaavat
viranomaiset

ovat

puolustusministeriön

alaisuudessa.

Puolustusvaliokunta

käsittelee

vuosittaisen hallituksen signaalitiedustelusta antaman selonteon404. Suojelupoliisi Säpon
varsinainen valvonta ei kuulu suoranaisesti millekään valiokunnalle, mutta Säpoa koskevat
asiat käsitellään parlamentin oikeusasioita käsittelevässä valiokunnassa405. Parlamentaarinen
valvonta vertautuu kohtalaisen hyvin Suomen nykytilaan, jossa eduskunnan erikoisvaliokunnat
hoitavat tiedustelun valvontaa hallinnonalajaottelun mukaisesti. Suomeen ehdotettu tiedustelun
valvontavaliokunta muodostaisi keskitetyn parlamentaarisen tiedustelun valvojatahon, eli
parlamentaarinen valvonta olisi ainakin rakenteellisesti Ruotsin mallia kattavampaa.
Laillisuusvalvonnasta Ruotsissa vastaa valtion tiedustelutarkastus SIUN406. Siihen kuuluu viisi
jäsentä sekä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, joiden viimeksi mainittujen on tullut toimia
tuomareina. Hallitus nimittää lautakuntamuotoisen SIUNin jäsenet ehdokkaista, jotka
parlamenttiryhmien ehdokkaat ovat asettaneet. Jäsenet ovat yleensä olleet entisiä
kansanedustajia ja lautakunnalla on pysyvä sihteeristö tukenaan. SIUNin keskeinen tehtävä on
valvoa

lakien

noudattamista,

tiedustelun

kohdentamisesta

sekä

menetelmiä,

joita

tiedonhankinnassa käytetään. Jos SIUN havaitsee tiedustelutoiminnassa puutteita, se antaa

403

Klamberg 2010, s. 110.
HE 199/2017 vp, s. 13.
405
ks. riksdagenin verkkosivusto: Justitieutskottet.
406
SIUN = Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten.
404

92

tarvittaessa hallitukselle ehdotuksia ongelmakohtien korjaamiseksi. Mahdollisista rikoksista
ilmoitetaan valtakunnansyyttäjälle tai muulle toimivaltaiselle viranomaiselle407. Norjan tavoin
myös Ruotsissa valvontaelimen kokoonpanoon vaikuttavat parlamentaariset voimasuhteet,
mutta itse valvojatahot eivät ole istuvia kansanedustajia. Sitä vastoin Suomessa
laillisuusvalvontatahojen nimittäminen nyt tai ehdotetussa muodossaan ei samalla tavoin
kytkeytyisi poliittiseen prosessiin tai voimasuhteisiin.
SIUNille on lisäksi osoitettu signaalitiedusteluun liittyviä valvontatehtäviä. Ainoastaan sillä on
pääsy teleoperaattoreiden yhteyspisteisiin viemään tietoliikenteeseen. SIUN erottelee ja
luovuttaa

FRA:lle

pääsyn

puolustustiedustelutuomioistuimen

luvassa

yksilöityihin

tietoliikennekaapelin kuituihin. SIUN valvoo signaalitiedustelun hakuehtojen käyttöä ja
luovuttamista sekä tietojen hävittämistä ja raportointia. SIUNilla on lisäksi toimivalta määrätä
tiedustelutoimenpide lopetettavaksi ja tiedot tuhottavaksi, jos toiminta ei ole lain mukaista408.
Mielenkiintoisesti SIUN:lla on laillisuusvalvontatehtävien osalta myös käytännön toimintaa
tietoliikennetiedustelun

käytön

kontrolloinnissa,

toisin

kuin

esimerkiksi

Suomen

laillisuusvalvojilla tällä hetkellä tai ehdotetussa mallissa.
SIUN voi luonnollisen henkilön toimittaman pyynnön johdosta tarkastaa, onko tämän viestejä
seurattu ja onko seuranta ollut lain mukaista. Lisäksi FRA:n yhteydessä toimii riippumaton
neuvosto, joka valvoo yksityisyyden suojan toteutumista. Neuvoston nimittää Ruotsin hallitus.
Ruotsin tietosuojavalvontaviranomainen valvoo yksityisyydensuojan toteutumista myös FRA:n
toiminnassa.

Lisäksi

parlamentin

oikeusasiamies

että

oikeuskansleri

valvovat

signaalitiedustelua. Myös Suomeen ehdotetun valvontalainsäädännön mukaan yksityishenkilö
voi tehdä pyyntöjä omiin tietoihinsa liittyen. Suomessa tämä pyyntöjä vastaanottava taho olisi
tiedusteluvaltuutettu. Ruotsin tavoin myös Suomessa ylimmät laillisuusvalvojat valvovat
tiedustelua – varsin yleispiirteisesti ja jälkikäteisesti, kuten todettua.

407
408

HE 199/2017 vp, s. 13.
HE 199/2017 vp, s. 14.
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6.4.

Sveitsi

Sveitsi on varsin vastikään muuttanut tiedustelulainsäädäntöään. Sveitsin parlamentti hyväksyi
vuonna 2015 uuden tiedustelulain409, joka määritti kansallisen tiedustelupalvelun NDB:n410
toimenkuvaa ja muutti tiedustelun toimivaltuuksia. Laista järjestettiin kansanäänestys
26.9.2016, jolla hyväksytty uusi tiedustelulaki tuli voimaan 1.9.2017. Laki korvasi yleislait
sisäisen turvallisuuden turvaamisen keinoista sekä siviilitiedustelusta411. Lailla pyritään
suojaamaan tärkeitä kansallisia etuja. Sillä pyritään muun muassa Sveitsin demokraattisen ja
perustuslaillisen perusratkaisun turvaamiseen sekä valtion että sveitsiläisten suojelemiseksi.
Tarkoituksensa on Sveitsin ja sen väestön turvallisuuden takaamiseksi edistää myös Sveitsin
kansainvälisten turvallisuusetujen turvaamista. Laissa on annettu liittoneuvostolle vakavan ja
välittömän uhan edessä käyttää tiedustelupalvelua myös muun muassa Sveitsin suojelemiseksi
talouden ja rahoitusalan keskuksena412.
Ennakkovaroitusten tuottaminen kansallista turvallisuutta uhkaavista tekijöistä poliittista
päätöksentekoa varten on NBD:n päätehtävä. Tiedustelupalvelulle tehtävänä on tunnistaa ja
estää ajoissa sisäiseen ja ulkoiseen turvallisuuteen kohdistuvat uhkat, jotka liittyvät esimerkiksi
terrorismiin, väkivaltaisiin ääriliikkeisiin ja vakoiluun. Tarkoituksena on turvata Sveitsin
tärkeät kansalliset edut (wichtiger Landesinteressen) sekä valtiollinen toimintakyky
(Handlungsfähigkeit). Tehtäviin kuuluvat myös ulkomaan toimivaltuudet. Ensisijaisesti NBD
palvelee liittoneuvostoa413, ministeriöitä sekä puolustusvoimien johtoa. Liittoneuvosto vastaa
tiedustelupalvelun poliittisesta ohjauksesta, johon kuuluu vähintään neljän vuoden välein
uusittavan salassa pidettävän perustehtävän. Liittoneuvosto myös hyväksyy vuosittaisen listan,
joka määrittää tarkkailtavat organisaatiot ja ryhmittymät sekä määrää tarpeelliset toimet
erityisten uhkatilanteiden käsillä ollessa414. Tiedustelupalvelu tukee myös liittovaltion
kantoneja sisäisen turvallisuuden kysymyksissä sekä syyttäjäviranomaisia. NBD tekee
yhteistyötä Sveitsien puolustusvoimien tiedustelupalvelu MND:n415 kanssa416.
409

