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Teknologisen ja taloudellisen kehityksen myötä entistä suurempi osa viranomaisia kiinnostavasta 
tiedosta on siirtynyt sähköiseen muotoon. Tämä on myös monimutkaistanut yhteiskunnan uhkakuvia ja 
kasvattanut tarvetta uusille turvallisuusviranomaisten tiedustelutoimivaltuuksille. Tähän kehitykseen on 
Suomessa vastattu uudella tiedustelua koskevalla lainsäädäntökokonaisuudella, jonka eduskunta 
hyväksyi viime vuonna. Tiedustelulakien säätämisen yhteydessä myös perustuslain 
yksityisyydensuojaa koskevaa pykälää oli muutettava. Uuden PL 10.4 §:n mukaan yksityisyydensuojaan 
voidaan puuttua kansallisen turvallisuuden nimissä. 

Kansallisen turvallisuuden käsitteellä on vakiintunut asema Euroopan Unionin oikeudessa ja 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännössä ja sen perusteella voidaan rajoittaa Euroopan 
Unionin perusoikeuskirjan ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen turvaamia oikeuksia. Eurooppalainen 
oikeuskäytäntö ei kuitenkaan määrittele sen sisältöä tarkemmin. Kansallinen turvallisuus kuuluu 
valtiosuvereniteetin piiriin ja sen määrittäminen on ensisijaisesti kansallisen käytännön varassa. 
Suomessa kansallisen turvallisuuden käsitettä ei ole määritetty säädöstasolla. 

Tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella kansallisen turvallisuuden oikeudellista käsitesisältöä sekä 
sen käyttöä uusien tiedustelutoimivaltuuksien oikeuttajana, erityisesti sotilastiedustelun kontekstissa. 
Tutkimus on lainopillinen ja sen tärkeintä lähdeaineistoa ovat uusi tiedustelulainsäädäntö 
lainvalmisteluaineistoineen. Näiden lisäksi perehdytään myös kansallista turvallisuutta ja tiedustelua 
käsitteleviin Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisuihin sekä suomalaisiin puolustus-, ulko- ja 
turvallisuuspoliittisiin selontekoihin. 

Kansallinen turvallisuus määritellään Suomessa sitä uhkaavan toiminnan kautta. Kansallista 
turvallisuutta vakavasti uhkaava toiminta on luonteeltaan sellaista, joka uhkaa suuren ihmismäärän 
henkeä tai terveyttä, yhteiskunnan vakautta tai kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta. Käsite on riittävän 
väljä pitääkseen sisällään mm. uudet informaatio- ja hybridisodankäynnin muodot, mutta samainen 
väljyys on ongelmallista perusoikeuksien toteutumisen kannalta. Turvallisuusviranomaisilla on 
merkittävä harkintamarginaali kansallisen turvallisuuden määrittelemisessä ja uusien 
tiedustelutoimivaltuuksien soveltamisessa, joka korostaa tiedustelutoiminnan riittävän valvonnan 
merkitystä. Valvonnan riittävyys on tärkeässä asemassa myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 
tiedustelutoimintaa koskevassa oikeuskäytännössä. Kansallisella turvallisuudella voidaan perustella 
erittäin pitkälle meneviä perusoikeusrajoituksia, kunhan tiedustelutoiminnan valvonta on 
asianmukaisesti järjestetty. 
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1 JOHDANTO 

 

Yhteiskunnallinen, taloudellinen ja teknologinen kehitys on viime vuosikymmeninä ollut 

nopeaa. Globalisaatio ja internet ovat paitsi luoneet lukemattomia uusia mahdollisuuksia niin 

tavallisille ihmisille kuin yrityksille, myös tuoneet mukanaan kasvavan määrän uusia uhkia, 

joihin viranomaisten on kyettävä vastaamaan. Alati kasvava yhteiskunnan digitalisaatio, 

internetin yhä laajempi hyödyntäminen sekä sosiaalisen median vaikutusvallan kasvu 

tarkoittavat sitä, että viranomaisia kiinnostava tieto on yhä enenevässä määrin sähköisessä 

muodossa. Muun muassa valtioiden rajat ylittävän talousrikollisuuden, kansainvälisen 

terrorismin sekä erilaisten kyberuhkien torjunta edellyttää viranomaisten kykyä valvoa, kerätä 

ja analysoida tietoverkoissa liikkuvaa tietoa. Vuonna 2013 paljastunut ulkoministeriöön 

kohdistunut vuosia jatkunut verkkovakoilu on hyvä esimerkki tällaisen uhkan realisoitumisesta. 

Vakoilu paljastui lopulta ulkomailta saadun vihjeen perusteella.1 

Maailmanpoliittinen tilanne on viime vuosina kehittynyt turvallisuuspoliittisesti negatiiviseen 

suuntaan kun suurvaltojen välit ovat kiristyneet, asevarustelu on kiihtynyt ja aseellinen 

voimankäyttö on palannut suurvaltapolitiikan arsenaaliin myös Euroopassa. Sotilaalliset 

jännitteet Itämerellä ovat kasvaneet ja alueen sotilasstrategisen merkityksen korostuminen 

heijastuu suoraan Suomen kannalta keskeisiin turvallisuusintresseihin.2 Vaikka Suomeen ei 

kohdistu välitöntä sotilaallista uhkaa, sotilaallisen voimankäyttöön Suomea vastaan tai sillä 

uhkaamiseen on varauduttava. EU:n jäsenenä Suomi ei voisi jäädä ulkopuoliseksi, jos sen 

lähialueella tai muualla Euroopassa turvallisuus olisi uhattuna.3 

Venäjän suorittama Krimin valtaus ja Ukrainassa vuonna 2014 syttynyt sota tarjoaa useita 

esimerkkejä nykyaikaisen sodankäynnin uusista muodoista. Teknologinen kehitys on 

muokannut sodankuvaa ja sodankäyntiin liittyvät ilmiöt ovat digitalisoituneet. 

                                                 

1 Haapala, Timo, Suomen ulkoministeriö laajan verkkovakoilun kohteena vuosia 

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/mtv3-suomen-ulkoministerio-laajan-verkkovakoilun-kohteena-

vuosia/2369718, 2019. 

2 Valtioneuvoston puolustusselonteko 2017, s. 10. 

3 Valtioneuvoston puolustusselonteko 2017, s. 14. 

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/mtv3-suomen-ulkoministerio-laajan-verkkovakoilun-kohteena-vuosia/2369718
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/mtv3-suomen-ulkoministerio-laajan-verkkovakoilun-kohteena-vuosia/2369718
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Kybermaailmasta on tullut merkittävä osa yhteiskuntarakenteita ja se läpäisee yhä 

merkittävämmin myös sodankäynnin eri toimintaympäristöjä.4 Nykyaikainen 

hybridisodankäynti yhdistää sotilaallista voimankäyttöä muihin epäsymmetrisiin 

vaikutusmuotoihin (esim. tunnuksettomien joukkojen käyttö, valheellisten tietojen levittäminen 

sosiaalisessa mediassa, valeuutisointi, verkkohyökkäykset kriittistä infrastruktuuria vastaan) 

sotilaallisten ja poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Sodan ja rauhan välisen rajan 

hämärtyessä viranomaisten ja koko yhteiskunnan kyky vastata kehittyviin uhkiin vaikeutuu 

huomattavasti, etenkin kun se yhdistetään valmiuteen entistä nopeampaan sotilaalliseen 

voimankäyttöön.5 Reagointiaika sotilaallisiin uhkiin on lyhentynyt kuukausista vuorokausiin. 

Suomen maanpuolustusstrategian keskiössä on yleisen asevelvollisuuden avulla tuotettu laaja, 

koulutettu reservi. Reserviläisarmeijan heikko kohta on liikekannallepano, jonka onnistuminen 

edellyttää riittävää ennakkovaroitusaikaa ja oikea-aikaista tilannetietoa. Tämä kaikki korostaa 

Puolustusvoimien tarvetta riittäviin tiedustelutoimivaltuuksiin. 

Suomessa otettiin merkittävä askel viranomaisten valtuuksien laajentamisessa, kun uusi 

tiedustelulainsäädäntö astui voimaan vuoden 2019 keväällä. Uusi tiedustelulainsäädäntö antaa 

suomalaisille viranomaisille ensi kertaa kaivatut valtuudet mm. tietoliikennetiedusteluun. 

Suomelta on tähän asti puuttunut kattava tiedustelulainsäädäntö, joka on koettu ongelmaksi niin 

oikeudellisesti kuin poliittisestikin. Esimerkiksi sotilastiedustelu on ollut merkittävä osa 

Puolustusvoimien lakisääteisten tehtävien suorittamista aina sen perustamisesta asti, mutta sitä 

koskevaa lainsäädäntöä meillä ei ole aikaisemmin ollut.  

Tiedustelulakien säätämisen yhteydessä myös perustuslakiamme oli muutettava, sillä uudet lait 

kajoavat merkittävällä tavalla perustuslain turvaamaan yksityisyydensuojaan. Perustuslain (PL, 

731/1999) 10 §:n uusi 4 momentti oikeuttaa rajoitukset yksityisyydensuojaan kansallisen 

turvallisuuden perusteella. Kansallista turvallisuutta ei kuitenkaan määritellä tarkemmin 

säädöstasolla.  

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella kansallisen turvallisuuden oikeudellista 

käsitesisältöä sekä sen käyttöä uusien tiedustelutoimivaltuuksien oikeuttajana, erityisesti 

sotilastiedustelun kontekstissa. Tutkimus on lainopillinen ja sen pääasiallista lähdeaineistoa 

ovat uusi tiedustelulainsäädäntö ja sen lainvalmisteluaineisto. Koska meillä ei ole aiemmin ollut 

                                                 

4 Lehto & Limnell 2017, s. 180-181. 

5 Sipilä & Koskimies 2018, s. 161. 
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tiedustelulainsäädäntöä, meiltä puuttuu myös sitä koskeva oikeuskäytäntö. 

Perustuslakivaliokunta onkin korostanut EIT:n ratkaisukäytännön merkitystä kun Suomessa 

määritellään kansallista turvallisuutta tiedusteluvaltuuksien oikeuttajana. Tästä syystä myös 

eurooppalaisten ylikansallisten tuomioistuinten kansallista turvallisuutta käsittelevät 

oikeustapaukset ovat tärkeää lähdemateriaalia. Tutkimus pyrkii vastaamaan siihen, mitä 

kansallinen turvallisuus on, miten se määritellään ja miten se oikeuttaa 

tiedustelutoimivaltuuksien käytön sotilastiedustelussa. 

2 TIEDUSTELU JA SEN TARKOITUS 

2.1 Mitä tiedustelu on? 

Tiedustelulle ei ole yhtä yksiselitteistä määritelmää, vaan sillä viitataan niin tiedon 

keräämiseen, sen analysointiin kuin myös näitä tehtäviä suorittaviin organisaatioihin. 

