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SÄHKÖISEN VIESTINNÄN 
 LUOTTAMUKSELLISUUDEN 
 RAJOITUSTEN OIKEASUHTAISUUDEN 
ARVIOIMISESTA

Pekka Savola* 
Referee-artikkeli

1 Johdanto

Suomen perustuslain (731/1999, PL) 10 §:ssä säädetään EU-oikeuden 
ja kansainvälisten ihmisoikeussopimusten tavoin yksityiselämän suo-
jasta.1 Yksityiselämän suojaa turvataan muun ohella viestinnän luot-
tamuksellisuudella, mitä voidaan kuitenkin painavista syistä rajoittaa. 
Tämä viestintä- ja valtiosääntöoikeudellisesti perinteinen aihepiiri on 
saanut uutta väriä viimeisten 2–3 vuoden aikana muun muassa  Edward 
Snowdenin kesällä 2013 alkaneiden kansallisten turvallisuuspalve-
luiden toteuttamaa massavalvontaa koskevien paljastusten myötä. 
EU-tuomioistuimen (EUT) ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 
(EIT) tämän jälkeen antamiin eräisiin merkittäviin ratkaisuihin on 
kiinnitetty erityistä huomiota. Myös eduskunnan perustuslakivalio-
kunta on joutunut pohtimaan aiempaa sähköisen viestinnän luotta-
muksellisuutta koskevaa tulkintakäytäntöään. Suomessa kysymystä 
aktualisoivat muun muassa laajentuneet poliisin tiedonhankintakeinot, 
viestinnän tunnistamistietojen säilyttäminen ja käyttö sekä varsinkin 
tietoliikennetiedustelua koskeva lainvalmistelu.

* OTT, TkL, VT, markkinaoikeustuomari. Tässä esitetty vastaa luonnollisesti 
vain kirjoittajan käsityksiä tutkijana.

1 Ks. EU-oikeudesta erityisesti EU-perusoikeuskirjan 7 artikla yksityis- ja 
perhe-elämän kunnioittamisesta ja 8 artikla henkilötietojen suojasta (Euroopan 
unionin perusoikeuskirja, EY VL C 364, 18.12.2000, s. 1), Euroopan ihmisoikeus-
sopimuksen 8 artikla (Yleissopimus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaa-
miseksi, SopS 19/1990) ja KP-sopimuksen 17 artikla (Kansalaisoikeuksia ja poliit-
tisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus, SopS 8/1976).
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Tarkastelen tässä artikkelissa sähköisen viestinnän luottamuk-
sellisuuden rajoituksia ja rajoitusten oikeasuhtaisuutta erityisesti 
yksi tyisyyden suojan kannalta.2 En käsittele suhteellisuusarvioinnin 
aiempia vaiheita eli rajoitusperusteen hyväksyttävyyttä, rajoituksen 
välttämättömyyttä tai soveltuvuutta tähän tarkoitukseen tai juurikaan 
näiden heijastumista oikeasuhtaisuuden arviointiin. Selvitän erityises-
ti EU-oikeudesta ja Euroopan ihmisoikeussopimuksesta (EIS) perus-
tuslain tulkinnalle ja suomalaiselle lainsäädännölle aiheutuvia reuna-
ehtoja eli ikään kuin kansallista liikkumavaraa. Kysymyksenä on, mitä 
vaikutuksia viimeaikaisilla kansainvälisillä ratkaisuilla on rajoitusten 
oikeasuhtaisuuden arviointiin.

Artikkeli rakentuu siten, että luvussa 2 tarkastelen sähköisen 
viestinnän luottamuksellisuuden rajoitusten hyväksyttävyyden ar-
viointiperusteita yleisellä tasolla. Luvun tarkoituksena on luoda kat saus 
aiempaan ja tulevaan arviointiin. Lisäksi selvitän erityisesti EU-oikeu-
den soveltamisalaa ja sen vaikutusta kansallisella tasolla. Luvussa 3 
tarkastelen lähemmin ajankohtaisten rajoituspaineiden vaikutuksia 
rajoittamiseen: poliisin tiedonhankintakeinoja, tunnistamistietojen säi-
lyttämistä ja käyttöä sekä tietoliikennetiedustelua. Tukeudun pitkälti 
kansainväliseen kirjallisuuteen. Luvussa 4 esitän johtopäätökset. Ar-
tikkelin laajuusrajoitukset huomioon ottaen joudun tyytymään kokoa-
vaan ja lähtökohtia jatkotutkimuksille tarjoavaan tarkasteluun.

2 Rajoitusten oikeasuhtaisuuden arviointiperusteet

2.1 Historiallinen konteksti

Viestinnän luottamuksellisuuden suoja koskee varsinaisen viestin 
 sisällön lisäksi myös viestinnän osapuolten tunnistamistietoja ja muita 
tietoja, joilla voi olla merkitystä viestinnän luottamuksellisuuden kan-
nalta.3 PL 10.3 §:n toisen virkkeen mukaan lailla voidaan säätää vält-

2 Näkökulmana on viestien välittäminen, joten vähemmälle huomiolle jäävät 
muun muassa pelkästään henkilötietojen suojaa koskevat kysymykset. En käsitte-
le myöskään luottamuksellisuuteen puuttumisen vaikutusta sananvapauteen (ks. 
esim. Perusoikeusvirasto 2015, s. 9 av 24 viittauksineen).

3 Ks. HE 309/1993 vp, s. 53 ja PeVL 9/2004 vp, s. 3–4 viittauksineen.
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tämättömistä rajoituksesta viestin salaisuuteen yksilön tai yhteiskun-
nan turvallisuutta taikka kotirauhaa vaarantavien rikosten tutkinnassa, 
oikeudenkäynnissä ja turvallisuustarkastuksessa sekä vapaudenmene-
tyksen aikana. Esitöiden mukaan säännöksessä tarkoitettuja yksilön 
tai yhteiskunnan turvallisuutta vaarantavia rikoksia ovat esimerkiksi 
huumausainerikokset, törkeät väkivaltarikokset sekä maan- ja valtion-
petosrikokset.4

Perinteisesti tunnistamistietojen on katsottu jäävän luottamuk-
sellisen viestin salaisuutta koskevan perusoikeuden ydinalueen ulko-
puolelle, minkä johdosta perustuslakivaliokunta on nähnyt mahdol-
liseksi säätää rajoituksista sitomatta niitä tiettyihin rikostyyppeihin, 
jos sääntely muutoin täyttää perusoikeuksien yleiset rajoitusedelly-
tykset ja kyse on törkeysasteeltaan edellä mainittuun verrattavasta 
rikoksesta.5 Perustuslakivaliokunta onkin katsonut, että PL 10.3 §:ssa 
säädetty kvalifioitu lakivaraus on jossakin määrin joustava, ja sitä 
on voitu soveltaa esimerkiksi myös rikosten ehkäisemiseksi (estämi-
seksi ja paljastamiseksi) eikä vain rikosten selvittämiseksi esitutkin-
nassa. Erityisesti säännös on joustanut tunnistamistietojen kohdalla.6 
Voidaankin todeta, että yksityisyyden suojan osalta ydinalueen kos-
kemattomuutta koskevalla vaatimuksella on ollut varsin vähäinen 
itsenäinen merkitys ja sitä on käytetty lähinnä suhteellisuuden mitta-
rina ja käänteisesti oikeuttamaan laajempaa puuttumista ydinalueen 
ulkopuolisiin tietoihin.7

4 Kyseisessä säännöksessä luetellaan ”tyhjentävästi ja mahdollisimman sup-
peasti ja täsmällisesti” mahdolliset perusteet viestinnän luottamuksellisuuden ra-
joittamiselle (HE 309/1993 vp, s. 54).

5 Valiokunta antoi alkuperäisessä arviossaan merkitystä myös sille, että 
[epäillyn rikoksen asianomistajan teleliittymään kohdistetussa televalvonnassa] 
tunnistamistietojen saaminen vaati aina tuomioistuimen luvan ja asianomistajan 
suostumuksen (PeVL 7/1997 vp, s. 2). Ks. myös PeVL 9/2004 vp, s. 4 viittauk-
sineen ja törkeysasteesta PeVL 66/2010 vp, s. 7. Yleisillä rajoitusedellytyksillä 
tarkoitetaan vaatimuksia 1. lailla säätämisestä, 2. lain täsmällisyydestä ja tarkkara-
jaisuudesta, 3. rajoituksen hyväksyttävyydestä, 4. rajoituksen suhteellisuudesta, 5. 
perusoikeuden ydinalueen koskemattomuudesta, 6. oikeusturvajärjestelyjen riittä-
vyydestä ja 7. ihmisoikeusvelvotteiden noudattamisesta (PeVM 25/1993 vp, s. 5).

6 Estämisen hyväksymisestä ks. PeVL 5/1999 vp, s. 2–3, 7. Ks. esim. Neuvo-
nen – Rautiainen 2015, s. 238–239; Metsäranta 2015, s. 208–211; Neuvonen 2014, 
s. 45. 