Bundesgesetz über den Nachrichtendienst, 25.9.2015.
NDB = Nachrichtdienst des Bundes.
411
HE 203/2017 vp, s. 82.
412
Bundesgesetz über den Nachrichtendienst, 25.9.2015 art. 2: “Dieses Gesetz dient dem Schutz wichtiger
Landesinteressen; es bezweckt: a. zur Sicherung der demokratischen und rechtsstaatlichen Grundlagen der
Schweiz und zum Schutz der Freiheitsrechte ihrer Bevölkerung beizutragen; b. die Sicherheit der Bevölkerung
der Schweiz sowie der Schweizerinnen und Schweizer im Ausland zu erhöhen; c. die Handlungsfähigkeit der
Schweiz zu unterstützen; d. zur Wahrung internationaler Sicherheitsinteressen beizutragen.”
413
saks. Schweizerischer Bundesrat, ransk. Conseil fédéral suisse, ital. Consiglio federale svizzero, retoromaaniksi
Cussegl federal svizzer.
414
Ibid.
415
MND = Militärischer Nachrichtendienst.
416
HE 203/2017 vp, s. 82-83, Bundesgesetz über den Nachrichtendienst, 25.9.2015 artikla 6.
410
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Tietoliikennetiedustelua on luvallista toteuttaa vain, mikäli joko tietoliikenteen vastaanottaja
tai lähettäjä sijaitsee ulkomailla417. Valtion sisäisen tietoliikenteen tiedustelemisen kielto on
vastaava kuin Suomeen ehdotetussa mallissa ja myös Ruotsin lainsäädännössä. Sveitsin
tiedustelupalvelu saisi käyttöönsä tiedot vain, mikäli ne olisivat vastaavat annettujen
hakusanojen kanssa. Hakusanat on rajattava mahdollisimman vähän yksityisyyden suojaa
loukkaaviksi, eivätkä ne saa sisältää sveitsiläisten luonnollisten tai oikeudellisten henkilöiden
nimiä418. Henkilötietojen suojan osalta tietosuojalaki omaa jakson, joka sisältää aiheeseen
liittyviä erityisäännöksiä esimerkiksi tietojen luovuttamisesta kotimaisille ja ulkomaisille
viranomaisille419. Tietoliikennetiedustelun käytön edellytys olisi, että muut tiedustelutoimet
eivät ole tuottaneet tulosta420. Tällainen tietoliikennetiedustelun viimesijaisuuden edellytys
olisi vastaava kuin Suomeen ehdotetussa lainsäädännössä.
Toimenpidelupa

eri

tiedustelutoimiin

haetaan

hallinto-oikeudesta.

Tämän

jälkeen

puolustusministeri myöntää luvan ryhtyä toimiin konsultoituaan ensin kirjallisesti sekä ulkoettä oikeusministeriä. Liittoneuvoston käsiteltäväksi voidaan viedä erityisen merkittävät asiat.
Kiireellinen

menettely

on

hätätapauksessa

mahdollinen

tiedustelupalvelun

johtajan

hyväksynnällä. Lupa täytyy tämän jälkeen välittömästi anoa normaalissa menettelyssä ja toimet
voidaan myös keskeyttää. Ulkomaan toimivaltuuksien käytön osalta luvan antaa aina
liittoneuvosto.

Sveitsin tiedustelulaki mahdollistaa

myös

yhteistyön

ulkomaalaisten

tiedustelupalveluiden ja turvallisuusviranomaisten kanssa: yhteistyötä tehdään niissä rajoissa,
jotka poliittisessa ohjauksessa on annettu. Kaikkiin viranomaisten tiedustelulain nojalla
tekemiin päätöksiin on mahdollista hakea muutosta liittovaltion hallintotuomioistuimesta 421.
Suomeen ehdotetussa tiedustelulainsäädännössä on Sveitsin tavoin suojelupoliisin päällikölle
annettu mahdollisuus päättää tiedustelumenetelmien käytöstä kiireellisessä menettelyssä, mikä
päätös on pikaisesti vietävä tuomioistuimen käsiteltäväksi. Sveitsin mallista poiketen
suojelupoliisin päällikkö päättäisi ulkomaan operaatioista. Sveitsissä tuollainen päätös on
poliittista valtaa käyttävän liittoneuvoston. Perinteistä puolueettomuuttaan vaalimaan
pyrkivänä valtiona kysymys ulkomaan tiedustelusta ja tiedusteluyhteistyöstä on Sveitsille
kaiketi poliittisesti erittäin tärkeä asia, jonka vuoksi siitä myös päätetään poliittisella tasolla.

417

HE 203/2017 vp, s. 83.
Ibid.
419
Bundesgesetz über den Nachrichtendienst, 25.9.2015: 4. Abschnitt: Besondere Bestimmungen über den
Datenschutz.
420
HE 203/2017 vp, s. 83.
421
Ibid. HE 203/2017 vp, s. 83, 85.
418
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Sveitsissä tiedustelun parlamentaarinen ja muu valvonta vastaa pääosiltaan aiempaa
lainsäädäntöä. Puolustusministeriön yhteydessä toimivasta sisäisen tiedustelupalvelun
valvontaosasosta422 säädetään uudessa laissa, jossa valvontaosaston toimivaltaa on lisätty423.
Tiedustelupalvelu

NBD:n

ja

sotilasiedustelupalvelu

MND:n

parlamentaarisena

valvontaelimenä toimii parlamentin alahuoneen sekä ylähuoneen valvontavaliokuntien
yhteinen alivaliokunta424. Sen toiminnan säädösperusta on Sveitsin perustuslaissa425 sekä
suomalaista eduskunnan työjärjestystä vastaavassa parlamentin toimintaa ja organisaatiota
koskevassa laissa. Laki asettaa liittoneuvostolle velvollisuuden informoida alivaliokuntaa
viimeistään 24 tunnin kuluessa tekemistään kansallisen edun ja turvallisuuden varjelemista
koskevista päätöksistään426. Suomessa parlamentaarisesta valvontavaliokunnasta on määrä
säätää eduskunnan työjärjestyksessä, mutta suoraa mainintaa valvontavaliokunnasta ei
perustuslakiin427 ole tulossa.
Sveitsin

parlamentin

alahuone

että

ylähuone

nimittävät

kumpikin

alivaliokuntaan

keskuudestaan kolme jäsentä, joista vähintään yksi jäsen on opposition edustaja.
Alivaliokunnan tiedonsaantioikeus myös tiedustelupalveluiden salassa pidettävään tietoon on
rajoittamaton.

Se

voi

valvontatoiminnassaan

pyytää

hallitukselta

tarvitsemat

tiedot.

ja

liittovaltion

Valvonta

viranomisilta

kohdistuu

kaikki

tiedustelutoiminnan

lainmukaisuuteen, tarkoituksenmukaisuuteen sekä tehokkuuteen. Alivaliokunta valvoo, että
liittoneuvosto ohjaa ja valvoo riittävästi tiedustelupalveluiden toimintaa. Alivaliokunta ei voi
muuttaa liittoneuvoston tai tiedustelupalveluiden tekemiä päätöksiä, vaan ainoastaan ilmaista
oman käsityksenä ja antaa suosituksia. Jos alivaliokunta havaitsee tiedustelupalveluiden
toiminnassa lainvastaisuuksia tai tehottomuutta, se voi aloittaa asiasta tutkinnan. Lisäksi
parlamentin

valvontavaliokunnat

ja

alivaliokunnan

julkaisevat

vuosikertomukset

tiedustelupalveluiden valvonnasta, joita käsitellään parlamentin molemmissa kamareissa428.
Suomeen ehdotetun tavoin myös Sveitsissä valvonnan uskottavuuden kannalta tärkeä
opposition osallistuminen on pyritty turvaamaan tiedustelun valvonnassa.