Tiedustelu on ilmiönä yhtä vanha kuin sodankäynti itse, varhaisimmat kirjalliset viittaukset 

tiedustelusta toimintana löytyvät legendaarisesta kiinalaisesta sotataidon klassikosta 

Sodankäynnin taito yli kahdentuhannen vuoden takaa. 

” Now the reason the enlightened prince and the wise general conquer the 

enemy whenever they move, and their achievements surpass those of ordinary 

men is foreknowledge. 

What is called ‘foreknowledge’ cannot be elicited from spirits, nor from gods, 

nor by analogy with past events, nor from calculations. It must be obtained 

from men who know the enemy situation.”6 

Sana ”foreknowledge” voidaan kääntää suomen kielessä ”ennakkotiedoksi” ja tätä voivat Sun 

Tzun mukaan tuottaa vain miehet, jotka tuntevat vihollisen, siis tiedustelun ammattilaiset. 

Preussilainen kenraali ja sotilasteoreetikko Carl von Clausewitz tiivistää tietojen saannin eli 

tiedustelun seuraavasti:  

                                                 

6 Sun Tzu 2005, s. 232 
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”Sanoilla tietojen saanti tarkoitamme kaikkea vihollista ja hänen maataan 

koskevaa tiedonhankintaa eli kaikkien omien ideoittemme ja toimiemme 

perustaa.”7 

Sotilaallisessa kontekstissa tiedustelu on siis periaatteessa kiinnostunut kaikesta potentiaaliseen 

viholliseen liittyvästä. Tiedustelulla pyritään selvittämään potentiaalisen vastapuolen 

aikomukset, tavoitteet ja kapasiteetti, jotta niihin voidaan varautua tehokkaasti ja oikea-

aikaisesti. Tähän liittyy olennaisesti Sodankäynnin taidon yksi parhaiten tunnetuista 

opetuksista: Kaikki sodankäynti perustuu harhautukseen. 8 Sotilastiedustelu muodostaa 

sotilaallisen maanpuolustuksen eteentyönnetyt tuntosarvet, joiden tehtävänä on ennakoida ja 

varoittaa ylintä sotilas- ja valtiojohtoa potentiaalisista sotilaallisista uhkista.  

Tiedustelun käsitteen monitahoisuus johtuu monenlaisista tiedontarpeista ja 

tiedonhankintamenetelmistä. Myös teknologisen kehityksen vauhti on nähtävissä tiedustelun 

maailmassa.  Tiedustelulajien kansainväliset määritelmät ovat englanninkielisiä ja niistä on 

muodostunut laaja-alaisia yleiskäsitteitä.9 Yhdysvaltojen asema globaalina supervaltana ja sen 

pitkälle kehittyneet valmiudet tiedustelussa selittävät länsimaisen tiedustelua koskevan 

tutkimuksen ja kirjallisuuden ”amerikkakeskeisyyttä”. Amerikkalaiset jakavat tiedustelulajit 

niissä analysoitavan datan ja menetelmien mukaan, mutta ne voivat olla myös osin päällekkäisiä 

ja toisiaan täydentäviä. Esimerkiksi HUMINT eli henkilötiedustelu hankkii tietoja 

ihmiskontaktien kautta (mm. kuulustelut), SIGINT eli signaalitiedustelu keskittyy vieraan 

vallan kommunikaatiojärjestelmien kuuntelemiseen, sen viestien sieppaamiseen ja 

analysoimiseen kun taas OSINT eli avointen lähteiden tiedustelu kerää ja analysoi tietoja 

kaikille avoimista lähteistä (esim. sanomalehdet, julkiset asiakirjat).10 Yhteiskunnan ja 

palveluiden digitalisaatio ja viranomaisia kiinnostavan tiedon siirtyminen verkkoon näkyy 

erilaisten tiedonhankintamenetelmien määrän kasvussa ja tiedustelulajeja onkin nykyisin 

huomattavasti enemmän kuin viime sotien aikaan.  

                                                 

7 von Clausewitz, s. 59. 

8 Sun Tzu 2005, s. 96 

9 Sipilä & Koskimies 2018, s. 16. 

10 Joint Chiefs of Staff 2013, s. B-2 
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Nykyaikainen hybridisodankäynti on hyvä esimerkki uudenlaisesta uhkakokonaisuudesta, 

johon varautuminen edellyttää merkittävää tiedustelutietojen hyödyntämistä. Venäjän vuonna 

2014 toteuttama Krimin valtaus ja sitä seurannut Ukrainan sota toi käsitteen suuren yleisön 

tietoisuuteen Suomessa ja sodan tapahtumat havainnollistavat hyvin hybridioperaatioiden 

luonnetta ja niihin varautumiseen tarvittavia välineitä ja menetelmiä. Tunnuksettomien 

joukkojen käytön lisäksi huomiota on herättänyt erityisesti laajamittainen kyber- ja 

informaatiosodankäynti. Valeprofiilit levittävät sosiaalisessa mediassa harhaanjohtavia tietoja 

ja bottiverkkoja käytetään palvelunestohyökkäyksissä Ukrainaa vastaan. Venäjämieliset 

”trollit” häiritsevät internetin keskustelupalstoja ja levittävät propagandaa.11 Tällaisiin uhkiin 

varautuminen edellyttää viranomaisten kasvavaa läsnäoloa verkossa ja riittäviä valtuuksia 

internetissä tapahtuvan potentiaalisesti vihamielisen toiminnan tunnistamiseen ja seuraamiseen. 

Tiedustelun tarkoitus kotimaisessa kontekstissa tulee selkeästi ilmi hallituksen esityksissä 

uusiksi siviili- ja sotilastiedustelulaeiksi. Suojelupoliisin ja sotilastiedusteluviranomaisten 

tehtävänä on seurata ja ylläpitää valtion turvallisuusympäristön tilannekuvaa ja raportoida siitä 

valtiojohdolle ja turvallisuusviranomaisille. Kyse on siis kansallisen turvallisuuden kannalta 

strategisesti merkittävän tiedon hallinnasta; sen keräämisestä, analysoimisesta ja 

hyödyntämisestä. Tiedustelutiedon hyödyntäminen on tärkeää kaikille 

turvallisuusviranomaisille ja erityisen välttämätöntä kun puhutaan sotilaallisiin uhkiin 

varautumisesta tai rajat ylittävän rikollisuuden, kuten terrorismin, torjunnasta. Ajantasainen 

tiedustelutieto tukee valtiojohdon ja viranomaisten päätöksentekokykyä. Sen välttämättömyyttä 

kuvastaa hyvin se, että valtaosalla maailman itsenäisistä valtioista on jokin tiedustelusta 

vastaava viranomainen.  

2.2 Tiedusteluprosessi 

Tiedustelun toimintaa voidaan kuvata syklinä, joka alkaa tiedustelun asiakkaan 

tiedontarpeesta.12 Syklinen tiedusteluprosessi kuvaa kahden tiedustelun osallisen – tiedustelun 

asiakkaan ja tiedusteluviranomaisen – välistä vuorovaikutusta. Sen mukaan tiedusteluprosessi 

koostuu neljästä eri vaiheesta: 1) tiedustelutoiminnan ohjaamisesta, 2) tiedonhankinnasta, 3) 

                                                 

11 Jegorow, Sirpa, Venäjän propagandasodan etulinjassa marssii trolliarmeija 

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/05/29/venajan-propagandasodan-etulinjassa-marssii-trolliarmeija, 2020. 

12 Sipilä & Koskimies 2018, s. 14. 

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/05/29/venajan-propagandasodan-etulinjassa-marssii-trolliarmeija
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tiedon prosessoinnista ja 4) tiedon jakamisesta (Kuvio 1). Ne muodostavat ns. 

”tiedusteluympyrän”, jossa tiedustelun asiakas vastaa prosessin ohjaamisesta (1) ja 

tiedusteluviranomaiset tiedustelun toimeenpanovaiheista (2-4). 

 

Kuvio 1. Tiedusteluprosessin vaiheet. (Lohse & Viitanen 2019, s. 96). 

Eri vaiheiden määrä vaihtelee hieman lähteestä riippuen, esim. Yhdysvaltojen 

tiedusteluviranomaiset jakavat ympyrän kuuteen vaiheeseen (Planning, Collection, Processing, 

Analysis, Dissemination, Evaluation)13 kun taas Britannian MI6:n ympyrässä on viisi vaihetta 

(Requirements, Collection, Processing and Exploitation, Analysis and Production, 

Dissemination & Consumption & Feedback)14. Vaiheiden määrästä riippumatta 

tiedusteluprosessi kuvaa tiedustelun asiakkaan tiedontarpeesta alkavaa tapahtumaketjua, joka 

päättyy asiakkaalle toimitettuun analysoituun tietoon. Ihannetilanteessa tiedusteluprosessin 

tuottama tieto auttaa tiedustelun asiakasta entistä tarkempaan tiedustelutoiminnan 

suuntaamiseen ja priorisointiin. 

Vakiintunutta tiedusteluprosessikäsitystä on kritisoitu siitä, ettei se vastaa tiedustelutoiminnan 

todellisuutta. Tiedusteluprosessin malli on pelkistetty kuvaus tiedustelun todellisuudesta, sillä 

tiedonhankinta, sen prosessointi ja analysointi eivät tapahdu lineaarisesti vaan toisiaan 

täydentäen. Lohse ja Viitanen näkevät mallin kritiikistä huolimatta hyödyllisenä, varsinkin kun 

tiedustelu kuvataan ja ymmärretään samanaikaisesti lineaarisena, rinnakkaisena ja toistuvana 

prosessina.15 

                                                 

13 Joint Chiefs of Staff 2013, s. I-6. 

14 Secret Intelligence Services, The Intelligence Cycle, https://www.secretintelligenceservice.co.uk/the-

intelligence-cycle, 2020. 

15 Lohse & Viitanen 2019, s. 97. 

https://www.secretintelligenceservice.co.uk/the-intelligence-cycle
https://www.secretintelligenceservice.co.uk/the-intelligence-cycle
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Jokaisella valtiolla on kansalliseen turvallisuuteen ja kansainvälisiin suhteisiin liittyviä etuja 

puolustettavanaan.16 Näihin etuihin kohdistuvat uhat ovat monenlaisia ja ne myös muuttuvat 

ajan ja kontekstin mukana, esimerkiksi terrorismi on nykypäivän Suomessa huomattavasti 

merkittävämpi uhka kuin 30 vuotta sitten.  Tiedustelutoiminnan ohjaamisessa on kyse näihin 

etuihin kohdistuvien uhkien arvioinnista, priorisoinnista ja näitä kysymyksiä koskevasta 

poliittisesta päätöksenteosta.  