7 Metsäranta 2015, s. 108–113; Neuvonen – Rautiainen 2015, s. 229–230.
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Kirjallisuudessa tätä vanhakantaista kategorisointia perusoikeu-
den ydinalueena suojattuun viestin sisältöön ja heikommin suojattui-
hin viestiä koskeviin tietoihin on kritisoitu jo jonkin aikaa. Erityisesti 
Internetissä tunnistamistiedot8 paljastavat viestinnästä huomattavan 
paljon. Kyseisiä tietoja on myös helppo käsitellä ja yhdistellä auto-
maattisesti, eikä näin ollen viestin ja viestinnän metatietojen välille 
tulisi tehdä eroa.9 Metatietojen käsittely- ja yhdistelymahdollisuuksien 
vuoksi niiden hyödyntämisen vaikutukset yksityisyyden suojalle ovat 
jopa viestien sisältöä merkittävämpiä.10

2.2 Muutospaineiden ensimmäinen aalto

Vielä marraskuussa 2013 perustuslakivaliokunta pitäytyi mainitussa 
vakiintuneessa tulkinnassa tunnistamistietojen heikommasta suojas-
ta.11 EUT kuitenkin katsoi 8.4.2014 antamassaan Digital Rights Ireland 
-ratkaisussa, että unionin lainsäätäjä ylitti tunnistamistietodirektiivillä 
2006/24/EY rajat, joita EU-perusoikeuskirjan 7 ja 8 artikla ja 52(1) 
artiklan mukainen suhteellisuusperiaatteen noudattaminen edellytti ja 
totesi direktiivin pätemättömäksi.12 Tietoyhteiskuntakaari (917/2014, 

8 Eri yhteyksissä on käytetty muun muassa tunnistamistiedon, välitystiedon 
ja metatiedon käsitteitä. Näiden sisältö ja käyttö eivät ole täysin vakiintuneet. Laa-
jimpana käsitteenä voidaan pitää metatietoa, jolla tarkoitetaan yleensä vakiomuo-
dossa esitettävissä olevia kuvailuja tiedosta.

9 Ks. esim. van Hoboken – Zuiderveen Borgesius 2015, 18 kohta; Neuvonen 
2014, s. 42; Granger – Irion 2014, s. 847; Ni Loideain 2014, s. 196–201; Savola 
2013, s. 888; Innanen – Saarimäki 2012, s. 27–29.

10 Ks. esim. Zuiderveen Borgesius – Arnbak 2015, s. 35; Ni Loideain 2015, s. 
54 ja Breyer 2005, s. 370–371, jonka mukaan metatietojen käytettävyys vastaa vä-
hintään viestin sisältöä, koska metatietoja voidaan käsitellä tehokkaammin. Toisin 
kuin sisältöä, niitä voidaan analysoida, yhdistellä, etsiä ja järjestellä erilaisten kri-
teerien avulla, ja ne ovat aina välttämättömiä viestinnän kokonaiskuvan rakenta-
misessa. Niinpä metatietojen hyötyarvo ja sensitiivisyys vastaa vähintäänkin vies-
tien sisältöä. Yhdeksi merkittäväksi tekijäksi erottelun ajatusmallien muuttumisen 
tarpeelle on nähty laajojen tietomassojen ja niiden louhinnan (”big data”) suomat 
mahdollisuudet, josta ks. esim. Hijmans 2016, s. 93–101. Tiedusteluorganisaatioi-
den menetelmistä ks. esim. Parsons 2015, s. 2–3.

11 PeVL 33/2013 vp, s. 2–4.
12 EUT Digital Rights Ireland, 69 ja 71 kohta. Euroopan parlamentin ja neu-

voston direktiivi 2006/24/EY, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2006, yleisesti saa-



54

TYK), jossa muun ohella täydennettiin kyseisen direktiivin implemen-
tointia, oli helmikuusta 2014 lukien ollut jo eduskunnan käsiteltävä-
nä.13 Perustuslakivaliokunta joutuikin kesäkuussa 2014 antamassaan 
lausunnossa toteamaan ratkaisulla olevan merkitystä, ja että erityi-
sesti sähköisen viestinnän tunnistamistietojen säilyttämistä ja käyttöä 
koskevaa valiokunnan PL 10 §:ää koskevaa käytäntöä on ”syytä osin 
arvioida uudelleen” ja ratkaisua selostettuaan ”on perusteita arvioida 
jossakin määrin uudelleen”.14 Perustuslakivaliokunta totesikin:

Käytännössä sähköisen viestinnän käyttöön liittyvät tunnistamistiedot sekä 
mahdollisuus niiden kokoamiseen ja yhdistämiseen voivat kuitenkin olla 
yksityiselämän suojan näkökulmasta siinä määrin ongelmallisia, että kate-
gorinen erottelu suojan reuna- ja ydinalueeseen ei aina ole perusteltua, vaan 
huomiota on yleisemmin kiinnitettävä myös rajoitusten merkittävyyteen.

Varovaisuudestaan (”voivat olla ongelmallisia” ja ”ei aina ole 
perusteltua”) huolimatta lausunto oli merkittävä, ja sitä voidaan pitää 
uusia avauksia ja tulkintoja mahdollistavana. Se osoittaa kansainväli-
sen ja eurooppalaisen oikeuskehityksen aiheuttamaa tarkistuspainetta 
myös perusoikeuksien yleisten oppien tasolla.15 Kyseisessä tapaukses-
sa perustuslakivaliokunta esitti eräitä huomautuksia ja tiukennuksia, 
mutta kannanotot eivät olleet edelliseen arviointiin verrattuna olen-
naisesti tiukempia tai poikkeavia.16 Näitä tarkastellaan lähemmin jäl-
jempänä. Kahtiajaon suhteellistumisen todelliset vaikutukset jäivät 
kyseiseen esitykseen nähden vähäisiksi, eivätkä uudet lähtökohdat ole 

tavilla olevien sähköisten viestintäpalvelujen tai yleisten viestintäverkkojen yhtey-
dessä tuotettavien tai käsiteltävien tietojen säilyttämisestä ja direktiivin 2002/58/
EY muuttamisesta, EY VL L 105, 13.4.2006, s. 54.

13 Hallituksen esityksessä (HE 223/2013 vp) kyseisiä ongelmia ei käsitelty 
lainkaan, vaikka 1,5 kuukautta ennen hallituksen esityksen antamista julkisasia-
mies oli esittänyt Digital Rights Ireland -asian ratkaisuehdotuksessa kyseisen 
 direktiivin pätemättömäksi katsomista EUT:n ratkaisua vastaavilla perusteilla.

14 PeVL 18/2014 vp, s. 5–6.
15 Ojanen 2014b, s. 946–947. Tältä osin myöhempi EUT:n Schrems -ratkaisu 

haastaa myös edellä todetun ydinalueen koskemattomuuden suhteellistumisen.
16 Perustuslakivaliokunta pohti myös vaihtoehtoa, että sääntely valmisteltai-

siin lähtökohdiltaan perusteellisesti uudelleen, jolloin säännösehdotukset olisi täs-
sä vaiheessa poistettu ehdotuksesta (PeVL 18/2014 vp, s. 6–7). Vrt. PeVL 3/2008 
vp, s. 2.
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myöskään vielä tulleet uudestaan sovellettaviksi.17 Merkittäviä haas-
teita on kuitenkin odotettavissa.

2.3 Ihmisoikeuksien ja EU-oikeuden vaikutuksesta

PL 22 §:n mukaan julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ih-
misoikeuksien toteutuminen. Kansainväliset ihmisoikeussopimukset 
ja niiden tulkintakäytäntö vaikuttavat lainvalmisteluun ja erityisesti 
perustuslakivaliokunnan työskentelyyn.18 Ratkaisuilla, myös siltä osin 
kuin ne eivät ole suoranaisesti Suomea velvoittavia, tulee olla mer-
kitystä lakeja säädettäessä, jotta vältyttäisiin myöhemmin todettavil-
ta ihmisoikeusloukkauksilta. Tällainen ohjausvaikutus on nyt käsillä 
olevan aiheen kannalta erityisesti EIT:n oikeuskäytännöllä. Yksityis-
kohtia ei ole syytä käsitellä tässä kohdassa tarkemmin. Jäljempänä 
tarkemmin todetulla tavalla EIT on niin ikään suhtautunut ymmärtä-
vämmin tunnistamistietojen käyttöön kuin viestin sisältöön pääsyyn.19 
Massavalvonnasta ja salaisista pakkokeinoista on myös kohtalaisesti 
EIT:n oikeuskäytäntöä.20

Sen sijaan EU-oikeuden säännökset ja EUT:n tulkinnat vaikutta-
vat EU-oikeuden soveltamisalalla vielä vahvemmin lakien säätämi-
seen ja niiden tulkintaan muun muassa etusijaperiaatteen, välittömän 
vaikutuksen ja tulkintavaikutuksen kautta. Käytännössä tämä rajoittaa 
kansallisen lainsäätäjän liikkumavaraa sulkemalla pois sellaiset vaih-
toehdot, jotka eivät olisi yhteensopivia EU-oikeuden kanssa. Tämä on 
merkittävä kysymys myös siksi, että EU-perusoikeuskirjan 52(3) ar-
tiklan mukaan EU-oikeuden suojan taso vastaa aina vähintään EIS:n 
vastaavan oikeuden suojan tasoa ja näin ollen säännös sisällyttää EIT:n 
tulkintakannanotot EU-valtiosääntöoikeudellisiin raameihin. Tällaiset 

17 Tietoverkkorikosten kriminalisointia laajentavassa esityksessä viitattiin 
lausuntoon (HE 232/2014 vp, s. 7). Esityksestä ei pyydetty perustuslakivaliokun-
nan lausuntoa.