422

Nachrichtendienstliche Aufsicht, NDA.
HE 199/2017 vp, s. 20.
424
Geschäftsprüfungsdelegation.
425
Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 18.4.1999.
426
Bundesgesetz über die Bundesversammlung, 13.12.2002, art. 53.
427
Suomen perustuslain 35 §ssa nimeltä mainittuja valiokuntia ovat ainoastaan suuri valiokunta,
perustuslakivaliokunta, ulkoasiainvaliokunta, valtiovarainvaliokunta sekä tarkastusvaliokunta. Muista pysyvistä
valiokunnissa säädetään eduskunnan työjärjestyksessä.
428
HE 199/2017 vp., s. 20.
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Uudessa laissa liittoneuvosto velvoitettiin perustamaan riippumaton, hallinnollisesti
puolustusministeriöön kuuluva valvontaviranomainen429 tiedustelutoimintaa valvomaan.
Liittoneuvosto sai lisäksi oikeuden asettaa riippumattoman valvontaelimen UKI:n430
tarkastamaan

signaalitiedustelulain

lainmukaisuutta.

Se

suorittaa

ennakollista

laillisuusvalvontaa tarkastamalla jokaisen kaapelitiedustelua koskevan toimeksiannon ennen
toteutusta. Jälkikäteisesti elin tarkastaa jo suoritettujen kaapelitiedustelutoimeksiantojen
lainmukaisuuden. Lisäksi se valvoo jo hankittujen tietojen tallettamista, hävittämistä ja
luovuttamista. Valvontaelin on oikeutettu kieltämään lainvastaiseksi katsomansa menettelyn ja
velvoittamaan lainvastaisesti kerätyt tiedot hävitettäväksi. Sveitsin tiedustelulainsäädäntö pitää
sisällään myös säännökset, jotka antavat tietosuojavalvontaviranomaisille oikeuden tarkastaa
tiedustelupalvelun henkilöstörekisterit rekisteröidyn niin pyytäessä 431. Erona Sveitsiin Suomen
nykyiset ja ehdotetut ulkoiset tiedustelun laillisuusvalvontaviranomaiset sijaitsevat myös
hallinnollisesti erillään valvontansa kohteista.

6.5.

Saksa

Saksassa ulkomaantiedustelupalvelu BND432

vastaa sekä siviili- että sotilaallisia uhkia

koskevasta ulkomaisesta tiedonhankinnasta. Saksan sisällä turvallisuuspalvelun tehtävät on
jaettu liittotasavallan siviiliturvallisuuspalvelun BfV:n433 ja sotilaallisen turvallisuuspalvelun
MAD:n434 kesken. Kunkin toimijan tehtäviä sekä toimivaltuuksia määrittää oma lakinsa.
Informaatio-oikeudellisesta näkökulmasta keskeisen on myös posti- ja telesalaisuuden
rajoittamista koskeva niin sanottu G-10-laki435, joka sisältää luottamuksellisen viestiin sisältöön
puuttuvia turvallisuus- ja tiedustelupalvelujen tiedonhankintakeinoja koskevan sääntelyn 436.
G-10 viittaa Saksan perustuslain artiklaan 10. Se koskee luottamuksellisen viestin suojaa, joka
on artiklan mukaan loukkaamaton ja rajoituksia siihen voidaan asettaa vain lailla. Toisen
maailmansodan jälkeen säädetty Saksan liittotasavallan perustuslaki korostaa ihmisoikeuksien
merkitystä. Perustuslain mukaisesti ihmisarvo on loukkaamaton. Ihmisarvon kunnioittaminen

429

Aufsicht über den Nachrichtendienst.
UKI = Unabhängige Kontrollinstanz.
431
HE 199/2017 vp., s. 20.
432
BND = Bundesnachrichtendienst.
433
BfV = Bundesverfassungsschutz.
434
MAD = Militärischer Abschirmsdienst.
435
Niin sanottu G-10-laki: Gesetz zur Beschränkung des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses.
436
HE 203/2017 vp, s. 72.
430

97

ja turvaaminen on kaikkien julkisen vallan käyttäjien velvollisuus437. Saksan 1900-luvun
historiaa vasten tarkasteltuna tiedustelutoiminnan sääntelyllä ja valvonnalla on maassa erityistä
painoarvoa.
Saksassa liittovaltiolla ja osavaltioilla on sisäasiasioissa jaettu toimivalta. Tämän mukaisesti
jokaisessa

osavaltiossa

on

oma

siviiliturvallisuuspalvelunsa

liittovaltion

siviiliturvallisuuspalvelu BfV:n ohella. Ulko- ja puolustusasiat kuuluvat liittovaltion
yksinomaiseen toimivaltaan, joten osavaltiolla ei ole omia ulkomaan tiedustelupalveluita tai
sotilaallisia turvallisuuspalveluita438. Ulkomaantiedustelupalvelu BND:n tehtävänä on hankkia
sekä

analysoida

Saksan

ulko-

ja

turvallisuuspolitiikan

kannalta

merkityksellistä

tiedustelutietoa. Tietojen hankkimisen edellytys on, ettei niitä voida hankkia muilla tavoin ja
ettei niiden hankkiminen ole minkään muun viranomaisen vastuulla. BND:llä ei ole
poliisitoimivaltuuksia, eikä se myöskään saa pyytää poliisiviranomaisia ryhtymään
toimenpiteisiin, joihin sillä itsellään ei ole toimivaltuuksia439. Tiedusteluorganisaatioiden ja
lainkäyttöviranomaisten organisatorisen erottelu voidaan nähdä turvaksi toimivaltuuksien liian
suurta keskittymistä vastaan. Vallan keskittyminen yleensä lisää riskiä siitä, että salaisin
keinoin hankittua tietoa käytetään hyväksi väärin440.
Liittotasavallan siviiliturvallisuuspalvelu BfV:n sekä sen osavaltioiden turvallisuuspalveluiden
tehtävänä on hankkia sekä analysoida tiedustelutietoa, joka koskee demokraattisen
yhteiskuntajärjestyksen ja perustuslaillisen järjestyksen vastaista toimintaa sekä liittovaltioiden
olemassaoloa ja turvallisuutta vaarantavaa toimintaa, mihin kuuluu myös vieraiden valtioiden
toimet. Tietoja tulee hankkia myös hankkeista, jotka ovat kansainvälisen yhteisymmärryksen
tai kansojen rauhanomaisen rinnakkaiselon vastaisia441. Tällaisia hankkeita ajavat ryhmittymät
on kielletty Saksan perustuslaissa442.
Sotilaallisen turvallisuuspalvelu MAD:n tehtävänä on hankkia ja analysoida tiedustelutietoja
samankaltaisista uhkista kuin BfV:n. Edellytyksenä on, että kyseiset uhkat kohdistuvat
437