 

Ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta on yksi neljästä valtioneuvoston 

lakisääteisestä ministerivaliokunnasta. Valiokunta valmistelee tärkeät ulko- ja 

turvallisuuspolitiikkaa, Suomen ulkosuhteita, sisäistä turvallisuutta sekä 

kokonaismaanpuolustusta koskevat asiat. Ministerivaliokunta kokoontuu käytännössä yhdessä 

tasavallan presidentin kanssa, jolloin kokousta kutsutaan ulko- turvallisuuspoliittisen 

ministerivaliokunnan ja tasavallan presidentin yhteiseksi kokoukseksi (TP-UTVA). Presidentin 

ja pääministerin lisäksi kokouksen jäseniä ovat ulkoministeri, puolustusministeri ja enintään 

neljä muuta valtioneuvoston määräämä ministeriä. Sisäministeri tai muu ministeri osallistuu 

asian käsittelyyn valiokunnassa silloin, kun käsitellään hänen toimialaansa liittyviä asioita.17  

 

Suomen keskeisiä turvallisuusetuja ja niihin kohdistuvia uhkia arvioidaan ja arvotetaan osana 

Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, joten nämä kysymykset ja niihin liittyvä päätöksenteko 

kuuluvat perustuslain 93.1 ja 67 §:n nojalla tasavallan presidentille ja valtioneuvostolle. 

Sotilastiedustelulain (SotTiedL, 590/2019) 13.1 §:n mukaan TP-UTVA käsittelee 

valmistelevasti sotilastiedustelun kohteita koskevat painopisteet. Siviilitiedustelun 

tiedonhankintaprioriteetit käsitellään valmistelevasti samassa kokouksessa, mutta toisinkuin 

sotilastiedustelun kohdalla, tästä menettelystä ei ole pidetty tarpeen säätää tarkemmin laissa.18 

Täten TP-UTVA on keskeisin suomalaista siviili- ja sotilastiedustelua ohjaava taho. 

                                                 

16 Lohse & Viitanen 2019, s. 97. 

17 Valtioneuvosto, Ministerivaliokunnat https://valtioneuvosto.fi/tietoa/ministerivaliokunnat, 2019. 

18 HE 346/2014 vp, s. 9. 

https://valtioneuvosto.fi/tietoa/ministerivaliokunnat
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2.3 Tiedustelua koskeva oikeusnormisto Suomessa 

Suomessa ei ole ollut tiedustelua koskevaa lainsäädäntöä ennen vuonna 2019 voimaan tulleita 

tiedustelulakeja. Tämän puutteen korjaamiseksi valtioneuvoston 24.1.2013 antamassa 

periaatepäätöksessä Suomen kyberturvallisuusstrategia asetettiin raamit uuden suomalaisen 

tiedustelulainsäädännön luomiselle. Periaatepäätöksen mukaan puolustusministeriön johdolla 

Puolustusvoimille on laadittava tarvittava toimivaltuussäännöstö ja tunnistetut puutteet tulee 

korjata lainsäädäntötoimin.19 

Periaatepäätöksen pohjalta TP-UTVA:ssa päätettiin 7.11.2013 aloittaa työ 

tiedustelulainsäädännön kehittämiseksi. Puolustusministeriö asetti hanketta varten niin 

kutsutun tiedonhankintalakityöryhmän, jonka mietintö valmistui 14.1.2015. Mietinnössä 

todettiin nykyisten toimivaltuuksien riittämättömyys suhteessa turvallisuusviranomaisten 

tehtäviin. Suomen ulkoisen turvallisuusympäristön ja sodankäynnin luonteen muutokset 

edellyttävät riittäviä tiedustelutoimivaltuuksia, jotta viranomaiset kykenevät vastaamaan uhkiin 

ja tuottamaan ylimmälle valtiojohdolle ja sotilaalliselle päätöksenteolle oikea-aikaista, 

varmennettua ja analysoitua tietoa tällaisista uhista. Mietinnössä nostetaan esiin kolme 

tiedustelumenetelmää, jotka työryhmän arvion mukaan tuottaisivat erityisen merkityksellistä 

tietoa Suomen kansallisen turvallisuuden näkökulmasta. Nämä ovat tietoliikennetiedustelu, 

ulkomaan henkilötiedustelu sekä ulkomaan tietojärjestelmätiedustelu. Työryhmä korosti 

mietinnössään perusoikeuksien huomioimista tiedustelulaeista säädettäessä ja riittävän 

valvonnan järjestämistä niin oikeudellisesti kuin parlamentaarisesti, mukaan lukien uuden 

valvontaviranomaisen perustamista.20 

Pääministeri Sipilän hallitus esitti hallitusohjelmassaan säädösperustaa ulkomaan tiedustelulle 

ja tietoliikennetiedustelulle mietinnön ehdotusten pohjalta. Hallitusohjelman pohjalta sisä- ja 

puolustusministeriöt asettivat työryhmät valmistelemaan ehdotukset siviili- ja sotilastiedustelua 

koskevaksi lainsäädäntöpaketiksi. Oikeusministeriössä työn aloitti kaksi tiedustelulakeihin 

liittyvää työryhmää: perustuslakisääntelyn tarkistamistyöryhmä ja tiedustelutoiminnan 

valvontatyöryhmä. Työryhmien mietintöjen ja niistä saatujen lausuntojen pohjalta hallitus toi 

eduskuntaan esitykset Suomen perustuslain 10 §:n muuttamisesta ja lakipaketit 

tiedustelutoiminnan valvonnasta sekä siviili- ja sotilastiedustelusta. Uusien tiedustelulakien 

                                                 

19 Suomen kyberturvallisuusstrategia 2013, s. 8. 

20 Suomalaisen tiedustelulainsäädännön suuntaviivoja 2015, s. 50. 
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viranomaisvaltuudet puuttua yksityisyydensuojaan edellyttivät perustuslain muuttamista ja 

uuden neljännen momentin lisäämistä 10 §:ään.  Eduskunta hyväksyi siviili- ja 

sotilastiedustelua koskevan lainsäädännön 11.3.2019. 

Kuten tiedustelulakien pohjatöistä voidaan nähdä, kansainvälisillä ihmisoikeusvelvoitteilla on 

merkittävä rooli suhteessa suomalaiseen tiedustelulainsäädäntöön. Tiedustelua koskeva 

normisto koostuu siis sekä Suomen kansallisesta lainsäädännöstä, että Suomea sitovista 

kansainvälisoikeudellisista ihmisoikeusvelvoitteista. Oikeusnormiston ytimessä ovat 

tiedustelutoimintaa ja sen valvontaa koskeva lainsäädäntö sekä Suomea velvoittavat 

kansainväliset ihmisoikeusvelvoitteet: 

1) perustuslaki, erityisesti sen uusittu 10 §:n 4 momentti (817/2018), 

2) Euroopan ihmisoikeussopimus (EIS, muutettuna 11. pöytäkirjalla SopS 85-86/1998), 

3) Euroopan Unionin perusoikeuskirja (2012/C 326/2), 

4) poliisilain (PolL, 872/2011) 5 a luku (581/2019), 

5) laki sotilastiedustelusta, 

6) laki tietoliikennetiedustelusta siviilitiedustelussa (TtStL, 582/2019), 

7) laki tiedustelutoiminnan valvonnasta (TiedVL, 121/2019) ja 

8) eduskunnan työjärjestys (Ektj, 40/2000) tiedusteluvalvontavaliokuntaa koskevin osin 

(123/2019). 

Koska Suomessa ei ole aiemmin ollut tiedustelulainsäädäntöä, meillä ei myöskään ole 

tiedustelua koskevaa tulkintakäytäntöä. Perustuslakivaliokunnan näkemyksen mukaan 

tiedustelumenetelmien valtiosääntöoikeudellisessa arvioinnissa voidaan osin tukeutua salaisia 

tiedonhankintakeinoja ja salaisia pakkokeinoja koskevaan valiokunnan käytäntöön (esim. 

PeVL 32/2013 vp, PeVL 67/2010 vp), mutta tiedustelutoiminnan erityinen luonne on otettava 

arvioinnissa asianmukaisesti huomioon.21 Tämä korostaa tiedustelulakien esitöiden merkitystä 

laintulkinnassa. Perustuslakivaliokunnan tulkintakäytännön lisäksi viranomaisten ja 

tuomioistuinten on seurattava Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ja EU-tuomioistuimen 

                                                 

21 PeVL 36/2018 vp, s. 4. 
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oikeuskäytäntöä tiedustelun alalla sen arvioimiseksi, missä tiedustelutoiminnan sallitun ja 

kielletyn toiminnan raja kulkee.22 Myös tiedustelun parlamentaarisesta valvonnasta vastaavan 

tiedusteluvalvontavaliokunnan on tärkeää perehtyä tiedustelutoiminnan lisäksi sitä koskevaan 

eurooppalaiseen oikeuskäytäntöön.23 

2.4 Ketkä tiedustelevat Suomessa? 

Tiedustelu on perinteisesti jaettu siviili- ja sotilastiedusteluun, joko sen tarkoituksen ja 

tavoitteiden tai sitä suorittavien viranomaisten perusteella. Uusi tiedustelulainsäädäntö osoittaa 

tiedustelutoiminnan kolmelle viranomaiselle, jotka ovat Suojelupoliisi, Puolustusvoimien 

pääesikunta ja Puolustusvoimien tiedustelulaitos. Suojelupoliisi vastaa siviilitiedustelusta kun 

taas sotilastiedustelu on Puolustusvoimien pääesikunnan ja tiedustelulaitoksen heiniä. 

Sotilastiedustelulla tarkoitetaan sotilasviranomaisen suorittamaa tiedustelua, jolla tuotetaan 

strategista ja operatiivista tietoa Suomen turvallisuusympäristöstä ylimmän valtiojohdon ja 

sotilasjohdon päätöksenteon tueksi. Puolustusvoimat suorittaa tiedustelua osana lakisääteisten 

tehtäviensä suorittamista. Sotilastiedustelu on välttämätön osa sotilaallista maanpuolustusta, 

erityisesti ennakkovaroituskyvyn muodossa ja sen kohteet ovat ensisijaisesti valtiotoimijoita.  