18 Lainkirjoittajan opas, erityisesti jaksot 3.3–3.4 ja 4. PL 74 §:n mukaan 
eduskunnan perustuslakivaliokunnan tehtävänä on antaa lausuntonsa sen käsitte-
lyyn tulevien lakiehdotusten ja muiden asioiden perustuslainmukaisuudesta sekä 
suhteesta kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin.

19 Ks. esim. McIntyre 2015, s. 14.
20 McIntyre 2015, s. 14; Perusoikeusvirasto 2015, s. 9–10.
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ulkoiset ärsykkeet myös antavat aiheen arvioida ja hahmottaa uudel-
leen vakiintuneita, jopa luutuneita käsityksiä. Nykyaikaisessa ylikan-
sallisista elementeistä rakentuvassa oikeusjärjestyksessä tätä voi pitää 
hyvänä, vaikkakin yksinomaan kansallisesta näkökulmasta oikeudel-
lista ennustettavuutta heikentävänä piirteenä.

EU-oikeuden soveltamisala on ensimmäinen keskeinen kysy-
mys liikkumavaraa arvioitaessa, koska EU-oikeuden soveltamisalal-
la kansallisilla laeilla ei saa vaarantaa EU-perusoikeuskirjan suojan 
tasoa eikä EU-oikeuden ensisijaisuutta, yhtenäisyyttä ja tehokkuut-
ta.21 EU-perusoikeuskirjan 51(1) artiklan mukaisesti sen määräykset 
koskevat jäsenvaltioita ainoastaan silloin, kun ne soveltavat unionin 
oikeutta. Unionin oikeutta sovelletaan silloin, kun tapaukseen konk-
reettisesti soveltuu EU-oikeuden jokin muu kuin yksinomaan EU-pe-
rusoikeuskirjan säännös.22 EUT:n Åkerberg Fransson -ratkaisun myötä 
kirjallisuudessa näyttää pitkälti vakiintuneen käsitys, että konkreettista 
EU-normia koskeva kohtalaisen etäinenkin tilanne johtaa EU-perus-
oikeuskirjan soveltamiseen.23 EU-oikeuden soveltamisesta on kyse 
myös silloin, kun jäsenvaltiot poikkeavat EU-oikeudessa säädetyistä 
oikeuksista tai hyödyntävät EU-oikeudessa kansalliselle lainsäätäjälle 
jätettyä harkintavaraa tai rajoitusmahdollisuuksia.24

2.4 EU-oikeuden soveltamisalasta sähköisessä 
viestinnässä

Näin ollen on keskeistä tarkastella EU-oikeuden soveltamisalan rajoja 
tämän artikkelin aihepiirin kannalta. Sähköisen viestinnän tietosuo-

21 EUT Åkerberg Fransson, 29 kohta. Toisin sanoen EU-perusoikeuksien suo-
jan tasoa ei saa alittaa ja eräissä täysharmonisointiin liittyvissä tapauksissa sitä ei 
saa myöskään ylittää.

22 Dougan 2015, s. 1218; Rosas 2012, s. 1284. Laajemmin ks. esim. Walkila 
2015, s. 168–169; Ojanen 2011, s. 450–452. Sittemmin eräissä ratkaisuissa on 
ollut havaittavissa myös uudenlaisten, mahdollisesti soveltamisalaa laajentavien 
testien kehittelyä, mutta ne eivät ole vielä vakiintuneet (ks. laajemmin Dougan 
2015, s. 1229–1243).

23 EUT Åkerberg Fransson, 20–23, 28 kohta. Ks. kokoavasti esimerkiksi 
Dougan 2015, s. 1210–1221; Walkila 2015, s. 157–169.

24 Ks. esim. EUT Pfleger, 34–36 kohta; Raitio 2014, s. 113–115.
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jadirektiivin (2002/58/EY) 15(1) artiklan mukaan viestinnän luotta-
muksellisuudesta sallitaan poikkeuksia kansallisissa laeissa tietyillä 
 ehdoilla:25

Jäsenvaltiot voivat toteuttaa lainsäädännöllisiä toimenpiteitä, joilla rajoite-
taan tämän direktiivin 5 artiklassa, 6 artiklassa, 8 artiklan 1, 2, 3 ja 4 kohdassa 
sekä 9 artiklassa säädettyjen oikeuksien ja velvollisuuksien soveltamisalaa, 
jos tällaiset rajoitukset ovat välttämättömiä, asianmukaisia ja oikeasuhtei-
sia demokraattisen yhteiskunnan toimenpiteitä kansallisen turvallisuuden 
(valtion turvallisuus) sekä puolustuksen, yleisen turvallisuuden tai rikosten 
tai sähköisen viestintäjärjestelmän luvattoman käytön torjunnan, tutkinnan, 
selvittämisen ja syyteharkinnan varmistamiseksi direktiivin 95/46/EY 13 
artiklan 1 kohdan mukaisesti. Tätä varten jäsenvaltiot voivat muun muassa 
hyväksyä lainsäädännöllisiä toimenpiteitä, joissa säädetään tietojen säilyt-
tämisestä sellaiseksi rajoitetuksi ajaksi, joka on perusteltua tässä kohdassa 
säädetyistä syistä. Kaikkien tässä kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden on 
oltava yhteisön oikeuden yleisten periaatteiden mukaisia, mukaan lukien Eu-
roopan unionista tehdyn sopimuksen [SEU] 6 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoi-
tetut periaatteet.

Viimeisen virkkeen mukaan kaikkien 15(1) artiklan poikkeusta 
soveltavien kansallisten toimenpiteiden on oltava EU:n yleisten oi-
keusperiaatteiden mukaisia sekä SEU 6(1) artiklan viittauksen kautta 

25 Samansuuntaisesti ja osin yksityiskohtaisemmin direktiivin 11 johdantolau-
seessa (korostukset lisätty): ”Tämä direktiivi, samoin kuin direktiivi 95/46/EY, ei 
koske perusoikeuksien ja -vapauksien turvaamista sellaisessa toiminnassa, joka 
ei kuulu yhteisön oikeuden soveltamisalaan. Tästä syystä se ei vaikuta tasapai-
noon, joka tällä hetkellä vallitsee yksittäisten henkilöiden yksityisyyden suojan 
ja niiden tämän direktiivin 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden 
välillä, joita jäsenvaltiot voivat toteuttaa yleisen turvallisuuden, maanpuolustuksen 
tai valtion turvallisuuden (valtion taloudellinen hyvinvointi mukaan lukien, kun 
toimet liittyvät valtion turvallisuuteen) suojelemiseksi sekä rikosoikeuden täytän-
töönpanemiseksi. Näin ollen tämä direktiivi ei vaikuta jäsenvaltioiden mahdolli-
suuteen harjoittaa sähköisen viestinnän laillista telekuuntelua tai toteuttaa muita 
toimenpiteitä, jos ne ovat välttämättömiä edellä mainittuja tarkoituksia varten ja 
jos noudatetaan ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehtyä euroop-
palaista yleissopimusta sellaisena kuin sitä on Euroopan ihmisoikeustuomioistui-
men päätöksissä tulkittu. Näiden toimenpiteiden on oltava asianmukaisia, niiden 
on ehdottomasti oltava oikeassa suhteessa niiden tarkoitukseen nähden sekä välttä-
mättömiä demokraattisessa yhteiskunnassa ja ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
suojaamiseksi tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen mukaisia asianmukaisia 
suojamääräyksiä olisi sovellettava niihin.” 
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myös EU-perusoikeuskirjan mukaisia.26 Lisäksi toimenpiteiden poik-
keusperusteita on rajattu ja toimenpiteiden on täytettävä välttämät-
tömyys, asianmukaisuus ja oikeasuhtaisuus -vaatimukset. EU-perus-
oikeuskirjan 52(1) artiklan mukaan EU-perusoikeuksien muuta kuin 
olennaista27 sisältöä voidaan rajoittaa ainoastaan lailla. Lisäksi suhteel-
lisuusperiaatteen mukaisesti rajoituksia voidaan tehdä ainoastaan, jos 
ne ovat välttämättömiä ja vastaavat tosiasiallisesti unionin tunnustamia 
yleisen edun mukaisia tavoitteita tai tarvetta suojella muiden henkilöi-
den oikeuksia ja vapauksia.