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 23.5.1949, artiklat 1 ja 10. Artiklan 1 mukaisesti: “Die Würde
des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.”
438
HE 203/2017 vp, s. 72.
439
Gesetz über den Bundesnachrichtendienst (BND-Gesetz - BNDG), 20.12.1990, artikla 2: "Polizeiliche
Befugnisse oder Weisungsbefugnisse stehen dem Bundesnachrichtendienst nicht zu. Er darf die Polizei auch nicht
im Wege der Amtshilfe um Maßnahmen ersuchen, zu denen er selbst nicht befugt ist."
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puolustusministeriön hallinnonalan henkilöstöön, yksiköihin ja laitoksiin ja että uhkan takana
on puolustusministeriön hallinnonalassa työskentelevä henkilö. MAD:n tulee myös hankkia
tietoja,

jotka

koskevat

puolustusministeriön

hallinnonalan

henkilöstön

mahdollista

osallistumista kansainvälisen yhteisymmärryksen tai kansojen rauhanomaisen rinnakkaiselon
vastaisiin hankkeisiin443. Eurooppalaisessa vertailussa tehtävä tarkkailla oman valtion
henkilöstön osallistumista kyseisen kaltaisiin hankkeisiin on poikkeuksellinen ja asetettava
Saksan historiallista taustaa vasten.
Saksan lainsäädännössä tiedustelu- ja turvallisuuspalveluiden salaiset tiedustelumenetelmät
jaetaan sellaisiin, joilla ei puututa perustuslain 10 artiklan suojaamaan luottamuksellisen viestin
sisältöön ja sellaisiin, joilla siihen puututaan. Edelliseen ryhmään kuuluvista säädetään
turvallisuuspalveluita koskevissa erityislaeissa ja tarkentavissa säädöksissä. Luottamuksellisen
viestin sisältöön puuttuvista tiedustelumenetelmistä säädetään puolestaan yhteisesti ja kaikkia
palveluita velvoittavasti G 10-laissa. Kotimaan turvallisuuspalveluilla on oikeus tarkastaa
postilähetyksiä ja suorittaa telekuuntelua ainoastaan, jos on perusteltua aihetta olettaa jonkun
henkilön suunnittelevan tietyn rikoksen tekemistä tai tehneen kyseisen rikoksen, joista
rikoksista on laissa laaja luettelo. Rikokselle on yhteistä, että niiden voidaan katsoa kohdistuvan
kansalliseen turvallisuuteen. Kotimaan turvallisuuspalvelut voivat käyttää toimivaltuuksia
myös, jos henkilön voidaan perustellusti olettaa kuuluvan sellaiseen yhteenliittymään, jonka
tarkoituksena on tehdä kansallisen turvallisuuden vastaisia rikoksia. Toimivaltuuksien käytössä
on viimesijaisuusehto: niitä voidaan käyttää vai kun tietojen hankkiminen muutoin olisi
mahdotonta tai huomattavasti vaikeampaa.444. Toimivaltuuksien käyttö on siis leimallisesti
rikosperusteista, ei uhkaperusteista.
Toimivaltuuksien käyttö edellyttää toiminnasta vastaavan ministeriön kirjallista lupaa sekä
laillisuusvalvontaelimenä

toimivan

niin

sanotun

G-10-komission

kirjallista

ennakkohyväksyntää. Komission jäsenet nimittää parlamentaarinen valvontavaliokunta Saksan
valtiopäivien toimikaudeksi ja he ovat yleensä kansanedustajia445. Jäsenten tulee olla
riippumattomia ja ulkopuolelta ohjeistamattomia. Komissio vastaa kaikkien palveluiden
laillisuusvalvonnasta. Se suorittaa sekä ennakollista että jälkikäteistä laillisuusvalvontaa
Toimivaltuuksien lupien myöntämisen lisäksi valvoo myös jälkikäteisesti, että palvelut
käyttävät tiedonhankintakeinoja myönnetyn luvan mukaisesti ja käsittelevät hankkimiaan
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tietoja lainmukaisesti. Komissiolla on pääsy tiedustelu- ja turvallisuuspalveluiden tiloihin,
tietoihin ja rekistereihin446.
G-10-lain kolmannen jakson nimi koskee strategisia rajoituksia 447 viestintäsalaisuuteen, mikä
tarkoittaa tietoliikennetiedustelua. Ulkomaantiedustelupalvelu BND saa parlamentaarisen
valvontavaliokunnan valtuuttamana toimeenpanna tietoliikennetiedustelua määrättyjen uhkien
havaitsemiseksi sekä estämiseksi ennen niiden toteutumista. Pykälässä on määritelty uhat, joita
voivat olla muun muassa aseellinen hyökkäys Saksaa kohtaan, Saksaan suoraan kohdistuva
kansainvälinen terrorismi, joukkotuhoaseiden kansainvälinen levittäminen sekä euroalueen
rahoitusvakauden häiritseminen ulkomaisten rahanväärennysten kautta448. Myös Suomeen
ehdotetussa tietoliikennetiedustelulaissa on määritelty uhkaperusteisesti ne seikat, joiden
torjumiseksi tietoliikennetiedustelu on sallittua.
Tietoliikennetiedustelun käyttö perustuu automaattisiin hakuehtoihin. Ne voivat koskea joko
viestinnän sisältöä tai sen tunnistamistietoja. Suomeen ehdotetussa tietoliikennetiedustelulaissa
viestin sisältöä koskevat hakuehdot on pääsääntöisesti kielletty. Hakuehdot on määriteltävä
sekä BND:n kirjallisessa lupahakemuksessa että liittokanslerinviraston ja parlamentaarisen
valvontavaliokunnan myöntämässä enintään kolme kuukautta voimassa olevassa kirjallisessa
luvassa. Hakuehdoissa ei saa yksilöidä yksittäistä teleliittymää. Ne eivät myöskään saa koskea
yksityiselämän ydinaluetta. Jos tällaisia tietoja kuitenkin tietoliikennetiedustelun yhteydessä
paljastuu, ne on hävitettävä. Mikäli tietoliikennetiedustelulla kerätyt tiedot eivät ole
välttämättömiä keräämistarkoitustaan varten, eikä ole perustetta niiden luovuttamiselle muulle
viranomaiselle, ne on hävitettävä.

Jos on konkreettinen aihe olettaa, että tiedot ovat

välttämättömiä kotimaan turvallisuuspalveluiden tehtäviensä hoitamiseksi, tietoja saa luovuttaa
niille449.
Telekuuntelusta ja tietoliikennetiedustelusta on jälkikäteen ilmoitettava niiden kohteelle.
Ilmoittamista voidaan lykätä, mikäli se vaarantaisi tiedonhankinnan tarkoituksen tai jos
ilmoittamisen voidaan arvioida olevan haitaksi liittovaltion tai osavaltion yleiselle edulle. Jos
ei ole ilmoitettu 12 kuukauden kuluttua tiedonhankinnan päättymisestä, ilmoittamisen
edellytykset on saatettava G-10-komission arvioitavaksi. Mikäli ilmoitusta ei ole tehty viiden
vuoden kuluessa tiedonhankinnan päättymisestä ja G-10 -komissio arvioi perusteiden edelleen
suurella todennäköisyydellä olevan olemassa, voi komissio yksimielisesti päättää siitä, että
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ilmoitus jätetään pysyvästi tekemättä450. Myös Suomeen ehdotetussa laissa on tietyin
edellytyksin mahdollista jättää vastaava ilmoitus tekemättä.
BND sai myös vuoden 2017 alusta lakiin kirjatut ulkomaan signaalitiedustelua koskevat
toimivaltuudet. Ulkomaan signaalitiedustelun on oltava välttämätöntä Saksan sisäistä tai
ulkoista turvallisuutta uhkaavien tekijöiden aikaiseksi havaitsemiseksi, liittotasavallan
toimintakyvyn turvaamiseksi sekä ulko- ja turvallisuuspoliittisesti merkityksellisten tietojen
hankkimiseksi. Hakuehtojen käyttö on edellytyksenä myös ulkomaan signaalitiedustelussa.
Tietyin erityisin edellytyksin laki sallii myös Euroopan unionin toimielimiin sekä unionin
jäsenvaltioihin kohdistuvan tiedustelun. Tiedustelulla ei kuitenkaan saa loukata lain 11 §:n
mukaisesti yksityiselämän ydinaluetta451. Päätöksen ulkomaan signaalitiedustelun käytöstä
tekee liittokanslerinvirasto. Ulkomaan signaalitiedustelun käyttö on myös ennakkoon
hyväksyttävä riippumattoman valvontaelimen452 toimesta. Signaalitiedustelusta päättämisen
lisäksi valvontaelin suorittaa toiminaan jälkikäteistä valvontaa tekemällä muun muassa
laillisuustarkastuksia453.