Sotilastiedusteluviranomaisiksi määritellään SotTiedL 11.1 §:ssä pääesikunta ja 

Puolustusvoimien tiedustelulaitos. SotTiedL 3 § määrittää sotilastiedustelun tehtäväksi tiedon 

hankkimisen ja käsittelyn Suomeen kohdistuvasta tai Suomen turvallisuusympäristön kannalta 

merkittävästä sotilaallisesta toiminnasta ylimmän valtiojohdon päätöksenteon tueksi ja eräiden 

Puolustusvoimien lakisääteisten tehtävien suorittamiseksi. Sotilastiedustelua harjoitetaan em. 

sotilastiedusteluviranomaisten lisäksi myös Maa-, Meri- ja Ilmavoimissa siten kuin SotTiedL 

60 §:ssä säädetään. Sotilastiedustelu on toisin sanoen joukkoistettu koko puolustusvoimia 

koskettavaksi toiminnaksi aina puolustushaaroista pääesikuntaan.24 

                                                 

22 PeVM 4/2018 vp, s. 9. 

23 PuVL 6/2018 vp, s. 4. 

24 Lohse & Viitanen 2019, s. 53. 
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Suomalaisen sotilastiedustelun juuret ovat jääkäriliikkeessä ja ensimmäisessä 

maailmansodassa.25 Jääkärien ja aktivistien vuosien 1915-17 tiedusteluorganisaation pohjalta 

perustettiin itsenäisen Suomen sotilastiedustelu, joka palveli menestyksekkäästi 

Puolustusvoimien tarpeita aina sotien päättymiseen saakka. Vuoden 1944 lopussa toteutetussa 

operaatio Stella Polariksessa merkittävä osa suomalaista sotilastiedustelua siirrettiin 

miehityksen pelossa Ruotsiin26 ja Valvontakomission ja YYA-sopimuksen myötä sen 

toimintaedellytykset olivat sotien jälkeen heikot27. Sotilastiedustelun uudelleenrakentaminen 

aloitettiin 1950-luvulla ja matalaa profiilia pidettiin koko kylmän sodan ajan.28 YYA-

sopimuksen ja sen velvoitteiden päättyminen oli sotilastiedustelun kannalta merkittävä muutos, 

mutta tiedustelua koskeva lainsäädäntö jäi edelleen puuttumaan. Suomen suurlähettiläänä 

Moskovassa ja Berliinissä toimineen René Nybergin mukaan kyse on ollut omaehtoisesta 

pidättyvyydestä, itse asetetuista tiedustelutoiminnan esteistä.29 

Suojelupoliisi (Supo, ruotsiksi Skyddspolisen, kansainvälisissä yhteyksissä Finnish Security 

Intelligence Service) on sisäministeriön alainen valtakunnallinen poliisiyksikkö. 

Suojelupoliisin edeltäjä Valtiollinen poliisi (Valpo) lakkautettiin Fagerholmin hallituksen 

toimesta vuonna 1948. Valpo oli vuosina 1945-48 kommunistien johtama ja miehittämä ja sitä 

tutkineen Ahlbäckin toimikunnan mukaan sen toiminnassa oli ollut virheellistä ja laitonta 

menettelyä. Laki ja asetus suojelupoliisista vahvistettiin 17.12.1948 ja se aloitti toimintansa 

seuraavan vuoden alussa. Suposta tuli edeltäjäänsä pienempi ja sen valtuudet olivat 

huomattavasti rajatummat, mm. oikeuksia pidätyksiin tai esitutkintaan ei ollut. Suojelupoliisin 

alkuvuosikymmenten päätehtävä oli kommunistien valvonta ja erityisesti Neuvostoliiton 

vakoilun torjunta. Toimintaa harjoitettiin samalla, Suomen ulkopoliittisen aseman sanelemalla 

varovaisuudella, kuin sotilastiedustelua.30 Supon tehtävät laajentuivat ja muuttuivat pikkuhiljaa 

kylmän sodan edetessä kun mukaan tulivat terrorismin torjunta ja turvallisuusvartiointi. 

                                                 

25 Sipilä & Koskimies 2018, s. 24. 

26 Sipilä & Koskimies 2018, s. 86. 

27 Sipilä & Koskimies 2018, s. 95. 

28 Sipilä & Koskimies 2018, s. 121. 

29 Lohse & Viitanen 2019, s. 17. 

30 Suojelupoliisi, Suojelupoliisin alkuvaiheet https://www.supo.fi/historia/alkuvaiheet, 2020. 

https://www.supo.fi/historia/alkuvaiheet
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Neuvostoliiton romahdettua kommunistien valvonnan tarve väheni.31 Uusi 

tiedustelulainsäädäntö merkitsee suurinta uudistusta ja laajennusta Supon tehtäviin sen 

historiassa. 

Suojelupoliisi on Suomen siviilitiedusteluviranomainen. Vaikka laissa ei tätä termiä 

nimenomaisesti käytetäkään, PolL 5 a luvun 1 § osoittaa siviilitiedustelun nimenomaan 

suojelupoliisin tehtäväksi. Siviilitiedustelulla tarkoitetaan suojelupoliisin suorittamaa 

tiedonhankintaa ja tiedon hyödyntämistä kansallisen turvallisuuden suojaamiseksi, ylimmän 

valtiojohdon päätöksenteon tueksi ja muiden viranomaisten lakisääteisiä kansalliseen 

turvallisuuteen liittyviä tehtäviä varten. Siviilitiedustelun omistajuus on tiedustelutoiminnan 

poliittista ohjausta lukuun ottamatta yksin suojelupoliisilla.32 

Poliisin hallinnosta annetun lain (PolHalL, 110/1992) 10.1 §:n (583/2019) mukaan 

Suojelupoliisin tehtävänä on hankkia tietoa kansallisen turvallisuuden suojaamiseksi sekä 

havaita, estää ja paljastaa sellaisia toimintoja, hankkeita ja rikoksia, jotka voivat uhata valtio- 

ja yhteiskuntajärjestystä tai valtakunnan sisäistä tai ulkoista turvallisuutta. Suojelupoliisin on 

myös ylläpidettävä ja kehitettävä yleistä valmiutta yhteiskunnan turvallisuutta uhkaavan 

toiminnan havaitsemiseksi ja estämiseksi. 

Suojelupoliisissa työskentelee yli 400 henkilöä, joista puolet on poliisikoulutuksen saaneita. 

Virasto on organisoitu yhdeksään yksikköön, jotka ovat Digitaaliset palvelut, 

Turvallisuusselvitykset, Vastatiedustelu, Terrorismintorjunta, Tiedustelu, Alue, 

Tiedonhankinta, Sisäiset palvelut ja Esikunta.33 Lohse ja Viitanen puolestaan jakavat kirjassaan 

Suojelupoliisin organisaation operatiiviseen (Tiedonhankinta, Vastatiedustelu, Terrorismi ja 

ääriliikkeet sekä Alue) ja strategiseen (Turvallisuusselvitykset, Tiedusteluanalyysi ja Sisäiset 

palvelut) puoleen, jotka yhdessä viestinnän ja lakimiespalvelut sisällään pitävän Strateginen 

tuki -toiminnon kanssa muodostavat kahdeksan Supon yksikköä.34 

                                                 

31 Suojelupoliisi, Suojelupoliisin tehtävien laajentuminen https://www.supo.fi/historia/tehtavien_laajentuminen, 

2020. 

32 Lohse & Viitanen 2019, s. 52. 

33 Suojelupoliisi, Organisaatio https://www.supo.fi/organisaatio, 2019. 

34 Lohse & Viitanen 2019, s. 52. 

https://www.supo.fi/historia/tehtavien_laajentuminen
https://www.supo.fi/organisaatio
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Suomessa sotilastiedustelun ehkä merkittävin ero siviilitiedusteluun, siitä vastuussa olevien 

viranomaisten lisäksi, on tiedustelutoiminnan rikosperusteisuudessa. Sotilastiedustelu on 

periaatteessa kiinnostunut kaikesta sellaisesta toiminnasta, joka voi potentiaalisesti uhata 

Suomen maanpuolustuskykyä tai kansallista turvallisuutta ilman, että toiminta itsessään olisi 

varsinaisesti rikollista. Tämä rikosperusteisuudesta irtautuminen on ongelmallista 

perusoikeuksien näkökulmasta, mutta tarpeellista uhkien monimuotoisuuden ja hankalan 

hahmottamisen kannalta. Yhteiskunnan digitalisoituminen, terrorismi sekä lisääntynyt hybridi- 

ja informaatiosodankäynti ovat laajentaneet ja monimutkaistaneet Suomeen kohdistuvia 

uhkakuvia. Uusi sotilastiedustelulainsäädäntö pyrkii vastaamaan näihin haasteisiin ja korjaa 

samalla myös vanhan oikeudellisen epäkohdan, jossa meiltä on puuttunut sotilastiedustelua 

koskeva lainsäädäntö vaikka Puolustusvoimat on sitä suorittanut aina perustamisestaan saakka. 

3 TIEDUSTELU JA PERUSOIKEUDET 

3.1 Tiedustelun kannalta keskeiset perusoikeudet 

Tiedustelutoiminta kajoaa merkittävällä tavalla kansalaisten perus- ja ihmisoikeuksiin. Tämän 

vuoksi siviili- ja sotilastiedustelun säännösten soveltamisen on oltava sopusoinnussa niin 

perustuslain tulkintakäytäntöjen kuin Suomen kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden 

kanssa. PL 10 §:n takaama yksityiselämän suoja on tiedustelutoiminnan sääntelyn kannalta 

keskeinen. Perustuslaki takaa kirjeen, puhelun tai muun luottamuksellisen viestin suojan, 

jollaiseksi mm. sähköpostiliikenne luokitellaan. Vuonna 1995 toteutetun 

perusoikeusuudistuksen ja vuonna 2000 uusitun perustuslain myötä perusoikeuksien merkitys 

laintulkinnassa on kasvanut. Perustuslain 22 § ja 106 §, perus- ja ihmisoikeuksien turvaaminen 

sekä perustuslain etusijasäännös asettavat lainsäätäjille ja viranomaisille hankalasti 

tasapainotettavan tiedustelutoiminnan sääntely-ympäristön, jossa vastakkain ovat kansallinen 

etu tiedustelutoiminnassa käytettävien salaisten tiedonhankintakeinojen muodossa ja 

yksittäisen kansalaisen oikeudet.  