Lisäksi on otettava huomioon direktiivin 1(3) artiklan soveltami-
salarajoitus:

Tätä direktiiviä ei sovelleta Euroopan yhteisön perustamissopimuksen sovel-
tamisalan ulkopuolelle jääviin toimiin, kuten niihin, joita Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen V ja VI osasto koskee, eikä missään tapauksessa yleistä 
turvallisuutta, puolustusta ja valtion turvallisuutta (mukaan lukien valtion 
taloudellinen hyvinvointi, kun toimet liittyvät valtion turvallisuuteen) koske-
viin toimiin eikä valtion toimiin rikosoikeuden alalla.

Herää kysymys, miksi pitkälti samoja rajauksia on lueteltu sekä 1(3) 
että 15(1) artiklassa. Jos soveltamisalaan kuulumattomiin toimenpitei-
siin ei missään tapauksessa sovelleta 15(1) artiklan rajoitusperusteita, 
niiden toistaminen viimeksi mainitussa säännöksessä vaikuttaisi tar-
peettomalta. Direktiivin 11 johdantolause huomioon ottaen kyse lienee 
vain selkeyden vuoksi toteutetusta ratkaisusta. Soveltamisalasäännöstä 
lienee tulkittava siten, että kyseisiin soveltamisalan ulkopuolelle jää-
viin toimiin ei sovelleta myöskään 15(1) artiklassa lueteltuja poikkea-
misperusteiden rajoituksia ja toimintatapoja.28

Henkilötietodirektiivin (95/46/EY) 3(2) artiklan soveltamisalara-
jaus vastaa edellä mainittua.29 Direktiivin korvaavan yleisen tietosuo-

26 Euroopan unionista tehdyn sopimuksen konsolidoitu toisinto, EU VL C 
326, 26.10.2012, s. 1.

27 Nykyisin ”olennaisen” asemesta käytetään termiä ”keskeinen” (EUT Digi-
tal Rights Ireland, 38 kohta). 

28 Vaihtoehtoisella tulkinnalla kyseisiin toimenpiteisiin joka tapauksessa so-
vellettaisiin muun muassa SEU 6(1) artiklan mukaisia periaatteita, jolloin toisaalta 
soveltamisalarajaus jäisi koskemaan lähinnä muita kuin 15(1) artiklan ensimmäi-
sessä virkkeessä lueteltujen direktiivin säännösten oikeuksia ja velvollisuuksia.

29 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY, annettu 24 päivänä 
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ja-asetuksen 23 artiklassa on jossain määrin vastaava luettelo kansal-
lisista rajoitusmahdollisuuksista ja 2(2) artiklassa soveltamisalasta.30 
Rikosoikeuden alalla poliisi- ja oikeudellista yhteistyötä koskevan 
puitepäätöksen (2008/977/YOS) 1(2) artiklan mukaan säännöksiä so-
velletaan rajat ylittävään tietojenvaihtoon, eikä se 1(4) artiklan mukaan 
vaikuta olennaisiin kansallisiin turvallisuusetuihin eikä kansallisen 
turvallisuuden alan erityisiin tiedustelutoimiin.31 Puitepäätöksen kor-
vaa henkilötietojen suojaa rikosten selvittämisessä koskeva direktiivi 
(rikoshenkilötietodirektiivi), jonka soveltamisalaan myös kansallinen 
henkilötietojen käyttö kuuluu.32 Säännöksillä on erityistä merkitystä 
kahden vuoden siirtymä- tai täytäntöönpanoajan kuluttua. Tältä osin 
sisäministeriö onkin 28.1.2016 asettanut hankkeen valmistelemaan eh-
dotukset poliisilain henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön 
kokonaisuudistukseksi. 

lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tie-
tojen vapaasta liikkuvuudesta, EY VL L 281, 23.11.1995, s. 31. Henkilötietolain 
(523/1999) 2.1 §:n mukaan henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan kyseistä lakia, 
jollei muualla laissa toisin säädetä, josta esimerkkinä henkilötietojen käsittelystä 
poliisitoimessa annettu laki (761/2003). TYK 136.3 §:n mukaan muita sähköisiä 
viestejä [kuin eräitä radioviestejä] ja välitystietoja saa käsitellä viestinnän osapuo-
len suostumuksella tai jos laissa niin säädetään.

30 Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yksilöiden suo-
jelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 
(yleinen tietosuoja-asetus), COM/2012/11 lopullinen. Tässä on huomioitu neu-
vostossa 6.4.2016 esitetty lopullinen teksti. Asetusta ei ole vielä tätä kirjoittaessa 
virallisesti julkaistu. 

31 Neuvoston puitepäätös 2008/977/YOS, tehty 27 päivänä marraskuuta 2008, 
rikosasioissa tehtävässä poliisi- ja oikeudellisessa yhteistyössä käsiteltävien hen-
kilötietojen suojaamisesta, EY VL L 350, 30.12.2008, s. 60.

32 Direktiivin nimestä käytettävä lyhenne ei ole vielä vakiintunut ja tässä 
käytetään lyhyintä soveltuvaa nimeä. Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvos-
ton direktiiviksi yksilöiden suojelusta toimivaltaisten viranomaisten suorittamassa 
henkilötietojen käsittelyssä rikosten torjumista, tutkimista, selvittämistä ja syyt-
teeseenpanoa tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa varten sekä 
näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta, COM(2012) 10 lopullinen. Neuvostossa 
6.4.2016 esitetyn lopullisen direktiivin 1 artiklan mukaan direktiivi koskee myös 
yleistä turvallisuutta ja 1(2) artiklan mukaan toiminnassa on noudatettava perus-
oikeuksia. Tosin 2(3)(a) artiklan mukaisesti säännöksiä ei kuitenkaan sovellettaisi 
EU-oikeuden soveltamisalan ulkopuolisiin asioihin, kuten kansalliseen turvalli-
suuteen. Tätä kirjoittaessa lopullista direktiiviä ei ole vielä virallisesti julkaistu.
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Henkilötietodirektiivin 13(1) artiklassa säädetään samansuuntai-
sesti ilman perusoikeusviittauksia monilta osin vastaavista poikkeus-
perusteista:33

Jäsenvaltiot voivat toteuttaa lainsäädännöllisiä toimenpiteitä, joilla pyritään 
rajoittamaan 6 artiklan 1 kohdassa, 10 artiklassa, 11 artiklan 1 kohdassa sekä 
12 ja 21 artiklassa säädettyjen oikeuksien ja velvoitteiden alaa, jos tällaiset 
rajoitukset ovat välttämättömiä, jotta varmistettaisiin a) valtion turvallisuus, 
b) puolustus, c) yleinen turvallisuus, d) rikosten tai, säännellyn ammattitoi-
minnan osalta, ammattietiikan rikkomusten torjunta, tutkinta, selvittäminen 
ja syyteharkinta, e) jäsenvaltiolle tai Euroopan unionille tärkeä taloudellinen 
tai rahoituksellinen etu, myös rahaa, talousarviota ja verotusta koskevissa 
asioissa, f) valvonta-, tarkastus- tai sääntelytehtävä, joka satunnaisestikin liit-
tyy julkisen vallan käyttämiseen c, d ja e alakohdassa tarkoitetuissa tapauk-
sissa ja g) rekisteröidyn suojelu tai muiden oikeudet ja vapaudet.

Perusteet myös eroavat joiltakin osin toisistaan. Promusicae-rat-
kaisussa katsottiin, että sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin 15(1) 
artikla mahdollistaa henkilötietodirektiivin 13(1) artiklan viittauksen 
kautta esimerkiksi suhteellisuusperiaatteen mukaisen siviilioikeudel-
lisen tunnistamistietojen luovuttamisen, mikä sisältyy henkilötietodi-
rektiivin 13(1) artiklan g-alakohdassa säädettyyn muiden oikeuksien 
suojelua koskevaan rajoitusmahdollisuuteen, muttei nimenomaisesti 
tietosuojadirektiivin 15(1) artiklan rajoitusperusteisiin.34 Näin ollen di-
rektiivien suomia kansallisia rajoitusmahdollisuuksia tulee tarkastella 
kokonaisuutena.