Signaalitiedustelun

riippumattoman

valvontaelimen

toimintaedellytyksiä on saksalaisessa julkisuudessa epäilty sen väitetyn puutteellisen teknisen
asiantuntemuksen vuoksi454. Myös Suomen osalta on tärkeää, että valvojien asiantuntemus niin
tekniikasta, tiedustelusta kuin juridiikasta on kattavaa, riittävää ja ajantasaista.
BND:n,

BfV:n

ja

MAD:n

yhteisenä

parlamentaarisena

valvontaelimenä

toimii

liittovaltiopäivien valvontavaliokunta. Valiokuntaa koskeva sääntely on sekä perustuslaissa455
että erillisessä tiedustelun parlamentaarisesta valvonnasta annetussa laissa. Kunkin vaalikauden
alussa valiokunnan kokoonpano päätetään liittopäivillä. Jäsenet ovat kansanedustajia.
Valiokunta kokoontuu vähintään neljännesvuosittain ja kukin sen jäsen voi kutsua valiokunnan
koolle456. Valvontavaliokunta on oikeutettu saamaan sen pyytämät tiedustelupalveluiden
asiakirjat ja tiedot niiden ylläpitämistä henkilörekistereistä. Tuomioistuinten ja muiden
viranomaisten tulee antaa valiokunnalle virka-apua sen valvontatehtävien suorittamisessa.
Saksan liittohallituksen tulee informoida valiokuntaa laajasti tiedustelupalveluiden toiminnasta.
Liittohallituksen velvollisuutena on toimittaa valiokunnalle sen erikseen pyytämät
tiedustelupalveluita koskevat tiedot. Tietopyyntöjä on mahdollista jättää noudattamatta vain
450
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erikseen mainituista pakottavasta syistä. Jos syiden pakottavuudesta on erimielisyys, asia
voidaan viedä Saksan perustuslakituomioistuimeen ratkaistavaksi 457. Perustuslakituomioistuin
on

ratkaisukäytännössään

korostanut

parlamentaarisia

tietojensaantioikeuksia458.

Tiedustelupalveluiden henkilökunnalla on myös mahdollisuus ottaa yhteys suoraan
valvontavaliokuntaan (ns. whistleblower-mekanismi), eikä heitä saa parlamentaarista valvontaa
koskevan lain nojalla tällaisesta toiminnasta vuoksi nuhdella tai rangaista459.
Parlamentaarisella valvontavaliokunnalla on mahdollisuus määräenemmistöllä päättää, että
tarkastustoimista tuloksineen raportoidaan liittovaltiopäivien yleisistunnolle. Samalla
menettelyllä valiokunta voi päättää, että muutoin salassa pidettävät tarkastushavainnot
käsitellään julkisesti. Valiokunnan tulee antaa liittopäivien yleisistunnolle selonteko
toiminnastaan vähintä kahdesti vaalikaudessa. Valvontavaliokunnalle on osoitettu myös G 10laissa valvontatehtäviä luottamuksellisen viestin sisältöön kohdistuvien tiedustelumenetelmien
osalta.

Valiokunta tarkastaa ja hyväksyy toimivaltaisten ministereiden määräämät

tietoliikennetiedustelutoimet460. Valvontavaliokunnan rooli on siis merkittävä operatiiviseen
toimintaan valtuuttamiseen osalta, toisin kuin Suomeen ehdotetussa parlamentaarisessa
valvontajärjestelyssä, jossa tiedusteluvalvontavaliokunnan tehtävät koostuisivat puhtaasti
tiedusteluviranomaisten valvonnasta. Saksan mallissa myös toiminnan julkisuuden turvaamisen
mekanismit ovat säädöstasolla varsin voimakkaat etenkin sen osalta, että valiokunta voi päättää
tarkastushavaintojen julkisesta käsittelyssä.
Saksan tiedustelun valvontajärjestelmää on vastikään lainsäädännöllisesti kehitetty. Laki
liittovaltion tiedustelupalvelujen parlamentaarisesta kehittämisestä on tullut voimaan 2016 ja
sillä muutettiin parlamentaarista valvontaa koskevaa lakia. Uusi laki määrittelee pysyvän
edustajan461 toimenkuvan, jonka rooli on muun muassa eri valvontaelinten työtä koordinoiva.
Edustajan tulee myös antaa tietoja ja avustaa liittovaltiopäivien valvontavaliokuntaa sekä
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osallistua G 10 -komission kokouksiin462. Suomen ehdotettu lainsäädäntö ei sisällä vastaavaa
koordinaattoria, joskin tiedusteluvaltuutetun roolin voidaan katsoa olevan myös koordinoiva.

6.6.

Ranska

Ranskan viranomaisten tiedusteluvaltuuksien laajentamisten taustalla ovat etenkin maata
kohdanneet lukuisat terrori-iskut, jotka johtivat maan tekemään sodanjulistuksen terrorismille
(la

guerre

au terrorisme).

Ranskassa

hallitus

halusi

antaa

tiedustelulle

suuren

tiedusteluneuvosto

antaa

toimintavapauden, mikä on kohdannut myös kritiikkiä463.
Ranskassa

tasavallan

presidentin

johtama

kansallinen

tiedustelupalveluille strategista ohjausta sekä vastaa resurssien kohdentamisesta. Neuvostoon
kuuluu myös pääministeri, muita ministereitä ja tiedustelupalveluiden päälliköt. Siihen kuuluu
lisäksi kansallinen tiedustelukoordinaattori, jonka vastuulla on vastata tiedustelupalveluiden
toiminnan koordinoinnista ja niiden välisestä yhteistyöstä 464. Tiedusteluelimet tekevät
toimenpide-esityksensä

pääministerin

kanslialle,

jolla

on

keskeinen

rooli

tiedusteluoperaatioista päätettäessä. Ranskan presidenttivetoisessa hallitusjärjestelmässä se
merkinnee myös tasavallan presidentin merkittävää osallistumista tiedustelua koskevaan
päätöksentekoon465.
Ranskan parlamentti hyväksyi vuonna 2015 lain tiedustelusta. Lain mukaan viranomaisten
toimeenpanema tiedustelu palvelee kansallista turvallisuusstrategiaa sekä kansakunnan
perustavanlaatuisia etuja. Tiedustelutoimitoimivalta on yksinomaan valtiolla466. Lain myötä
mahdollisiksi tulivat muun muassa aiempaa laajemmin epäiltyjen kotitarkastukset, ajoneuvojen
seuranta nykyaikaisilla seurantatekniikoilla ja datan keruu467.