Kansallisen sääntelyn lisäksi suomalaisia lainsäätäjiä ja laintulkitsijoita sitovat myös Suomen 

kansainvälisoikeudelliset velvoitteet. Euroopan unionin jäsenyyden myötä EU-oikeudella on 

etusija kansalliseen lainsäädäntöön nähden. Tiedusteluoikeuden osalta tämä liittyy erityisesti 

perusoikeusherkkien kysymysten käsittelyyn, erityisesti suhteessa Euroopan 

ihmisoikeussopimukseen ja Euroopan unionin perusoikeuskirjaan. Perustuslakivaliokunnan 
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näkemyksen mukaan sotilastiedustelutoiminnassa erityisesti tietoliikennetiedustelun suhde 

Euroopan ihmisoikeussopimukseen ja Euroopan unionin perusoikeuskirjaan on merkittävä.35 

Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 artikla takaa jokaiselle oikeuden nauttia yksityis- ja perhe-

elämäänsä, kotiinsa ja kirjeenvaihtoonsa kohdistuvaa kunnioitusta. Sekä Euroopan 

ihmisoikeustuomioistuin, että Euroopan Unionin tuomioistuin ovat ottaneet useissa 

oikeustapauksissa kantaa tietoliikennetiedusteluun liittyvään sääntelyyn ja määrittänyt niiden 

kautta perusoikeuksina turvattujen oikeuksien sisältöä.  Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 

(EIT) vakiintuneen ratkaisukäytännön mukaan EIS 8(1) artiklassa mainitut yksityiselämän ja 

kirjeenvaihdon käsitteet pitävät sisällään niin puhelin- kuin sähköpostiviestinnänkin.36 Suojan 

piirissä ovat niin viestinnän sisältö kuin viestinnän tunnistamistiedot.37 Viranomaisen ei tarvitse 

tosiasiassa käsitellä tietoja, jotta kyse olisi puuttumisesta yksityiselämään, vaan puuttumiseksi 

on katsottava jo se, että viranomainen kerää ja tallentaa tietoja mahdollista myöhempää käyttöä 

varten. Jo pelkkä sellaisen lainsäädännön olemassaolo, joka mahdollistaa viestinnän salaisen 

tarkkailun, puuttuu viestinnän osapuolten EIS 8 artiklan takaamiin oikeuksiin.38 

Vuonna 2009 voimaantullut Euroopan unionin perusoikeuskirja määrittelee unionin tasolla 

pätevät perusoikeudet, joita jäsenvaltiot ovat velvollisia noudattamaan aina soveltaessaan 

unionin oikeutta. Perusoikeuskirjan 7 artiklan mukaan jokaisella on oikeus siihen, että hänen 

yksityis- ja perhe-elämäänsä, kotiaan sekä viestejään kunnioitetaan. 8 artiklan mukaan 

jokaisella on oikeus henkilötietojensa suojaan ja siihen, että näiden tietojen käsittelyn on oltava 

asianmukaista ja sen on tapahduttava tiettyä tarkoitusta varten ja asianomaisen henkilön 

suostumuksella tai muun laissa säädetyn oikeuttavan perusteen nojalla. Perusoikeuskirjan 52 

artiklan mukaan tunnustettuja oikeuksia ja vapauksia voidaan rajoittaa ainoastaan lailla, 

kyseisten oikeuksien ja vapauksien olennaista sisältöä noudattaen ja suhteellisuusperiaatteen 

mukaisesti. Rajoituksia voidaan tehdä siis ainoastaan, jos ne ovat välttämättömiä yleisen edun 

tai muiden henkilöiden oikeuksien ja vapauksien suojaamiseksi.39 

                                                 

35 PeVL 36/2018 vp, s. 6. 

36 Liberty ja muut v. Yhdistynyt Kuningaskunta, s. 22, 56 kohta. 

37 Malone v. Yhdistynyt Kuningaskunta, s. 33, 84 kohta. 

38 Malone v. Yhdistynyt Kuningaskunta, s. 26, 64 kohta. 

39 HE 202/2017 vp, s. 64. 
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3.2 Kansallinen turvallisuus tiedustelun oikeuttajana 

Tiedustelulakeja säädettäessä myös Suomen Perustuslakia oli muutettava viranomaisten uusien 

toimivaltuuksien johdosta. Perustuslain uusitun 10 §:n 4. momentin mukaan ”Lailla voidaan 

säätää välttämättömistä rajoituksista viestin salaisuuteen – tiedon hankkimiseksi sotilaallisesta 

toiminnasta, taikka sellaisesta muusta toiminnasta joka vakavasti uhkaa kansallista 

turvallisuutta.”  

Tiedustelulakien säätämisen yhteydessä muutettu perustuslain 10 §:n 4 momentti on 

merkityksellinen siitäkin syystä, että se ei koske ainoastaan tiedusteluvaltuuksia vaan kaikkia  

tulevaisuudessa mahdollisesti ehdotettavia uusia luottamuksellisen viestinnän 

rajoitusvaltuuksia. Kansallisella turvallisuudella voidaan mahdollisesti siis perustella entistä 

pidemmälle meneviä rajoituksia luottamuksellisen viestin suojaan niin viranomaisten kuin 

lainsäätäjien toimesta. Sen sisällön määrittelemisellä on siis merkitystä niin kansalaisten 

oikeusturvan kuin oikeussuojankin kannalta. 

Mitä sitten tarkoitetaan kansallisella turvallisuudella? Kansallisen turvallisuuden käsitettä ei ole 

Suomessa määritetty säädöstasolla40 vaan sen avaamiseksi on perehdyttävä 

lainvalmisteluaineistoon. Kansallisen turvallisuuden käsite lienee suurelle yleisölle tulleen 

tutuksi ennen kaikkea toimintaelokuvista ja yhdysvaltalaisesta ulko- ja turvallisuuspoliittisesta 

retoriikasta, mutta Suomessa termin lainopillinen alkuperä on Euroopan unionin oikeudessa. 

Kansallinen turvallisuus kuuluu EU-oikeuden näkökulmasta valtiosuvereniteetin piiriin. 

Lissabonin sopimuksen (66/2009) 4. artiklan mukaan kansallinen turvallisuus säilyy 

yksinomaan kunkin jäsenvaltion vastuulla. Euroopan Unionilla ei siis ole kompetenssia 

kansallisen turvallisuuden määrittelyssä. 

Kansallinen turvallisuus on EU-tuomioistuimissa nähty hyväksyttävänä perusteena 

perusoikeuksien rajoittamiselle, mutta käsitettä ei ole tarkemmin määritelty unionin 

oikeusjärjestyksessä tai ihmisoikeusvelvoitteissa. Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8(2) 

artiklan mukaan kansallinen turvallisuus on yksi niistä eduista, joka oikeuttaa yksityiselämän 

suojaan puuttumiseen. Artikla asettaa kolme ehtoa oikeuksiin puuttumiselle: puuttumisen on 

oltava kansallisen lain sallimaa, sen on oltava demokraattisessa valtiossa välttämätöntä ja sen 

on tapahduttava artiklassa eriteltyjen etujen turvaamiseksi. Tällaisia etuja ovat yleinen ja 

kansallinen turvallisuus, valtion taloudellinen hyvinvointi, epäjärjestyksen ja rikollisuuden 

                                                 

40 Havulinna 2018, s. 8. 
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estäminen, terveyden ja moraalin suojaaminen sekä muiden henkilöiden oikeuksien ja 

vapauksien turvaaminen. Puuttumiseen oikeuttavia etuja voidaankin mielestäni luonnehtia 

hyvin väljästi määritellyiksi. 

Jäsenvaltioilla on merkittävästi harkintavaltaa sen suhteen, miten ne määrittävät omaa 

kansallista turvallisuuttaan uhkaavan toiminnan. Tällaisten uhkien luonteesta johtuen EIT ei ole 

katsonut tarpeelliseksi velvoittaa valtioita listaamaan tyhjentävästi uhkia lainsäädännössä vaan 

kansallisen turvallisuuden käsitteen määrittäminen on ensisijaisesti kansallisen käytännön 

varassa.41 

Tarkastelen seuraavaksi kahta EIT:n oikeustapausta, jotka liittyvät kansallisen turvallisuuden 

nimissä tapahtuvaan tiedustelutoimivaltuuksien käyttöön. Tarkoituksena on vain hieman avata 

EIT:n tulkintakäytäntöä kansallisen turvallisuuden osalta, sillä tutkimuksen laajuus ei anna 

mahdollisuutta suurempaan oikeustapausten analysointiin. Tapaukset Liberty ja muut v. 

Yhdistynyt Kuningaskunta sekä Kennedy v. Yhdistynyt Kuningaskunta ovat kiinnostavia 

erityisesti sen vuoksi, että niihin on viitattu niin hallituksen esityksessä tiedustelulaeista42 kuin 

perustuslakivaliokunnankin toimesta43. 

Molemmat tapauksista koskivat erityisesti Euroopan ihmisoikeussopimuksen kahdeksatta 

artiklaa ja sen määrittämien oikeuksien rajoituksia kansallisen turvallisuuden perusteella. EIT:n 

soveltamat yleiset ratkaisuperiaatteet ovat täten samankaltaiset molemmissa tapauksissa. 

Ratkaisuperiaatteiden keskiössä ovat perusoikeusrajoitusten laillinen perusta sekä tällaisten 

lakien ennakoitavuus. Yksityisyydensuojaan kohdistuvien rajoitusten on perustuttava 

kansalliseen lainsäädäntöön ja tällaisten lakien on oltava sopusoinnussa laillisuusperiaatteen 

kanssa.44 Lisäksi lakien ennakoitavuuden vaatimus edellyttää, että perusoikeusrajoitusten on 

oltava riittävän selkeitä ja tarkkarajaisia, jotta kansalaisilla on käsitys niistä tilanteista ja 

olosuhteista, joissa viranomaiset ovat valtuutettuja käyttämään salaisia 

tiedonhankintamenetelmiä.45 Toimivaltuuksien väärinkäyttämisen estämiseksi EIT on asettanut 

                                                 

41 Kennedy v. Yhdistynyt Kuningaskunta, s. 48, 159 kohta. 

42 HE 198/2017 vp, s. 20. 

43 PeVL 36/2018 vp, s. 7. 

44 Liberty v. Yhdistynyt Kuningaskunta, s. 23, 59 kohta. 

45 Liberty v. Yhdistynyt Kuningaskunta, s. 24, 62 kohta. 
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eräitä vähimmäisvaatimuksia sille, mitä tiedustelutoiminnassa käytettävistä salaisista 

tiedonhankintamenetelmistä ja niiden soveltamisesta on kirjattava lakiin. Laeista on käytävä 

ilmi 1) sellaisten rikosten luonne, jotka mahdollistavat salaisten tiedonhankintamenetelmien 

käytön, 2) sellaiset ihmisryhmät, jotka voivat joutua menetelmien kohteeksi, 3) niiden on 

määriteltävä salaisten tiedonhankintamenetelmien kesto, 4) niistä on käytävä ilmi, miten 

kerättyä tietoa tutkitaan, käytetään ja tallennetaan, 5) miten tietoja jaetaan kolmansien 

osapuolten kanssa sekä 6) missä olosuhteissa tallenteet voidaan tai ne on pakko hävittää.46 

Tapauksessa Liberty ja muut v. Yhdistynyt Kuningaskunta EIT linjasi useasta 

tiedustelutoimivaltuuksiin liittyvästä seikasta. Kyseisessä tapauksessa kantajat syyttivät 

Yhdistyneen Kuningaskunnan tiedusteluviranomaisia oikeudettomasta puuttumisesta Artikla 

8:n turvaamiin oikeuksiin. Viitaten aikaisempaan oikeuskäytäntöön, EIT:n mukaan pelkästään 

sellaisen lainsäädännön olemassaolo, joka mahdollistaa viranomaisten suorittaman viestinnän 

seuraamisen, tallentamisen tai kuuntelemisen, puuttuu artikla 8:n suojaamiin oikeuksiin.47 EIT 

toteaa päätöksessään, että vaikka puuttuminen oli kansallisen lain sallimaa, Yhdistyneen 

Kuningaskunnan tiedustelulainsäädäntö eli RIPA48 ei riittävän tarkkarajaisesti määritellyt 

viranomaisten toimivaltuuksia ulkoisen viestinnän valvonnassa. RIPA antoi viranomaisille 

erittäin laajat valtuudet valvoa, siepata ja tallentaa Iso-Britannian ja ulkomaiden välistä 

viestiliikennettä ja sen määrittämä viranomaisten harkintamarginaali oli periaatteessa rajaton. 