2.5 Päätelmiä

Onko näin ollen salaisissa tiedonhankintakeinoissa, tunnistamistie-
tojen säilyttämisessä tai tietoliikennetiedustelussa kyse EU-oikeuden 
soveltamisesta? Kansallisesti säädetystä tunnistamistietojen tallenta-
misesta on EU-tuomioistuimessa vireillä kaksikin ennakkoratkaisu-

33 Muut kansallisesti säädetyt rajoitukset ovat EU-oikeuden vastaisia, ks. EUT 
ASNEF, 29–32 kohta.

34 EUT Promusicae, 49–53 kohta. Vrt. julkisasiamiehen ratkaisuehdotuksen 
85–89 kohdassa tällainen tulkinta torjuttiin.
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pyyntöä, joten lopullista vastausta joudutaan vielä odottamaan.35 Vai-
kuttaa kuitenkin selvältä, että vähintäänkin tallentamisvelvollisuuteen 
liittyvä sääntely kuuluu EU-oikeuden soveltamisalaan. Näin lienee 
myös tallennettujen tietojen hankkimisen ja käytön osalta.36 Tietojen 
säilyttämisessä ja käytössä ei näytä olevan kyse yksinomaan tai edes 
pääosin kansallisesta turvallisuudesta, vaan sinänsä varsin tavanomai-
sen rikollisuuden torjunnasta. Säilytettyjen tietojen käytön poissulke-
mista on perusteltu lähinnä sillä, että tietojen hyödyntämismenettelyt 
eivät olisi kuuluneet direktiivin oikeusperustaan tai soveltamisalaan. 
Argumentti tuskin menestyy, koska Digital Rights Ireland -ratkaisussa 
EUT arvioi ja asetti suhteellisuutta koskevia edellytyksiä nimenomaan 
myös tietoihin pääsyn osalta.37 Ristiriita on selitettävissä ainakin siten, 
että tietojen yleinen tallentaminen ja säilyttäminen ovat niin vakava 
puuttuminen perusoikeuksiin, että niistä säätämisen yhteydessä on 
välttämätöntä säätää myös tietojen käyttöä koskevista rajoituksista ja 
oikeussuojakeinoista, vaikka viimeksi mainitut itsenäisesti arvioitui-

35 EUT Tele2 Sverige; EUT Davis. Asioissa pidetään yhteinen suullinen kä-
sittely 12.4.2016. Davis -asia on 1.2.2016 määrätty käsiteltäväksi nopeutetussa 
menettelyssä.

36 Näin myös PeVL 18/2014 vp, s. 4–5 ja LiVM 10/2014 vp, s. 22. EUT:n 
Davis -asiassa ensimmäinen oikeusaste oli katsonut, että kansalliset säännökset 
ovat EU-oikeuden vastaisia. Valitustuomioistuimessakin on riidatonta, että tietojen 
tallentaminen kuuluu EU-oikeuden soveltamisalaan (England and Wales Court of 
Appeal (EWCA) Davis, 93 kohta). Asiassa on kyse lähinnä siitä, kuuluuko tieto-
jen käyttö EU-oikeuden soveltamisalaan sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin 
1(3) artiklan rajauksen vuoksi (102 ja 104 kohta).

37 EUT Digital Rights Ireland, erityisesti 60–62 kohta vrt. EWCA Davis, 
74–77 kohta, jonka mukaan EUT:n edellytykset ovat voineet olla deskriptiivisiä ja 
sidoksissa ennakkoratkaisupyynnön kontekstiin, eikä EUT nimenomaisesti aset-
tanut edellytyksiä kansalliselle lainsäädännölle tältä osin, vaikka ennakkoratkai-
supyynnön esittänyt tuomioistuin sitä kysyikin (77–78 kohta). Myös oikeus- ja 
sisäasioiden neuvostossa Eurojustin laatimassa taustamuistiossa todettiin, että kan-
salliset säännökset pysyvät voimassa pätemättömäksi katsomisesta huolimatta, jos 
ne täyttävät EU-perusoikeuskirjan edellytykset (Oikeus- ja sisäasioiden neuvosto 
2015a, 3 kohta). Kaikkien jäsenvaltioiden hallitukset katsoivat, että yksilöimättö-
mien tunnistamistietojen säilyttäminen on lainmukaista (Oikeus- ja sisäasioiden 
neuvosto 2015b). Komissio on todennut, että velvollisuuksien jatkaminen tai uu-
sien säätäminen on mahdollista, jos ne toteutetaan EU-oikeuden mukaisesti (Ko-
missio 2015).
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na kuuluisivat rikosoikeutta koskevina soveltamisalan ulkopuolelle.38 
Kirjallisuudessa on niin ikään kohtalaisen yhdensuuntaisesti katsottu, 
että vähintään direktiivin soveltamisalalla olisi kyse EU-oikeuden so-
veltamisesta.39 

Sen sijaan yleisesti ottaen rikosoikeuden alalla ja yksinomaan kan-
sallisen turvallisuuden nimissä toteutettaviin keinoihin EU-oikeus ei 
välttämättä ulotu mainittujen soveltamisalarajoitusten vuoksi.40 Koska 
kansalliseen turvallisuuteen voidaan vedota melkein missä tilanteessa 
tahansa, sitä ja soveltamisalarajausta tulkittaneen suppeasti.41 Vielä eri-
tyisesti terrorismirikosten vähimmäisrangaistuksia ja muita edellytyk-
siä on yhtenäistetty terrorismin torjumista koskevassa puitepäätöksessä 
(2002/475/YOS) ja tulevassa vastaavassa direktiivissä.42 Puitepäätök-

38 EUT Digital Rights Ireland, 41 kohdan mukaan direktiivin tavoite oli säi-
lyttämisvelvollisuuksien yhdenmukaistaminen, mutta aineellinen tavoite oli var-
mistaa, että tiedot ovat käytettävissä vakavan rikollisuuden tutkinnassa, ja arvioin-
ti kohdistuikin käytännössä tähän aineelliseen tavoitteeseen. Tuomioistuin joutui 
tässä sovittamaan perustelut yhteen aiemman oikeusperustaa koskeneen ratkaisun 
kanssa (EUT Irlanti v Parlamentti ja neuvosto; ks. laajemmin esim. Lynskey 2014, 
s. 1801–1802).

39 Kansainvälisesti ks. esim. McIntyre 2015, s. 14–15; Zuiderveen Borgesius 
– Arnbak 2015, s. 36–37; Granger – Irion 2014, s. 848; Ojanen 2014a, s. 541. 
Suomessa esim. Ollila 2014, s. 822.

40 McIntyre 2015, s. 15 av 90.
41 Milaj – Mifsud Bonnici 2014, s. 426. EUT onkin katsonut, että kansallisen 

turvallisuuden varmistamiseen soveltuvat toimenpiteet eivät jää kokonaan EU- 
oikeuden soveltamisalan ulkopuolelle, ja että poikkeuksia on tulkittava suppeasti. 
Perussopimukset sisältävät vain yksittäisiä rajattuja poikkeusperusteita, eikä kyse 
ole yleisestä varaumasta. (EUT Komissio v Italia, 45–46 kohta.)

42 Neuvoston puitepäätös, tehty 13 päivänä kesäkuuta 2002, terrorismin tor-
jumisesta, EY VL L 164, 22.6.2002, s. 3. Ehdotus Euroopan parlamentin ja neu-
voston direktiivi terrorismin torjumisesta sekä terrorismin torjumisesta tehdyn 
neuvoston puitepäätöksen 2002/475/YOS korvaamisesta, COM 2015(625) lopul-
linen. Toisaalta SEUT 276 artiklan mukaan käyttäessään vapauden, turvallisuuden 
ja oikeuden aluetta koskeviin kolmannen osan V osaston 4 ja 5 luvun määräyksiin 
liittyviä toimivaltuuksiaan Euroopan unionin tuomioistuimella ei ole toimivaltaa 
tutkia jäsenvaltion poliisiviranomaisen tai muiden lainvalvontaviranomaisten to-
teuttamien toimien pätevyyttä tai oikeasuhteisuutta taikka antaa ratkaisua niiden 
velvollisuuksien suorittamisesta, joita jäsenvaltioilla on yleisen järjestyksen yllä-
pitämiseksi ja sisäisen turvallisuuden suojaamiseksi (korostus lisätty). Kyse on 
varsin tarkasta rajauksesta ja suurelta osin kyseisen osaston säännösten edellytyk-
set kansallisiin menettelyihin tulevat kuitenkin arvioitaviksi. Muilta osin näiden 
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sellä ei 1(2) artiklan mukaan muuteta velvollisuutta kunnioittaa SEU 6 
artiklassa taattuja perusoikeuksia ja oikeusvaltion periaatteita. Vaikka 
menettelytavoista ei olekaan säädetty juuri sen enempää, jo pelkästään 
terrorismirikoksista säätäminen voi tarkoittaa sitä, että niitä koskevilta 
osin EU-oikeus tulee sovellettavaksi.43 Oletettavasti näiltäkin osin asia 
tulee ennemmin tai myöhemmin EUT:n arvioitavaksi. 

Vertailevasti voidaan todeta, että EIT on selkeästi hyväksynyt 
kansallisen turvallisuuden perusteen soveltamisen lähinnä silloin, kun 
kyse on ollut armeijan turvallisuudesta sekä demokraattisen yhteis-
kuntajärjestyksen suojaamisesta terrorismilta, väkivaltaiselta separa-
tismilta ja vakoilulta. Muilta osin suhtautuminen on ollut enemmän 
tai vähemmän kriittistä.44 Rajanveto onkin vaikeaa, koska esimerkiksi 
erityisesti terrorismin kontekstissa kansallisen turvallisuuden nimissä 
perustetuilla elimillä ja toiminnalla on usein merkittävä rajapinta ri-
kosten selvittämiseen ja torjuntaan ja tietoja vaihdetaan aktiivisesti.45 
Toisaalta vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue kuuluu Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 4(2) artiklan j-ala-
kohdan mukaisesti EU:n ja jäsenvaltioiden jaettuun toimivaltaan.46 

säädösten osalta Lissabonin sopimuksen siirtymäsäännöksiä koskevan pöytäkirjan 
(nro 36) 10 artiklan mukaisesti EUT on ollut toimivaltainen viiden vuoden siirty-
mäajan jälkeen ainakin 1.12.2014 lukien ja tosiasiassa oikeuskäytännössä laajasti 
jo ennen sitä.