Pääministeri päättää

signaalitiedustelun käytöstä. Aluksi signaalitiedustelun avulla saatuja tietoja käsitellään
automaattisesti. Jos automaattinen käsittely tuottaa tietoa, josta voi päätellä esimerkiksi
terroristisen uhan olemassaolon, pääministeri voi valtuuttaa toimenpiteet tietoliikenteen
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osapuolten tunnistamiseksi468. Ranskan tiedustelupalvelu DGSE469 tekee myös yhteistyötä
kansallisen turvallisuuspalvelun470 kanssa471. Toisin kuin esimerkiksi Suomeen ehdotetussa
tiedustelulainsäädännössä, Ranskassa tuomioistuimen lupaharkintaa ei tarvita. Uuden
lainsäädännön myötä myös Ranskan teleyritykset velvoitettiin keräämään ja analysoimaan
operoimistaan

verkoista

käyttäjien

metadataa.

Yritysten

tulee

raportoida

turvallisuusviranomaisille tekemistään epäilyttävistä havainnoista 472.
Parlamentaarista

tiedustelun

valvontaa

harjoittaa

tiedusteluvaltuuskunta

DPR473.

Valtuuskuntaan valitaan sekä Ranskan kansalliskokouksesta että senaatista neljä jäsentä.
Jäseninä ovat myös sisäisestä turvallisuudesta ja puolustuksesta vastaavien valiokuntien
puheenjohtajat sekä parlamentin kaikkien valiokuntien puheenjohtajien päätöksen mukaiset
muut jäsenet474. Valtuuskunta ei valvo tiedustelupalvelua suoraan. Se voi kuitenkin esimerkiksi
järjestää kuulemisia sekä hankkia selvityksiä. Valtuuskunta ei saa tietoa käytetyistä
tiedustelumenetelmistä, käynnissä olevista tiedusteluoperaatioista tai kansainvälisestä
tiedustelujenvaihdosta.

Valtuuskunta

laatii

suosituksia

tasavallan

presidentille

ja

pääministerille sekä vuosittainen kertomus parlamentille475. Verrattuna Suomeen esitettyyn
tiedustelun parlamentaariseen valvontaan ja etenkin Saksassa käytössä olevaan malliin, on
Ranskan parlamentaarinen valvonta vähäisin valtuuksin varustettu.
Kansallinen tiedustelun kontrollikomissio CNCTR476 on yhdeksänjäseninen itsenäinen
hallintoviranomainen, johon kuuluu kansanedustajia, senaattoreita, tuomareita sekä sähköisen
tietoliikenteen asiantuntija. Komission tehtävänä on valvoa, että tiedustelumenetelmiä
käytettäessä noudatetaan tiedustelulakia. Pääministeri tai hänen valtuutuksellaan toinen henkilö
voi myöntää luvan, kun ensin on pyydetty lausunto valvontakomissiolta. Valvontakomissiolle
on tiedotettava viivytyksettä pääministerin tekemästä tiedustelua koskevasta päätöksestä.
Hätätilanteessa pääministeri voi valtuuttaa tiedustelun aloittamiseen ilman ennakkolausuntoa,
mutta tällainen päätös on ilmoitettava välittömästi komissiolle. Jos komissio arvioi, että lupa
on annettu tai tiedustelu aloitettu vastoin lakia, se antaa tiedusteluviranomaiselle ja
pääministerille suosituksen toiminnan keskeyttämisestä ja kerättyjen tietojen tuhoamisesta.
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Mikäli pääministeri ei seuraa suositusta tai ryhdy riittäviin toimiin, komissio voi
enemmistöpäätöksellä päättää asian viemisestä Ranskan korkeimpaan oikeuteen477.
CNCTR-komissio voi aloittaa laillisuustarkastuksen joko omasta aloitteestaan tai sille tehdyn
kantelun478 johdosta.

Pääministeri puolestaan voi antaa komissiolle tiedustelua koskevia

tarkastusraportteja ja muita raportteja. Komissio laatii vuosittaisen julkisen raportin omasta
toiminnastaan ja tarpeen mukaan informoi pääministeriä valvontahavainnoistaan479.
CNCTR:llä on varsin rajatut toimivaltuudet eurooppalaisessa vertailussa. Sen kanta on
oikeudellisessa mielessä neuvoa-antava480. Joissain ranskalaisarvioissa onkin todettu, että
CNCTR:llä

ei

ole

riittäviä

keinoja

suoriutua

valvontatehtävistään481.

Tiedustelun

valvontajärjestely kaikkinensa kertoo toimeenpanovallan vahvasta asemasta Ranskassa. Tuo
asema on vahvistettu jo vuodelta 1958 olevassa viidennen tasavallan perustuslaissa.
Edellä läpikäydyistä kaikista vertailumaista löytyy paljon yhtäläisyyksiä Suomeen ehdotettujen
tiedusteluvaltuuksien sekä niitä koskevan valvonnan osalta. Eroja ja kansallisia erityispiirteitä
löytyy niitäkin. Vertailumaissa, Ranska poikkeuksena, yhteisenä piirteenä on tiedustelua
koskevan vallan hajautus sekä parlamentaarisuuden korostaminen. Ne ovat olleet etenkin
kylmän sodan jälkeisiä kehityssuuntia, jotka vaikuttavat tiedustelun ohella myös muilla
lainsäädännön ja yhteiskunnallisen elämän aloilla.
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7. JOHTOPÄÄTÖS
Tässä työssä on tarkasteltu tiedustelutoimivaltuuksia ja niiden käytön valvontaa etenkin
oikeusvaltiollisesta sekä perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen turvaamisen näkökulmasta.
Yksittäisten

uusien

tiedustelumenetelmien

osalta

keskeisessä

asemassa

on

tietoliikennetiedustelu, joka voi periaatteessa kohdistua lähes kenen tahansa perus- ja
ihmisoikeutena turvattuun luottamuksellisen viestin suojaan. Ensisijaisesti valtiotoimijoihin
suuntautuva sotilastiedustelu on työn aiheenvalinnan ja -rajauksen vuoksin jätetty vähäiselle
huomiolle, joskin siihenkin voi liittyä myös yksilön kannalta tärkeitä seikkoja esimerkiksi
viranomaisten välisen mahdollisen tietojen luovuttamisen myötä.
Tiedustelua ja sen valvontaa on tässä työssä puntaroitu erityisesti informaatio-oikeudellisesta
näkökulmasta. Siinä keskeiseen asemaan rooliin nousevat kysymykset oikeudesta tietää ja
oikeudesta tietoon. Havaintona on ollut, että erityisesti yksityiselämän suojaan liittyvissä
kysymyksissä

yksilön

oikeudet

ja

oikeusturva

sekä

laajempi

tiedustelutoiminnan

yhteiskunnallinen hyväksyttävyys yhdistyvät. Jotta tiedustelutoiminta voi nauttia yleistä
hyväksyntää, sen tulee olla yksittäistapauksissa oikeusvaltion periaatteiden mukaista. Yleinen
hyväksyttävyys taas on välttämätöntä sille, että tiedustelun kaltaista yksilön perus- ja
ihmisoikeuksiin

puuttuvaa

toimintaa

voidaan

oikeusvaltion

puitteissa

harjoittaa.