Käytännössä kuka tahansa, joka oli lähettänyt tai vastaanottanut telekommunikaatioverkossa 

tapahtunutta viestintää Brittein saarten ulkopuolelle tai ulkopuolelta oli voinut joutua 

tiedustelutoimivaltuuksien kohteeksi.49 Tuomioistuin kiinnitti erityistä huomiota siihen, että 

laki ei mahdollistanut minkäänlaista julkista keinoa tarkastella tiedustelutoimivaltuuksilla 

kerätyn tiedon käyttöä, jakamista, tallentamista tai poistamista. Artikla 8 suojaamien 

perusoikeuksien rajoitus ei täten täyttänyt EIT:n asettamia vähimmäisvaatimuksia salaisten 

                                                 

46 Kennedy v. Yhdistynyt Kuningaskunta, s. 46, 95 kohta. 

47 Liberty ja muut v. Yhdistynyt Kuningaskunta, s. 22, 56 kohta. 

48 RIPA eli Regulation of Investigatory Powers Act 2000 on laki, joka sääntelee Yhdistyneen Kuningaskunnan 

tiedustelutoimintaa, mukaan lukien sähköisen viestinnän valvonnan, sieppaamisen ja analysoimisen. Lähde: 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/23/introduction, 2020. 

49 Liberty ja muut v. Yhdistynyt Kuningaskunta, s. 25, 64 kohta. 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/23/introduction
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tiedustelutoimivaltuuksien sääntelyssä eikä se siten ollut kansallisen lain sallimaa. Tästä syystä 

tuomioistuin katsoi Iso-Britannian hallituksen syyllistyneen artiklan rikkomiseen.50 

Tapauksessa Kennedy v. Yhdistynyt Kuningaskunta kantaja syytti vastaajaa artikloiden 6, 8 ja 

13 turvaamien oikeuksiensa loukkaamisesta. Tutkimukseni kannalta kiinnostavin osio liittyy 

kansallisen turvallisuuden käsitteeseen. Kantaja piti kansallisen turvallisuuden käsitettä 

epämääräisenä ja epäselvästi määriteltynä. EIT oli tästä eri mieltä ja sen näkemyksen mukaan 

kansallisen turvallisuuden käsitettä on käytetty usein niin kansallisissa kuin kansainvälisissäkin 

yhteyksissä, jonka lisäksi se on myös yksi niistä eduista, joiden perusteella artikla 8:n turvaamia 

etuja voidaan rajoittaa.51 RIPA ei määrittele kansallista turvallisuutta tarkemmin, mutta sen 

sisältö on määritelty sen edeltäjän (The Interception of Communications Act 1985) toimesta 

vuonna 1986 julkaistussa raportissa.  Siinä kansallista turvallisuutta uhkaavaa toiminta 

määritellään sellaiseksi toiminnaksi, joka uhkaa valtion turvallisuutta tai hyvinvointia, ja jonka 

tarkoituksena on parlamentaarisen demokratian heikentäminen tai kumoaminen poliittisin, 

teollisin tai väkivaltaisin toimin.52 Tuomioistuimen mukaan lakien ennakoitavuuden vaatimus 

ei edellytä valtioilta kaikkien niiden syiden ja olosuhteiden listaamista, joiden voidaan katsoa 

uhkaavan kansallista turvallisuutta, sillä tällaisten uhkien luonteesta johtuen niiden 

määritteleminen etukäteen on vaikeaa. Tämä pätee myös salaisten tiedonhankintamenetelmien 

kontekstissa.53 Toisin kuin tapauksessa Liberty ja muut joka koski ulkomaantiedustelua, tässä 

tapauksessa oli kyse Iso-Britannian sisäiseen viestiliikenteeseen kohdistuneesta tiedustelusta. 

EIT katsoi kotimaantiedustelua koskevan lainsäädännön yhdessä muiden julkisten asiakirjojen 

kanssa määrittelevän riittävän selkeästi ne prosessit, joilla kotimaan sisäiseen 

viestiliikenteeseen voitiin puuttua.54 Täten vastaajan ei katsottu syyllistyneen artikla 8:n 

rikkomiseen. 

Kantajan artikloita 6 ja 13 koskeva valitus liittyi tiedustelutoimivaltuuksien kohteeksi 

joutuneen riittäviin oikeussuojakeinoihin. Vuonna 2000 voimaan tullut Iso-Britannian 

                                                 

50 Liberty ja muut v. Yhdistynyt Kuningaskunta, s. 27, 69 kohta. 

51 Kennedy v. Yhdistynyt Kuningaskunta, s. 48, 159 kohta. 

52 Kennedy v. Yhdistynyt Kuningaskunta, s. 8, 33 kohta. 

53 Kennedy v. Yhdistynyt Kuningaskunta, s. 48, 159 kohta. 

54 Kennedy v. Yhdistynyt Kuningaskunta, s. 52, 169 kohta. 
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tiedustelua sääntelevä RIPA uudisti myös tiedusteluviranomaisten valvonnan perustamalla 

uuden tuomioistuimen, Investigatory Powers Tribunalin eli IPT:n. IPT:n tehtävänä on tutkia 

valituksia, jotka liittyvät viranomaisten suorittamaan salaisten tiedonhankintamenetelmien 

käyttöön.55 Kantajan mielestä hänen oikeuttaan oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin oli 

loukattu IPT:n merkittävien salassapitosäännösten johdosta. Salaisia olivat niin IPT:n käyttämä 

todistusaineisto kuin sen käsittelykin, eikä sillä ollut velvollisuutta perustella päätöksiään 

tilanteissa, joissa valitus hylättiin.56 Iso-Britannian hallitus piti salassapitosäännöksiä 

ehdottoman välttämättöminä, koska salaiset tiedonhankintamenetelmät liittyvät läheisesti 

kansalliseen turvallisuuteen ja niihin liittyvien tietojen tuleminen julki voisi olennaisesti 

heikentää tiedustelun tehokkuutta. Uhatuksi tulisi erityisesti hallituksen käytäntö olla 

kieltämättä ja myöntämättä mitään tiedustelutoimintaan liittyviä seikkoja ja menetelmiä.57 EIT 

yhtyi hallituksen kantaan. Se piti salassapitoa perusteltuna ja suhteellisuusperiaatteen 

mukaisena, viitaten tarpeeseen suojata ja varmistaa salaisten valvontamenetelmien tehokkuus 

sekä niiden tärkeyteen terrorismin ja vakavan rikollisuuden torjunnassa. EIT korosti IPT:n 

laajoja valtuuksia tutkia valituksia sekä valitusten tekemisen esteettömyyttä ja näistä syistä 

katsoi, ettei hallitus ollut syyllistynyt artiklan 6 rikkomiseen.58 Artikla 13 osalta se katsoi IPT:n 

tarjoavan kantajalle riittävän oikeussuojakeinon väitettyä salaisten tiedustelutoimivaltuuksien 

käyttöä vastaan eikä Iso-Britannian hallitus täten ollut syyllistynyt artiklan rikkomiseen.59 

Vaikkei edellä käsitellyistä oikeustapauksista pidä tehdä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä 

niiden vähäisen lukumäärän vuoksi, niistä saa jonkinlaista osviittaa EIT:n linjauksista mitä tulee 

salaisten tiedustelutoimivaltuuksien käyttöön ja kansallisen turvallisuuden määrittelemiseen. 

EIT:n näkökulmasta massavalvonta ei itsessään ollut laitonta, ei edes Iso-Britannian 

tiedusteluviranomaisten toteuttamassa mittakaavassa. Erittäin pitkällekin menevät 

tiedustelutoimivaltuudet kansallisen turvallisuuden nimissä olivat laillisia, kunhan lainsäädäntö 

mahdollisti riittävät julkiset keinot tarkastella niitä prosesseja, joilla tiedustelutoiminnassa 

                                                 

55 The Investigatory Powers Tribunal, General Overview and Background https://www.ipt-

uk.com/content.asp?id=10, 2020. 

56 Kennedy v. Yhdistynyt Kuningaskunta, s. 56, 180 kohta. 

57 Kennedy v. Yhdistynyt Kuningaskunta, s. 40, 137 kohta. 

58 Kennedy v. Yhdistynyt Kuningaskunta, s. 59, 190 kohta. 

59 Kennedy v. Yhdistynyt Kuningaskunta, s. 60, 196 kohta. 

https://www.ipt-uk.com/content.asp?id=10
https://www.ipt-uk.com/content.asp?id=10
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kerättyä tietoa hallittiin, tallennettiin ja käytettiin. EIT ei myöskään kyseenalaistanut IPT:n 

näkemystä siitä, että koti- ja ulkomaantiedustelussa oli perusteltua käyttää erilaisia 

tiedustelulupia60, toisin sanoen ulkomaantiedustelussa lupaehdot voivat olla väljemmät kuin jos 

tiedustelutoiminta suuntautuu omien rajojen sisälle. Tiedustelutoiminnan valvonnan ja 

oikeussuojakeinojen kannalta olennaista on valvovan elimen itsenäisyys, sen jäsenien korkea 

oikeustieteen tuntemus ja kokemus sekä sen valtuudet tutkia valituksia ja puuttua 

väärinkäytöksiin. Erityisen tärkeänä EIT piti valituksen tekemisen esteettömyyttä.61 Kansallista 

turvallisuutta ei tarvitse tyhjentävästi määritellä ja sen perusteella voidaan salata niin 

tiedustelutoimintaan liittyvät oikeuskäsittelyt kuin niissä käytettävä todistusaineistokin.62 

Olennaista on se, että lait ilmaisevat riittävän selkeästi ne prosessit ja järjestelyt, joilla 

tiedonhankinta valtuutetaan ja sen tuottamia tietoja kerätään, analysoidaan ja hävitetään. 