43 Vastaavasti arvonlisäveroa koskevista tapauksissa ks. EUT Åkerberg Frans-
son. Esimerkiksi eräässä arvonlisäverotusta koskevassa menettelyssä kansallisilla 
todisteiden hyödyntämistä koskevilla säännöksillä ei voitu rajoittaa EU-oikeuden 
tehokkuutta, EU-perusoikeuskirja tuli sovellettavaksi ja EU-oikeuden vastaises-
ti kuunneltuja puheluita tai takavarikoituja sähköpostiviestejä ei voitu hyödyntää 
(EUT WebMindLicenses, 65–68, 86–88 kohta).

44 Ks. viittaukset Perusoikeusvirasto 2015 s. 9 av 32 ja s. 25 av 165; Metsäranta 
2015, s. 97–98. Koska uhat voivat olla monenlaisia, ennakoitavuus ei edellytä kaik-
kien kansallista turvallisuutta uhkaavien menettelyjen yksityiskohtaista luettelointia 
(Lohse 2015, s. 768; EIT Kennedy v Yhdistynyt kuningaskunta, 159 kohta).

45 Perusoikeusvirasto 2015 s. 10 ja 14. Häilyvyydestä ks. Lohse 2015, s. 768 
ja tiedustelutietojen jakamisesta rikostutkintaan ks. Milaj – Mifsud Bonnici 2014, 
s. 424–425.

46 Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen konsolidoitu toisinto, 
EU VL C 326, 26.10.2012, s. 47. Toimivalta ei tosin sellaisenaan ole riittävä edel-
lytys EU-oikeuden soveltamiseksi (Dougan 2015, s. 1226–1228). Lisäksi toimen-
piteiden on esitetty vaarantavan EU:n toiminnan SEU 4(3) artiklan vilpittömän 
yhteistyön periaatteiden mukaisesti (Bigo ym. 2013, s. 35–36). En pidä viimeksi 
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Koska poikkeuksia perusoikeuksista on tulkittava supistavasti, SEU 
4(2) artiklan kansallista turvallisuutta koskevan poikkeuksen kiistaton 
ala lienee katsottava maanpuolustusta lukuun ottamatta kohtalaisen 
pieneksi – muilta osin poikkeusperusteen soveltamisala jää tulkinnan-
varaiseksi ja luultavasti myöhemmin täsmentyväksi.47

Kaiken kaikkiaan Suomessa sähköisen viestinnän luottamukselli-
suuden rajoituksia on perinteisesti arvioitu lähinnä perustuslain ja sen 
tulkintakäytännön näkökulmasta. Edellä todetulla tavalla useissa tilan-
teissa, vaikka kyse olisi puhtaasti kansalliseen lakiin tehdystä rajoituk-
sesta ilman kytköstä EU-säännöksen velvoitteiden täytäntöönpanoon, 
kyse on kuitenkin EU-oikeuden soveltamisalaan kuuluvasta asiasta, 
jolloin on huomioitava myös EU-oikeus ja EU-perusoikeudet ja tätä 
kautta myös EIT:n tulkintakäytäntö. Kuitenkaan lopullisesti ei ole 
vielä ratkaistu sitä, mihin raja vedetään esimerkiksi yksinomaan kan-
sallisen turvallisuuden tai rikosoikeudellisten toimenpiteiden nimissä 
tehtävissä keinoissa ja kuuluvatko terrorismin vastatoimiin sovelletta-
vat keinot EU-oikeuden soveltamisalaan. Lisäksi monissa ja varsinkin 
salaisia tiedonhankintakeinoja koskevissa tapauksissa EIT on antanut 
ratkaisuja, jotka ovat osaltaan myös vaikuttaneet poliisilain (872/2011) 
ja pakkokeinolain (806/2011) kokonaisuudistuksiin.

3 Ajankohtaisia rajoituspaineita ja vaikutuksia 
arviointiin

3.1 Salainen tiedonhankinta ja poliisin 
tiedonsaantioikeus

Salaisella tiedonhankinnalla tarkoitetaan yleensä lähinnä poliisilain 
5 luvussa ja pakkokeinolain 10 luvussa säädettyjä, pääosin niiden 
kohteelta salassa pidettäviä pakkokeinoja.48 Tässä yhteydessä näistä 
relevantteja ovat erityisesti televalvonta, eli muun muassa tunnista-

mainittua argumenttia kovin vakuuttavana.
47 Perusoikeusvirasto 2015 s. 10–11.
48 Keskityn poliisin keinoihin. Vastaavia valtuuksia on myös rikoksentor-

junnasta Tullissa annetun lain (2015/623) 3 luvussa, rajavartiolain (2005/578) 
43 a §:ssä ja rajatummin sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa 
asennetussa laissa (2014/255).
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mistietojen hankkiminen viestistä, ja telekuuntelu, eli viestien sisällön 
selvittäminen. Tuomas Metsäranta on tarkastellut väitöskirjassaan näi-
den perusoikeuskytköksiä ja asiasta on olemassa myös muuta tutki-
musta ja oikeustapauksia. Metsäranta on esittänyt poliisiviranomaisten 
käyttämien salaisten pakkokeinojen olevan jossakin määrin ristiriidas-
sa yksityiselämän suojan kanssa ja korostanut valvontamekanismien 
vahvistamista, kuten riippumattoman asiantuntijaelimen tarpeellisuut-
ta.49 Yleisesti ottaen keinojen soveltamisala on laajentunut sekä uu-
siin rikostyyppeihin että myös poliisin ennaltaehkäisevään rikosten 
estämiseen liittyvään suuntaan.50 Erityisesti yksilön tai yhteiskunnan 
turvallisuutta vaarantavan rikoksen tutkintaa koskeva edellytys on tun-
nistamistietoihin kohdistuvan televalvonnan osalta laajentunut alkupe-
räisiin muotoiluihin verrattuna.51

Poliisin tiedonhankintakeinot eivät vielä kuulu EU-oikeuden so-
veltamisalaan lukuun ottamatta eräitä liitännäisiä osa-alueita, esimer-
kiksi säilytettyjen tunnistamistietojen käyttöä. EU-oikeuden vaikutus 
tulee kuitenkin ottaa huomioon viimeistään vuodesta 2018 lukien 
 rikoshenkilötietodirektiivin täytäntöönpanon myötä. Pakkokeinosään-
telyä onkin toistaiseksi ohjannut lähinnä EIT:n oikeuskäytäntö. Tie-
donhankintatavoilla on usein myös ollut keskeinen merkitys jäljempä-
nä käsitellyn massavalvonnan tarkastelussa.

Yleensä kirjallisuudessa on tarkasteltu ainoastaan poliisilain ja 
pakkokeinolain mukaisia varsinaisia pakkokeinoja, ja esimerkiksi po-
liisilain 4:3:n mukainen tiedonhankinta on rajautunut selvitysten ul-
kopuolelle.52 Siksi priorisoin artikkelia siten, että mainittujen yleisten 
huomioiden lisäksi nostan esille ainoastaan poliisilain 4:3:n, jonka 1 ja 
2 momentissa säädetään:

Poliisilla on päällystöön kuuluvan poliisimiehen pyynnöstä oikeus saada 
rikoksen estämiseksi tai selvittämiseksi tarvittavia tietoja yhteisön jäsentä, 
tilintarkastajaa, toimitusjohtajaa, hallituksen jäsentä tai työntekijää velvoit-
tavan yritys-, pankki- tai vakuutussalaisuuden estämättä. Poliisilla on sama 

49 Metsäranta 2015, s. 328, 330–332.
50 Ks. esim. Metsäranta 2015, s. 329–330; Savola 2013, s. 898–901.
51 Ks. laajasti Metsäranta 2015, s. 92–100; Savola 2013, s. 898–899. Vrt. 

esim. PeVL 32/2013 vp, s. 3–4. 
52 Näin myös esimerkiksi Metsäranta 2015 ja Hankilanoja 2014.
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oikeus saada 6 luvussa tarkoitetussa poliisitutkinnassa tarvittavia tietoja, jos 
tärkeä yleinen tai yksityinen etu sitä vaatii.

Poliisilla on yksittäistapauksessa oikeus pyynnöstä saada teleyrityksel-
tä ja yhteisötilaajalta yhteystiedot sellaisesta teleosoitteesta, jota ei maini-
ta julkisessa luettelossa, taikka teleosoitteen tai telepäätelaitteen yksilöivät 
tiedot, jos tiedot ovat tarpeen poliisille kuuluvan tehtävän suorittamiseksi. 
Poliisilla on vastaava oikeus saada postitoimintaa harjoittavalta yhteisöltä 
jakeluosoitetietoja.