Tiedustelutoiminnan legitiimisyys on nähty erittäin tärkeäksi niin kotimaisessa kuin
kansainvälisessä tutkimuksessa sekä viranomaisaineistossa.
Työn historiallisen osuus selosti erityisesti suomalaisen siviilitiedustelun historiallisia
lähtökohtia ja kehitystä. Historian perusteella on ilmeistä, että jokainen valtakeskittymä ja
valtio on tarvinnut ja tarvitsee jonkinlaista tiedustelua olemassa olevien sekä tulevien uhkien
havaitsemiseen ja ennakointiin. Tiedustelutiedon pääasiallisena tarkoituksena on tuottaa tietoa
päätöksentekoa varten. Historiaosuudessa on tullut näytetyksi, että tiedustelutoiminnan
suuntaaminen sekä sitä koskevaa sääntelyä mukautetaan ulko- ja sisäpoliittisen tilanteen
muuttuessa.
Tiedustelu on olosuhdeherkkää ja poliittisesti äärimmäisen sensitiivistä valtiollista
ydintoimintaa. Nykypäivän tavoin myös historiassa uusien tiedustelutoimivaltuuksien tarvetta
on perusteltu muuttuneilla uhkakuvilla – joskus uhkakuvia on kenties erityisesti painotettu
toimivaltuuksien saamiseksi. Historiasta voidaan oppia ainakin, että tehokkaalla ja
riippumattomalla tiedustelutoiminnan valvontajärjestelmällä voidaan pyrkiä hallitsemaan
tiedustelutoimintaan ja sen uudelleen suuntaamiseen kohdistuvia joskus nopeitakin

106

muutospaineita.

Toimiva tiedusteluun valvonta on omiaan tuomaan tiedustelutoimintaan

vakautta ja muuttuvissa olosuhteissa – muutos on pysyvää, jos jokin.
Suomalaisten tiedustelutoimivaltuuksien nykytilan osalta on varsin yleisesti tunnustettu, että
tiedustelulainsäädäntö on monilta osin puutteellista ja toimivaltuudet niin siviili- kuin
sotilastiedustelussa

perustuvat

tiedusteluviranomaisten

yleistoimivaltuuksiin.

Olipa

toimivaltuuksien laajentamisesta mitä mieltä hyvänsä, täsmällisen sääntelyn puutetta ei voida
pitää tyydyttävänä tilanteena etenkään perustuslaillisen lainalaisuusvaatimuksen näkökulmasta.
Nykylainsäädännön nojalla monien tahojen välttämättömänä pitämien modernien keinojen,
erityisesti tietoliikennetiedustelun, käyttö ei ole mahdollista. Suomeen ehdotetussa
tiedustelulainsäädännössä onkin kirjattu lakiin ne niin sanotut perusteuhkat, joiden torjumiseksi
tiedustelumenetelmiä voidaan käyttää sekä tarkasti määritelty uhkien torjumiseksi käytettävät
menetelmät

ja

käytön

edellytykset.

Tietoliikennetiedustelusta

on

kokonaan

oma

siviilitiedustelulainsäädännön uudistamiseen sisältyvä lakiesityksensä.
Siviilitiedustelumenetelmien käytössä on keskeistä, ne mahdollistavat aiempaa laajemmin
uhkaperusteisen tiedustelun kansallista turvallisuutta vakavasti uhkaavien tekijöiden osalta.
Näin ollen tiedustelumenetelmien käytön edellytyksenä ei tarvitse olla epäily konkreettisesta
tapahtuneesta tai suunnitellusta rikoksesta tai edes toiminnasta, joka voisi itsessään täyttää
jonkin rikoksen tunnusmerkistön. Uusien toimivaltuuksien pyrkimyksenä on sen sijaan uhkien
parempi ennakointi etenkin digitalisoituneella ja globalisoituneessa maailmassa. Useiden
siviilitiedustelumenetelmien käyttö edellyttäisi tuomioistuimen lupaa. Työssä esitetyn
mukaisesti keskeinen kysymys yksilön oikeusturvan sekä tiedustelumenetelmien käytön
hyväksyttävyyden osalta on tuomioistuimen lupakäytäntöjen toimivuus. Tuomioistuimilla tulee
olla riittävä asiantuntemus ja resurssit lupahakemusten uskottavaan käsittelyyn sekä
päätöstensä laadukkaaseen perusteluun. Oikeusvaltiollisesta näkökulmasta on hyvin tärkeää,
että tuomioistuimet eivät ole lupahakemusten käsittelyssä vain rutiininomaisia kumileimasimia.
Jotta tuomioistuimet saavat riittävät, oikeat ja kattavat tiedot lupaharkintansa perusteeksi, on
myös luvan hakijoiden sisäisen valvonnan ja prosessien oltava kriittisen tarkastelun kestäviä.
Työssä todetun mukaisesti tehokas ja uskottava tiedustelun valvonta on sisäisestä ja ulkoisesta
valvonnasta muodostuva kokonaisuus, mikä edellyttää vuorovaikutusta eri valvontatasojen
välillä. Nykylain mukaan Suomessa ei ole tahoa, jonka erityisenä päätehtävänä on tiedustelun
ulkoinen laillisuusvalvonta. Valvontatehtäviä on osaltaan erityisvaltuutetuilla, etenkin
tietosuojavaltuutetulla sekä ylimmillä laillisuusvalvojilla. tiedustelun parlamentaarinen
valvonta on hoidettu eduskunnassa valiokuntajaon mukaisesti siten, että kukin valiokunta
valvoo

tiedustelua

oman

ministeriöjakoon

perustuvan

vastuualueensa

mukaisesti.
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Tiedustelulainsäädännön uudistuksen myötä uudeksi tiedustelun erityiseksi laillisuusvalvojaksi
perustettaisiin

tiedusteluvaltuutettu

sekä

parlamentaariseksi

valvojatahoksi

erityinen

tiedustelun valvontavaliokunta.
Ehdotetut uudistukset eivät kaventaisi nykyisten valvojatahojen tehtäviä. Ylimmät
laillisuusvalvojat toimisivat myös uusien valvojien valvojina. Etenkin tiedusteluvaltuutetun
toiminnan tehokkuuden ja oikeasuhtaisuuden arviointi on erittäin tärkeää sen toiminnan
käynnistymisen jälkeen.

Tämä on mahdollista vasta, kun uusien tiedustelumenetelmien

käytöstä, lupaprosesseista, tiedusteluvaltuutetun valvontatoiminnasta sekä yhteistyöstä
eduskunnan tiedusteluvalvontavaliokunnan kanssa on käytännön kokemusta. Työssä esitetyn
mukaisesti tiedusteluvaltuutetun resursointi vaikuttaa etukäteen arvioiden varsin niukalta
verrattuna siihen, kuinka paljon tiedusteluviranomaisten voimavaroihin on esitetty lisäystä.
Valvontajärjestelystä annetuissa lausunnoissa nousi myös esiin se, että valvontatyössä
välttämätön

asiantuntemus

tiedustelutoiminnasta

on

mahdollista

hankkia

lähinnä

työskentelemällä tiedusteluviranomaisissa. Tämän valvojan riippumattomuuden kannalta
potentiaalisesti haastavan asetelman arviointi on syytä tehdä, kun tiedusteluvaltuutetun
käytännön toiminnasta saadaan kokemusta.
Kuten tuomioistuinprosessissa, myös tiedustelun ulkoisessa valvonnassa tiedustelun valvojien
tiedonsaanti on resursoinnin lisäksi olennainen kysymys. Jotta valvonta voi olla tehokasta,
valvojien on saatava tiedusteluviranomaisilta riittävät ja oikeat tiedot. Asetelma on haastava,
koska tiedustelutoiminnan luonteeseen kuuluen tiedot ovat pääosin salaisia, eivätkä valvojat
juuri voi saada tietoa muualta kuin valvottavalta itseltään. Tämä korostaa tiedustelun valvonnan
luonnetta vuorovaikutteisena kokonaisuutena, jossa tiedusteluviranomaisten sisäisellä
valvonnalla ja prosesseilla varmistetaan ulkoisten valvojien tiedonsaanti. Myös tämän
vuorovaikutteisen suhteen käytännön toimivuuteen on kiinnitettävä vakavaa huomiota
toiminnasta saatavien käytännön kokemusten perusteella.
Jotta tiedustelutoiminnan yleistä hyväksyttävyyttä voidaan edistää, toiminnasta on tarjottava
kansalaisille riittävästi riippumatonta julkista tietoa. Tämä voi olla omiaan myös torjumaan
mielikuvia salamyhkäisestä urkintakoneistosta. Tiedustelu ja julkisuus on haastava
kokonaisuus, koska tiedustelutoiminta on luonteeltaan pääosin salaista toimintaa. Kuitenkin
riittävä julkinen raportointi esimerkiksi toiminnan mittakaavasta, kohdentamisesta sekä
perusperiaatteista

on

välttämätöntä

yleisen

hyväksyttävyyden

ylläpitämiseksi.