3.3 Kansallisen turvallisuuden sisältö Suomessa 

Kansallisen turvallisuuden suomalaista sisältöä arvioitaessa tiedustelulainsäädännön 

valmisteluaineiston (ml. PL 10 § muutos) lisäksi keskeisiä julkisia dokumentteja ovat 

valtioneuvoston puolustus-, ulko- ja turvallisuuspoliittiset selonteot sekä ne yhteiskunnan 

turvallisuusstrategiaa määrittävät asiakirjat, joihin hallitus on esityksissään uusista 

tiedustelulaeista ja perustuslain muutoksesta viitannut. Tämän lisäksi tärkeää aineistoa ovat 

ainakin keskeisten turvallisuusviranomaisten sisäiset kansallista turvallisuutta ja siihen liittyvää 

toimintaa käsittelevät ohjeet, suositukset ja toimintatavat. Tällainen aineisto on kuitenkin sen 

arkaluontoisuuden takia salaista eikä tutkimuksen laajuus anna muutenkaan mahdollisuutta 

perehtyä siihen kattavasti. Lain viranomaisen toiminnan julkisuudesta 24 § 10 momentti 

määrittää salassa pidettäviksi asiakirjat, jotka koskevat sotilastiedustelua. KHO on vuonna 2007 

ratkaisussaan todennut, että puolustusvoimat saa salata tiedustelulaitoksensa yleisluontoisetkin 

tiedot.63 Kirjoittamishetkellä myös kyseinen korkeimman hallinto-oikeuden päätös on salainen. 

                                                 

60 Liberty ja muut v. Yhdistynyt Kuningaskunta, s. 4, 14 kohta. 

61 Kennedy v. Yhdistynyt Kuningaskunta, s. 52, 167 kohta. 

62 Kennedy v. Yhdistynyt Kuningaskunta, s. 57-59, 184-190 kohdat. 

63 Yle, KHO: Armeijan tiedustelulaitoksesta ei tarvitse antaa edes yleisluontoisia tietoja https://yle.fi/uutiset/3-

5781525, 2020. 

https://yle.fi/uutiset/3-5781525
https://yle.fi/uutiset/3-5781525
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Vuoden 2016 ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa Suomen ulko- ja 

turvallisuuspolitiikan päämääräksi määritellään mm. itsenäisyyden turvaaminen, alueellinen 

koskemattomuus, suomalaisten turvallisuuden parantaminen ja yhteiskunnan toimivuuden 

ylläpitäminen. Keskeiseksi tavoitteeksi nimetään sotilaalliseen konfliktiin joutumisen 

välttäminen.64 Turvallisuustilanne niin kansainvälisesti kuin lähialueillammekin on viime 

vuosina heikentynyt ja toimintaympäristön muutokset vaikuttavat myös Suomen sisäiseen 

kehitykseen. Muutosten nopeus ja ennakoimattomuus edellyttävät jatkuvaa tiedonhankintaa ja 

uhkien analysointia päätöksenteon tueksi.65 Tässä voidaan nähdä selvä kytkös uusiin 

tiedustelutoimivaltuuksiin. 

Sotilastiedustelun näkökulmasta merkittävimmät selonteon linjaukset liittyvät Venäjään. 

Venäjän etupiiriajattelu ja lisääntynyt sotilaallinen toiminta Itämerellä sekä sen toiminta 

Krimillä ja Itä-Ukrainassa ovat heikentäneet Suomen lähialueiden turvallisuutta. Venäjä on 

osoittanut olevansa valmis käyttämään niin sotilaallisia kuin ei-sotilaallisia keinoja etujensa 

ajamiseksi. Sotilaallista voimankäyttöä Suomea vastaan ei voida sulkea pois.66 Sodan kuvan 

monimutkaistuessa Suomen on varauduttava sotilaallisten keinojen lisäksi myös erilaisiin 

hybridivaikuttamisen muotoihin, kuten informaatio- ja kybersodankäyntiin, joiden käyttö voi 

alkaa nopeasti jo normaalioloissa.67 Valtioneuvoston vuoden 2017 puolustusselonteon 

linjaukset Suomen turvallisuusympäristön muutoksista ovat samansuuntaiset.68 Sisäisen ja 

ulkoisen turvallisuuden rajan hämärtyessä myös siviili- ja sotilastiedustelun välinen rajanveto 

vaikeutuu. Selonteon hahmottelema kehitys yhdessä ennakkovaroitusajan lyhenemisen kanssa 

tulee todennäköisesti laajentamaan sotilastiedustelun kiinnostuksen kohteita ja tehtäväkenttää 

niin koti- kuin ulkomailla. Suomeen kohdistuvien potentiaalisten uhkien kirjo on laajentunut ja 

monimutkaistunut samalla kun maailmanlaajuinen turvallisuustilanne on heikentynyt ja 

voimankäytön kynnys suurvaltapolitiikassa on madaltunut. 

                                                 

64 Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko 2016, s. 9. 

65 Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko 2016, s. 10. 

66 Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko 2016, s. 13. 

67 Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko 2016, s.16. 

68 Valtioneuvoston puolustusselonteko 2017, s. 8. 
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Tiedustelulakien edellyttämästä perustuslain 10 §:n muutoksesta ja sen lainvalmistelutöistä 

voidaan määritellä suomalaisen kansallisen turvallisuuden keskeisin sisältö. Hallituksen 

esityksessä perustuslain 10 §:n muuttamisesta kansallista turvallisuutta uhkaavalla toiminnalla 

tarkoitetaan toimintaa, joka uhkaa kansanvaltaista valtio- ja yhteiskuntajärjestystä, 

yhteiskunnan perustoimintoja, suuren ihmismäärän henkeä tai terveyttä taikka kansainvälistä 

rauhaa ja turvallisuutta.69 Kansallisella turvallisuudella on siis vahva kollektiivisen 

turvallisuuden elementti ja sitä uhkaava toiminta on luonteeltaan sellaista, joka uhkaa 

yhteiskunnan toiminnan kannalta keskeisiä instituutioita tai järjestelmiä. Väkivaltaisten uhkien 

(esim. terrorismi) lisäksi kansallisen turvallisuuden voi vaarantaa esimerkiksi yhteiskunnan 

perustoimintojen kuten sähkö-, elintarvike- tai lääkehuollon lamauttamiseen tai häirintään 

tähtäävä toiminta.  

Hallituksen esityksessä laiksi sotilastiedustelusta kansallisen turvallisuuden määrittelyn 

keskiöön otetaan niin ikään yhteiskunnan tärkeimpiin suojattaviin etuihin kohdistuvat uhat.70 

Esityksessä viitataan vuonna 2010 julkaistuun Yhteiskunnan turvallisuusstrategiaan, jonka 

mukaan tärkein yhteiskunnan suojattava etu on valtion itsemääräämisoikeus. Tämän lisäksi 

muita keskeisiä etuja ovat ainakin valtion johtaminen, kansainvälinen toiminta, puolustuskyky, 

sisäinen turvallisuus, talouden ja infrastruktuurin toimivuus sekä väestön toimeentuloturva ja 

toimintakyky.71 Näille eduille yhteistä on niiden tärkeys koko suomalaiselle 

yhteiskuntajärjestykselle. Niiden vaarantuminen heikentäisi kriittisesti koko valtakunnan 

vakautta ja heikentäisi täten kaikkien suomalaisten turvallisuutta. 

Kansallinen turvallisuus määritellään Suomessa siis sitä uhkaavan toiminnan kautta. 

Kansallista turvallisuutta vakavasti uhkaava toiminta voi olla periaatteessa mitä tahansa 

sellaista toimintaa, joka uhkaa suuren ihmisjoukon henkeä tai terveyttä suoraan tai välillisesti 

taikka uhkaa yhteiskuntajärjestyksen kannalta keskeisten järjestelmien tai instituutioiden 

toimintaa. Niin puolustus- kuin ulko- ja turvallisuuspoliittisissa selonteoissa Suomeen 

kohdistuvien uhkakuvien todetaan monimutkaistuneen. Informaatio- ja hybridisodankäynnin 

eri muotoihin on varauduttava jo rauhan aikana ja uhkien taustalla voi olla niin valtiollisia kuin 

                                                 

69 HE 198/2017 vp, s. 36. 

70 HE 203/2017 vp, s. 9. 

71 Yhteiskunnan turvallisuusstrategia 2010, s. 17. 
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ei-valtiollisia toimijoita. Tiedustelulakien nojalla tapahtuvien perusoikeusrajoitusten sitominen 

kansallisen turvallisuuden käsitteeseen voidaan nähdä vastauksena suomalaisen 

turvallisuusympäristön muutoksiin. Suomen puolustaminen edellyttää kykyä toimia maa-, 

meri-, ilma- ja kybertoimintaympäristössä.72 Kansallista turvallisuutta uhkaavan toiminnan 

määritelmä on riittävän väljä pitääkseen sisällään erilaiset hybridivaikuttamisen keinot, joiden 

kohteeksi Suomenkin todetaan jo joutuneen.73 Toisaalta samainen väljyys uhkaavan toiminnan 

määrittelyssä kasvattaa viranomaisten valtaa ja oikeutta puuttua kansalaisten perusoikeuksiin. 

Tästä syystä 4 momentin asettama vaatimus vakavasta uhasta on tärkeä. Muotoilulla on pyritty 

asettamaan tiedon hankkimisen kohteena olevalle toiminnalle korkea kynnys ja näin rajoitettu 

viranomaisten harkintamarginaalia tiedustelutoimivaltuuksien soveltamisessa.74 

EIT:n ratkaisukäytännössä kansallisen turvallisuuden perusteella voidaan oikeuttaa erittäin 

pitkälle meneviä rajoituksia yksityisyydensuojaan aina sähköisen viestinnän massavalvontaan 

saakka. Toisin sanoen EU-oikeuden näkökulmasta sähköisen viestiliikenteen kohdentamaton ja 

yleinen massavalvontakin on sallittua, kunhan sääntelyn vähimmäisvaatimukset täyttyvät. 

Perustuslakivaliokunta on mietinnössään korostanut sitä, että perustuslaissa turvattu 

perusoikeussuojan taso voi olla Suomessa korkeampi kuin mitä suojan vähimmäistason 

asettavista ihmisoikeusvelvoitteista johtuu.75 Tietoliikenteen massavalvonta on Suomessa 

kielletty SotTiedL 65 §:n sekä TtStL 1 §:n nojalla. Lisäksi SotTiedL 5 §, 6 § ja 7 § rajoittavat 

sotilastiedusteluviranomaisten harkintamarginaalia tiedustelutoimivaltuuksien käytössä. 

Sotilastiedusteluviranomaisen on toimivaltuuksia käyttäessään valittava vaihtoehdoista se, joka 

parhaiten edistää perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista. Valittujen toimenpiteiden on oltava 

puolustettavia kun perusoikeusrajoituksia verrataan saavutettuun hyötyyn eikä toimivaltuuden 

käytöllä saa puuttua kenenkään oikeuksiin enempää kuin on välttämätöntä. 