Ensimmäinen momentti on epäselvä erityisesti siltä osin, tarkoit-
taako viittaus erinäisten salassapitoperusteiden ohittamiseen sitä, että 
muita salassapitoperusteita, kuten viestinnän luottamuksellisuutta, ei 
voisi sen perusteella murtaa. Tällöin epäselvää vielä olisi, suojaisi-
ko viestintäsalaisuus tässä mielessä sellaisia viestejä, joita tai joihin 
liittyviä tietoja pyydetään viestinnän osapuolelta. Tämän säännöksen 
soveltamisalan rajoja tai tätä rajapintaa koskevia kysymyksiä ei ole 
poliisilain yleisesityksissä tai kommentaareissa käsitelty oikeastaan 
lainkaan.53

Kuten kirjallisuudessa on jo esitetty, 2 momentin säännöksen his-
toriallinen tausta ja perustelu on liittynyt esimerkiksi tarpeeseen tavoit-
taa omaisia ja asianomistajia. Ilman nimenomaista perustuslaillista ar-
viointia säännös on kuitenkin laajentunut sellaiseksi, että sitä on voitu 
käyttää myös IP-osoitetta vastaavan liittymän haltijan selvittämiseen.54 
Säännöksen yleisluonteisuus ja oikeussuoja- ja kontrollimekanismien 
puute ja ainakin tulkinnallinen osittainen päällekkäisyys muun muassa 
televalvontaa koskevan sääntelyn kanssa johtavat kuitenkin epävar-
muuteen siitä, miten säännöksiä todellisuudessa sovelletaan.

Asiaa on käsitelty julkisuudessa muun muassa vuonna 2013.55 
Sisäministeriön marraskuussa 2015 julkaiseman vuosien 2016–2020 
lainsäädäntösuunnitelman mukaan poliisilain 4:3:än liittyen on ilmen-
nyt muutostarpeita. Poliisin tiedonsaantioikeutta koskevien säännösten 
tarkistaminen -hankkeen aloittamisajankohta arvioidaan erikseen. To-
sin vastaava hanke sisältyi jo vuonna 2012 julkaistuun vastaavaan vuo-
sien 2013–2017 lainsäädäntösuunnitelmaan, jonka mukaan tavoitteena 

53 Ks. esim. Helminen – Kuusimäki – Rantaeskola 2012, s. 432.
54 Ks. laajemmin Savola 2013, s. 902–904.
55 Ks. esim. Liski 2013.
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oli, että hallituksen esitykseen tähtäävä lainvalmistelu olisi aloitetettu 
”kuluvalla” vaalikaudella.56

Poliisihallitus raportoi sisäministeriön kautta vuosittain eduskun-
nan oikeusasiamiehelle salaisten tiedonhankintakeinojen käytöstä ja 
valvonnasta.57 Näistä pakkokeinoista on raportoitu kohtalaisen laajas-
ti.58 Sen sijaan tiedonsaannista poliisilain 4:3:n perusteella on ilmoitettu 
vain pyyntöjen kokonaismäärät: vuonna 2014 1 momentin perusteella 
yhteisöiltä ja yksityishenkilöiltä 1 578 kertaa ja 2 momentin perusteel-
la teleyritykseltä ja yhteisötilaajalta 5 332 kertaa.59 Poikkeuksellisesti 
laillisuusvalvonnallisesti merkityksellisten asioiden yhteydessä maini-
taan seuraavaa (korostus lisätty):60

Suomen valtamediassa julkaistiin helmikuussa 2014 artikkeli, jossa väitettiin 
poliisin hankkineen matkaviestimen sijaintitietoja suoraan laitevalmistajal-
ta. Artikkelissa mainittiin poliisin pyytäneen tietoja Nokia Oyj:ltä suoraan 
jo vuosien ajan. Artikkelin mukaan yhtiössä oli pyyntöihin suostuttu, koska 
yhtiö on halunnut pitää yllä hyviä suhteita poliisiin. Vaikka Poliisihallituksen 
tiedossa ei ollut artikkelissa esitettyjä väitteitä tukevia tosiseikkoja, käynnis-
tettiin Poliisihallituksessa välittömästi artikkelin julkaisemisen jälkeen asiaa 
koskevat selvitystoimet. Tässä tarkoituksessa Poliisihallitus on pyytänyt 
asiaan liittyviä selvityksiä. Näissä selvityksissä tai niihin liittyvissä kahden-
keskisissä neuvotteluissa ei löydetty artikkelissa olevia väitteitä tukevia seik-
koja, joiden perusteella voitaisiin päätellä poliisin tiedonhankinnan olleen 
laitonta.

Muotoilutapa viittaa siihen, että joitakin tietoja on hankittu, mutta 
selvitysten perusteella hankinnan on tulkittu olleen lainmukaista. Fak-
taväitteisiin ei ole otettu lainkaan kantaa, eikä niitä ole kiistetty. Toki 

56 Sisäministeriö 2015, s. 78; Sisäasiainministeriö 2012, s. 79.
57 Ks. esim. Poliisihallitus 2015. Poliisin tiedonsaantia viranomaisilta selvit-

tänyt työryhmä (SM051:00/2009) arvioi tältä osin muutostarpeita vuonna 2012 
jätetyssä raportissa.

58 Kehityksestä kootusti ks. esim. Hankilanoja 2014.
59 Poliisihallitus 2015, s. 21. Tosin suppeus voi osaksi selittyä sillä, että vain 

varsinaiset salaiset tiedonhankintakeinot ja pakkokeinot kuuluvat laissa säädetyn 
raportoinnin piiriin (poliisilaki 5:63.2, pakkokeinolaki 10:65.2). Myös säilytetty-
jen tunnistamistietojen käytöstä tulee (tai olisi jo tullut) raportoida samassa yhtey-
dessä (TYK 159 §). Tätä kirjoittaessa vuotta 2015 koskeva kertomus ei ollut vielä 
saatavilla.

60 Poliisihallitus 2015, s. 44–45.
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taktisista syistä ei ole ehkä haluttu ottaa kantaa muuhun kuin lainmu-
kaisuuteen, mutta jos tietoja ei olisi missään vaiheessa lainkaan hankit-
tu, väitteiden kiistäminen olisi ollut ongelmatonta. Esimerkki ei herätä 
luottamusta kyseisen säännöksen soveltamiseen.61 Lainauksesta ilme-
nevällä tavalla säännös on ongelmallinen jo pelkästään siitä syystä, 
että tiedonhankintapyynnön vastaanottavalla taholla voi olla vaikeaa 
kieltäytyä pyynnöstä. Kieltäytyminen nimittäin edellyttäisi tulkintaa ja 
väitettä poliisin lainvastaisesta menettelystä, pyynnön lainmukaisuutta 
ei voi varsinaisesti saattaa tuomioistuimen tutkittavaksi, eikä kieltäyty-
minen muutenkaan välttämättä ole kyseisen tahon intresseissä. Poliisin 
toiminnan lainmukaisuuden kontrollointi ja kolmansien oikeusturvan 
toteutumisen ”ulkoistaminen” yhteisöille ja teleyrityksille onkin ky-
seenalaista.62 

Vastaavia säännöksiä näyttää olevan muissakin maissa. EIT:ssä 
vireillä olevassa Benedik v Slovenia -tapauksessa poliisi käytti vas-
taavaa säännöstä IP-osoitteen tilaajan selvittämiseksi sekä sen jälkeen 
tuomioistuimen määräyksellä televalvontaa vastaavien tietojen hank-
kimiseksi. IP-osoite oli alun perin hankittu havainnoimalla vertaisver-
kossa tapahtuvaa lapsipornon jakamista. Korkein oikeus oli aiemmin 
katsonut ja sittemmin perustuslakituomioistuin äänestysratkaisulla 
katsoi, että tällainen julkinen viestintä ei nauttinut viestintäsalaisuuden 
suojaa.63 Niin ikään vastaavasta säännöksessä on kyse vireillä olevassa 
tapauksessa Ringler v Itävalta, jossa vaadittiin, että perustuslakituo-
mioistuin toteaa säännöksen perustuslain vastaiseksi. Perustuslakituo-

61 Poliisilain 4:3:n soveltaminen ei ole myöskään ollut eduskunnan oikeus-
asiamiehen tarkastuksen kohteena (Haapamäki 2016). Tästä ja vastaavasta van-
hemmasta säännöksestä on kanneltu vain kerran. Tällöin ongelmatilanteet tun-
nistettiin, mutta yleisluontoisuuden vuoksi kantelu ei antanut aihetta erityisiin 
toimenpiteisiin (Eoam 4654/2013).

62 Vrt. EUT UPC Telekabel Wien, 44–45 kohta, jossa tuomioistuimen yleis-
luontoisen määräyksen toteuttamisvaiheessa kritiikille alttiilla tavalla operaattorin 
tehtäväksi jäi suhteellisuusperiaatteen noudattamisen varmistaminen.