Tiedustelutoiminnan hyväksyttävyyden edistämiseksi on hyvin olennaista tarjota tietoa
esimerkiksi siitä, että tiedustelutoiminnassa pysytään lain sallimissa rajoissa eikä rikota
tiedustelukieltoja, kuten kieltoa toimeenpanna tietoliikennetiedustelua maan sisäiseen
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verkkoliikenteeseen. Jos julkisen ja poliittisen keskustelun perustaksi on riittävästi tietoa
tarjolla, vähentänee se myös salaiseksi julistettujen tietojen vuotoriskiä ja siten edistää
valvojien ja valvottavien välistä luottamusta. Tietenkin se on pidettävä salassa, mikä on oikeasti
salaista ja jonka julkitulosta voisi aiheutua valtiollista vahinkoa.
Suomen kaltaisessa demokraattisessa oikeusvaltiossa perus- ja ihmisoikeuksiin liittyvät
velvoitteet on otettava myös tiedustelutoiminnan järjestämisessä välttämättä huomioon.
Erityisesti Euroopan ihmisoikeussopimuksen tulkintakäytäntö osoittaa, että juuri tiedustelun
riippumaton ja kattava valvonta sekä tehokkaiden yksilöllisten oikeussuojakeinojen
varmistaminen on erityisen tärkeää. Ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytännön mukaan
ihmisoikeussopimuksessa turvattujen oikeuksien rajoitusten tulee olla välttämättömiä
demokraattisessa yhteiskunnassa, viimesijaisia ja vähimmän puuttumisen periaatetta
noudattavia. Kuitenkin, mikäli demokraattiseen oikeusvaltioon liittyvät vähimmäisedellytykset
etenkin yksilölliseen oikeusturvaan liittyen täyttyvät, voivat valtiot ihmisoikeustuomioistuimen
mukaan

harjoittaa

tiedustelutoimintaa

sekä

käyttää

niihin

liittyviä

salaisia

tiedustelumenetelmiä. Myös suomalaisessa tiedustelulainsäädännön uudistamisessa on
ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytäntö huomioitu valvonnan osalta esimerkiksi siten,
että ehdotetussa tiedustelun valvontajärjestelyssä valvottava ja tiedustelun valvoja ovat
organisatorisesti erillään toisistaan. Olennaista on, että valvojan riippumattomuus toteutuu
paitsi paperilla myös käytännön toiminnassa.
Vaikka kansallinen turvallisuus on Euroopan unionin perussopimusten mukaan jäsenvaltion
yksinomaisessa toimivallassa, on unionin tuomioistuimen ratkaisukäytännön nojalla selvää,
että kansallisen turvallisuuden määrittely ei ole. Näin ollen myös monet tiedusteluun liittyvät
kysymykset koskettavat unionin oikeutta, etenkin unionin perusvapauksien turvaamista sekä
unionin perusoikeuskirjasta mukaisten perusoikeuksien turvaamista. Lisäksi niin sanotun
lojaliteettivelvoitteen mukaisesti jäsenvaltioiden tulisi yhtäältä pidättäytyä unionin tavoitteiden
vastaisista toimista sekä toisaalta edistää unionin tavoitteiden toteutumista. Unionin oikeuden
näkökulmasta jäsenvaltio ei siis voi kansallisen turvallisuuden nimissä vapaasti säätää
tiedustelulainsäädäntöä, joka olisi unionin lainsäädännön kanssa ristiriidassa tai haittaisi
unionin tavoitteiden toteutumista. Unionin tuomioistuin on ratkaisukäytännössään korostanut
erityisesti henkilötietojen suojan takaamista sekä perusvapauksien toteutumisen merkitystä.
Suomi ei ole tiedustelulainsäädännön uudistamista koskevien kysymystensä kanssa yksin.
Suomalaisen lainsäädännön uudistustarpeiden perusteluissa ilmenevät uudenlaiset uhkat.
Etenkin nykyaikainen kansainvälinen terrorismi sekä niin kutsuttu kybervaikuttaminen ovat
ajankohtaisia kysymyksiä kaikissa eurooppalaisissa valtioissa. Monissa maissa on säädetty
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uusia tiedustelutoimivaltuuksia vastikään tai ainakin suunnitellaan niiden laajentamista. Tässä
työssä tarkasteltujen vertailumaiden (Norja, Ruotsi, Sveitsi, Saksa, Ranska) osalta keskeinen
yhteinen tekijä oli, että tiedustelutoimivaltuuksien käytössä on useimmissa maissa valittu
malliksi vallan hajautus: Tyypillisesti tiedusteluviranomaiset tarvitsevat jonkin ulkopuolisen
tahon valtuutuksen useimpien tiedustelumenetelmien käytölle. Myös jonkinlainen tiedustelun
parlamentaarinen valvontaelin on tyypillinen tarkasteluvaltioissa. Tiedustelutoimivaltuudet ja
niiden käytön perusteet on myös kirjattu useimmiten varsin tarkasti lakiin. Poikkeuksen muista
vertailumaista muodosti Ranska, jossa toimeenpanovallan rooli on hyvin suuri ja toisaalta
valvojatahojen valta varsin rajallinen. Kuten muissakin tarkastelluissa valtioissa, historialliset
erityispiirteet antavat oman leimansa valituille perusratkaisuille. Suomeen ehdotetussa
tiedustelulainsäädännössä valvontamekanismeineen on vastaavuuksia useiden valtioiden
kanssa, mutta se ei ole suora kopio ainakaan minkään tässä työssä tarkastellun valtion
ratkaisusta.
Kaiken kaikkiaan tiedustelutoiminnan harjoittaminen on ollut ennen ja on myös nykyään
välttämätöntä

valtiollista

ydintoimintaa.

Yhtä

lailla

välttämätöntä

demokraattisessa

oikeusvaltiossa on, että myös tiedustelutoiminta nauttii yleistä hyväksyntää. Legitiimisyys
puolestaan on omiaan vahvistamaan yleistä yhteiskunnallista luottamusta ja vakautta koettujen
uudenlaisten uhkien, kuten informaatiovaikuttamisen oloissa. Toisaalta, mitä enemmän
ihmisten epäluuloille annetaan aihetta, sitä helpompi on levittää yhteiskunnallista vakautta
horjuttamaan pyrkivää informaatiota. Yhteiskunnallista luottamusta ja siten korkeampaa
vastuskykyä kaikenlaiselle vaikuttamiselle on helpompi ylläpitää, mikäli tiedustelu- ja muiden
viranomaisten toiminta on lain kirjaimen ja hengen mukaista. Tällöin yksilölliset
oikeussuojakeinot ovat tehokkaita, valvonta toimivaa ja kattavaa sekä viranomaistoiminnasta
ja sen perusteista on tarjolla riittävästi riippumatonta julkista tietoa. Luottamus ja reiluuden
tunne ovat toimivan yhteiskunnan vaikeimmin hankittavia mutta arvokkaimpia voimavaroja.
Ne kantavat parhaiten yli myös mahdollisten vaikeiden aikojen.