 

                                                 

72 Valtioneuvoston puolustusselonteko 2017, s. 10. 

73 Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko 2016, s. 15. 

74 HE 198/2017 vp, s. 31. 

75 PeVM 4/2018 vp, s. 9. 
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4 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Kansallisella turvallisuudella on vakiintunut asema eurooppalaisessa tiedusteluoikeudessa ja se 

määritellään Suomessa sitä uhkaavan toiminnan kautta eli samalla tavoin kuin Brittein saarilla. 

Kansallista turvallisuutta vakavasti uhkaava toiminta voidaan karkeasti jakaa kolmeen 

ryhmään: toimintaan joka uhkaa suuren ihmismäärän henkeä tai terveyttä, toimintaan joka 

uhkaa kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta sekä toimintaan joka uhkaa yhteiskunnan 

tärkeimpiä suojattavia etuja. Sen hahmottelema turvallisuuskäsitys on siis vahvasti 

kollektiivista ja liittyy läheisesti valtion olemassaolon kannalta strategisesti tärkeimpiin 

asiakokonaisuuksiin, kuten valtion johtamiseen, sen itsemääräämisoikeuteen ja vakauteen sekä 

sotilaalliseen maanpuolustukseen. Kansallinen turvallisuus on EU:n jäsenvaltioiden 

suvereniteetin kovaa ydintä ja jokainen jäsenvaltio arvottaa ja arvioi sitä omista 

lähtökohdistaan. Suomen keskeisiä turvallisuusetuja ja -uhkia arvioidaan osana ulko- ja 

turvallisuuspolitiikkaa ja täten TP-UTVA on keskeisin suomalaista kansallista turvallisuutta 

määrittävä ja tiedustelutoimintaa ohjaava taho. Perustuslakivaliokunnan mukaan kansallisen 

turvallisuuden ja sitä uhkaavan toiminnan määrittelyssä ja soveltamisessa tulee ottaa huomioon 

eurooppalaisessa oikeuskäytännössä tiedonhankintamenetelmiä määrittelevälle lainsäädännölle 

asetettavia perusvaatimuksia.76 Euroopan Unionin ja EIT:n oikeuskäytäntö ei määrittele 

kansallisen turvallisuuden sisältöä tarkemmin, mutta asettaa ehtoja sen nojalla tapahtuviin 

perusoikeuksien rajoituksiin sekä eräitä vähimmäisvaatimuksia rajoitustoimien sääntelylle (ks. 

edellä kappale 3.2, alkaen s. 15). 

Kansallista turvallisuutta uhkaava toiminta on käsitteenä paitsi laaja, myös osin 

tulkinnanvarainen. Turvallisuus- ja tiedusteluviranomaisilla on merkittävä harkintamarginaali 

kansallista turvallisuutta uhkaavan toiminnan määrittelemisessä ja sen perusteella tapahtuvan 

tiedustelutoiminnan oikeuttamisessa ja kohdentamisessa. Nykyaikaisten uhkien 

monimuotoisuudesta johtuen on toisaalta perusteltua, ettei viranomaisten käsiä ole liikaa 

sidottu, mutta liian väljästi määriteltyjen uhkien käyttäminen perusteena kansalaisten 

perusoikeuksiin puuttumiselle on ongelmallista. Perusoikeuksien rajoittamisen perusteiden 

tulisi olla laissa tarkasti määriteltyjä. Toisaalta Euroopan Unionin ja EIT:n oikeuskäytännön 

                                                 

76 PeVM 4/2018 vp, s. 8. 



25 

 

valossa suomalainen tapa määritellä kansallista turvallisuutta ja sillä oikeutetut 

perusoikeusrajoitukset eivät ole mitenkään poikkeuksellisia. 

Erityisesti verkossa tapahtuvan tiedustelun luonteesta johtuen tiedustelua harjoittavien 

viranomaisten haltuun voi päätyä sellaistakin viestiliikennettä, joka ei liity tiedustelutehtävän 

suorittamiseen. Perustuslakivaliokunta toteaa mietinnössään, että vaikka vieraan valtion 

viranomaisorganisaation viestintä ei nauti luottamuksellisen viestin suojaa, 

sotilastiedustelutoimivaltuuksia ei voida kohdistaa niin täsmällisesti, ettei olisi vaaraa 

viranomaisten pääsystä yksittäisten, tiedustelutehtävään liittymättömien henkilöiden viestintää 

koskeviin tietoihin.77 SotTiedL 7 luvussa on yksityiskohtaisesti käsitelty tiedustelutoiminnassa 

kerättyjen tietojen hävittämistä ja tältä osin sääntelyä voitaneen pitää EIT:n asettamien 

vähimmäisvaatimusten kannalta riittävänä. Haasteeksi muodostuukin paitsi valvonnan 

riittävyys, myös salassapitosäännökset. 

Tiedustelutoiminnan rikosperusteisuudesta irtautuminen on yksi merkittävimmistä haasteista 

sotilastiedustelun toimivaltuuksien ja perusoikeuksien toteutumisen välillä. Sotilastiedustelun 

tarpeet ja tavoitteet eroavat siviilitiedustelusta muun muassa siten, että sotilastiedustelun 

kohteena olevan toiminnan ei tarvitse olla välittömästi uhkaavaa seurannan aikana. Suomen 

lähialueilla tapahtuvan sotilaallisen toiminnan pitkäjänteinen ja systemaattinen seuraaminen on 

tarpeen myös tilanteissa, joissa seurattava toiminta on kehittynyt Suomen turvallisuusintressien 

kannalta ongelmattomampaan suuntaan. Toisin sanoen sellainenkin toiminta joka ei itsessään 

ole rikollista, voi joissain tapauksissa uhata kansallista turvallisuutta tai sen seuraamiseen voi 

liittyä kansallinen turvallisuusintressi ja se voi siten olla tiedustelutoiminnan kohteena. 

Perusoikeuksien huomioiminen tällaisissa tapauksissa korostaa entisestään riittävää tiedustelun 

valvonnan tasoa. 

Tiedustelutoiminnan valvonnan kannalta erityisen hankala yhteen sovitettava on kaikkea 

tiedustelutoimintaa ympäröivä salaisuuden verho. Tiedustelutoiminta on Suomessa alistettu 

tuomioistuinkontrollille, mutta järjestelmän toimivuuden julkinen arviointi on käytännössä 

mahdotonta merkittävien salassapitosäännösten johdosta. Kaikki yleisluontoisetkin 

sotilastiedusteluviranomaiseen liittyvät tiedot ovat salaisia. Esimerkiksi tiedustelutoiminnassa 

kerätyn tehtävään liittymättömän tiedon määrä on tiedusteluviranomaisen salaista, 

operationaalista tietoa siinä missä tiedustelun tuottama hyödyllinenkin tieto ja sama 
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oletettavasti koskee myös tiedustelutehtävien lukumäärää tai niissä hyödynnettyjä 

tiedustelutoimivaltuuksia. Myös tiedustelutoimintaan liittyvät oikeuskäsittelyt 

(hyväksytyt/hylätyt tiedusteluluvat yms.) ovat salaisia. Perusoikeuksien näkökulmasta onkin 

mielenkiintoista, että tiedustelutoimivaltuuksien kaltaisista perusoikeusrajoituksista voidaan 

EIT:n oikeuskäytännön mukaan päättää suljettujen ovien takana. EIT:lle tiedustelun 

salassapitosäännökset eivät ole ongelmallisia, kunhan tiedustelun valvonta on järjestetty 

asianmukaisesti. Tämä asettaa huomattavia vaatimuksia tiedustelun asianmukaiselle 

valvonnalle, jotka uusissa tiedustelulaeissa on ratkaistu luomalla uusi 

tiedusteluvalvontavaltuutetun virka sekä uusi tiedusteluvalvontavaliokunta. 

Valvonnan riittävyys on kuitenkin kysymysmerkki. Lakimuutokset laajentavat merkittävästi 

viranomaisten valtuuksia ja onkin loogista olettaa, että tiedustelutoiminnan määrä niin siviili- 

kuin sotilastiedustelussa tulee Suomessa muutosten myötä kasvamaan. Lopullinen selvyys 

tiedustelun riittävästä valvonnasta saadaan vasta kun uudet valtuudet ovat olleet käytössä 

pidempään. Valvonnan riittävyyttä olisikin syytä tarkastella joidenkin vuosien päästä uudelleen. 

Uuden sotilastiedustelulain hyväksymisen yhteydessä eduskunta hyväksyi lausuman, jonka 

mukaan puolustusministeriö antaa puolustusvaliokunnalle selvityksen uuden sotilastiedustelua 

koskevan sääntelyn toimivuudesta vuoden 2020 loppuun mennessä. TiedVL:n toimivuuden 

tarkastelua olisi perusteltua jatkaa säännöllisin väliajoin, jotta valvonnan riittävyyttä voitaisiin 

arvioida niin viranomaisten laajentuvan tehtäväkentän ja toimivaltuuksien kuin alati kehittyvän 

teknologiankin näkökulmasta. Kansallisen turvallisuuden suojaamisen ja perusoikeuksien 

toteutumisen välinen jännite tulee tulevaisuudessa todennäköisesti vain kasvamaan. 

Kansallisen turvallisuuden sisällön tutkiminen tuntuu kaiken kaikkiaan muodostaneen 

enemmän kysymyksiä ja jatkotutkimuksen aiheita kuin varsinaisia vastauksia. 

Tiedustelutoiminnan valvonnan riittävyys ja laatu ovat perusoikeuksien toteutumisen kannalta 

äärimmäisen tärkeitä ja ehdottomasti lisätutkimuksen arvoisia, niin kansallisen kuin 

eurooppalaisenkin oikeuskäytännön näkökulmasta. Myös tiedustelu- ja 

turvallisuusviranomaisten omat sisäiset tavat ja prosessit määritellä kansallista turvallisuutta 

ovat kiinnostavia, sillä ne heijastuvat suoraan käytännön tiedustelutyöhön ja raamittavat paitsi 

valtiollisia turvallisuusintressejä, myös potentiaalisia tiedustelutoiminnan ja perusoikeuksien 

välisiä ristiriitatilanteita. Salaiset tiedonhankintakeinot ovat yksi viranomaisten 

toimivaltuusarsenaalin järeimmistä ja perusoikeusherkimmistä välineistä. Sallitun ja kielletyn 

tiedustelutoiminnan raja on niin historiallisesti kuin maailmanpoliittisestikin tarkasteltuna 

häilyvä ja väärinkäytön potentiaali merkittävä. Näistä syistä olisi erityisen kiinnostavaa 
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tarkastella myös tiedustelulupien hyväksymisten ja hylkäämisten perusteita suomalaisissa 

tuomioistuimissa. 