63 EIT Benedik v Slovenia. Perustuslakituomioistuimen vähemmistön (7–2) 
mukaan vain IP-osoite oli ollut julkinen ja sen yhdistäminen henkilöön nautti luot-
tamuksellisuudesta – mikä on perustellumpaa, koska perusoikeus suojaa myös 
anonyymiä viestintää –, eikä tietoja olisi voitu hankkia ilman tuomioistuimen 
määräystä. Aiemmin perustuslakituomioistuin oli katsonut, että poliisi ei voinut 
hankkia puhelimen SIM-kortille tallennettuja puhelinnumeroita ja tekstiviestejä 
kyseisen säännöksen nojalla, vaan ainoastaan tuomioistuimen määräyksellä.
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mioistuin katsoi, että valittajalla olisi ollut käytettävissään konkreetti-
sia oikeussuojakeinoja. EIT:ssä on kysymys siitä, voiko henkilö vedota 
uhrin asemaan, onko laki EIS 8(2) artiklan rajoitusedellytysten mukai-
nen ja olivatko kansalliset oikeussuojakeinot riittäviä.64 Säännösten sa-
mankaltaisuuden vuoksi oletettavasti lähiaikoina annettavat ratkaisut 
tulevat olemaan Suomen kannalta mielenkiintoisia.

Yksityisyyden suojaan puuttumista arvioitaessa tulee kiinnittää 
erityistä huomiota siihen, millä keinoilla viranomaiset voivat hankkia 
yksityisyyden suojan alaan kuuluvia tietoja. Riittävää ei ole esimerkik-
si säätää siitä, minkä vakavuusasteen rikoksiin tietoja voidaan hankkia, 
jos tietojen hankkimiskeinoa ja tämän johdosta menettelyyn liittyviä 
oikeussuojatakeita ei ole määritelty.

Kaiken kaikkiaan poliisilain 4:3:n mukaisen tiedonhankintatavan 
olemassaolo herättää vakavia epäilyksiä siitä, onko lainsäädäntö tältä 
osin EIS:n rajoitusedellysten mukainen sekä EU-oikeuden soveltami-
salan osalta Digital Rights Ireland -ratkaisusta ilmenevien (seuraavak-
si käsiteltävien) tietoihin pääsyä, käyttöä ja oikeussuojakeinoja koske-
vien vaatimusten mukainen. Kaikkia poliisilain 4 luvussa säädettyjä 
tiedonsaantitapoja, mutta erityisesti edellä mainittuja, tulisi tarkastel-
la lähemmin ja yksityiskohtaisesti ja niistä tulisi säätää tulkinnalliset 
päällekkäisyydet poistaen tarkemmin ja oikeussuojakeinot sisältävällä 
tavalla. Läpinäkyvyyden varmistamiseksi Poliisihallituksen tulisi ra-
portoida pyynnöistä huomattavasti laajemmin ja eduskunnan oikeus-
asiamiehen olisi hyvä esittää valvonnassa tarkempia tietoja sovelta-
mistilanteista ja arvioida riippumattomasti käytön asianmukaisuutta. 

3.2 Tunnistamistietojen säilyttäminen ja tietojen käyttö

Digital Rights Ireland -ratkaisussa EUT katsoi tunnistamistietojen säi-
lyttämistä koskevan direktiivin 2006/24/EY pätemättömäksi. Komis-
sio ei ilmeisesti ole ollut järin innostunut esittämään uutta säädöstä, 
vaikka kansalliset eroavaisuudet ovatkin ongelmallisia ja osa hallituk-

64 EIT Ringler v Itävalta. Samoihin aikoihin vireille tulleessa EIT Tretter v 
Itävalta -tapauksessa on kyse oikeussuojakeinojen asianmukaisuudesta, tietojen 
käsittelyä koskevan ilmoittamisen puuttumisesta ja oikeussuojavaltuutetun suorit-
taman yleisen valvonnan riittävyydestä. 
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sista on toivonut komissiolta uutta esitystä asiasta.65 Edellä todetusti 
kansalliseen lakiin perustuva vastaava säilyttämisvelvollisuus kuuluu 
selvästi EU-oikeuden soveltamisalaan ja EUT:n ratkaisusta ilmenevät 
EU-perusoikeuksien arviointikriteerit näin ollen koskevat soveltuvin 
osin myös kansallista lainsäätäjää ja lainsäädäntöä. Myös säilytetty-
jen tietojen käyttöä koskevat säännökset mitä ilmeisimmin kuuluvat 
EU-oikeuden soveltamisalaan.

Kansainvälisessä kirjallisuudessa ratkaisua on kommentoitu ja 
eritelty laajasti, eikä sen yksityiskohtainen läpikäyminen tässä yh-
teydessä ole tarkoituksenmukaista tai mahdollistakaan.66 Tässä asiaa 
arvioi daan vain siitä näkökulmasta, mitä EU-oikeuden asettamista ra-
joitteista olisi opittavissa kansallisiin arviointeihin.

EUT totesi tunnistamistietojen säilyttämisen merkitsevän erityi-
sen vakavaa puuttumista yksityisyyden suojaan, mutta puuttuminen 
ei aiheuttanut haittaa perusoikeuden keskeiselle sisällölle, koska kyse 
ei ollut viestien sisällöstä.67 Myöhemmässä Schrems -ratkaisussa vi-
ranomaisten yleisluonteinen pääsy viestien sisältöön jo sellaisenaan 
loukkasi perusoikeuden keskeistä sisältöä.68 EUT kuitenkin aiemmin 

65 Tuoreeltaan ratkaisun antamisen jälkeen huhtikuussa 2014 komissio ilmoit-
ti harkitsevansa, aikooko se esittää uusia lainsäädännöllisiä keinoja (Guild – Car-
rera 2014, s. 10). Huhtikuussa 2015 komissio ilmoitti, ettei sillä ole aikeita esittää 
uutta säädöstä, mutta se aikoi julkisesti kuulla viiteryhmiä asiasta (Zuiderveen 
Borgesius – Arnbak 2015, s. 38 av 195). Komissio ilmoitti 16.9.2015 julkaistussa 
lehdistötiedotteessa, ettei sillä ole aikeissa esittää uutta direktiiviä tai käynnistää 
rikkomusmenettelyä (kansallisten ratkaisujen oikeasuhtaisuudesta) jäsenvaltioita 
kohtaan (Komissio 2015). Oikeus- ja sisäasian neuvostossa 3–4.12.2015 enem-
mistö katsoi, että on harkittava EU:n laajuista toimintatapaa tietojen säilyttämistä 
koskevan oikeudellisen kehyksen hajanaisuuden poistamiseksi. Osa myös pyysi 
komissiota esittämään tarvittaessa uusia lainsäädäntöaloitteita (2015b, s. 6).

66 Ks. esim. Vainio – Miettinen 2015; Zuiderveen Borgesius – Arnbak 2015; 
Granger – Irion 2014; Guild – Carrera 2014; Ojanen 2014a; Lynskey 2014. Eräis-
sä kommentaareissa (esim. Guild – Carrera 2014, s. 7–9) on myös analysoitu tar-
kemmin, mitkä huomautukset kohdistuvat yksityiselämää ja mitkä henkilötietojen 
suojaa koskeviin perusoikeuksiin. En näe tätä erottelua tässä yhteydessä kuiten-
kaan keskeisenä ja esitän päätelmiä tältä osin suurpiirteisesti.

67 EUT Digital Rights Ireland, 39 kohta. Kyse ei ollut myöskään henkilötieto-
jen suojan keskeisestä sisällöstä (40 kohta).

68 EUT Schrems, 94 kohta, jossa viitattiin myös Digital Rights Ireland -ratkai-
sun mainittuun kohtaan. Schrems -ratkaisussa myös tehokasta oikeussuojaa koske-
van perusoikeuden keskeistä sisältöä katsottiin loukatun (95 kohta).
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korosti, että sähköisten tunnistamistietojen kokonaisuus saattoi mah-
dollistaa hyvinkin tarkkojen päätelmien tekemisen henkilöiden yksityi-
selämästä ja henkilöille tunteen yksityiselämään kohdistuvan jatkuvan 
tarkkailun kohteena olemisesta.69 Kyseinen ”laajaperäinen ja erityisen 
vakava puuttuminen” kyseisiin perusoikeuksiin ilman, että puuttumis-
ta on tarkasti rajoitettu säännöksillä täysin välttämättömään, loukkasi 
suhteellisuusperiaatetta.70 Perusoikeuksien rajoitusmahdollisuuksiin 
vaikuttivat EUT:n mukaan ainakin kyseinen ala, perusoikeuden luonne 
sekä puuttumisen luonne, vakavuus ja päämäärä. Henkilötietojen suo-
jan ja yksityiselämän kunnioitusta koskevan perusoikeuden tärkeys ja 
puuttumisen laajuus ja vakavuus rajoittivat merkittävästi lainsäätäjän 
harkintavaltaa, jonka vuoksi tuomioistuinvalvonnan oli oltava tark-
kaa.71 Tätä voidaan tulkita siten, että sähköisten tunnistamistietojen 
herkkyys ja ydinalueen läheisyys edellyttivät suhteellisuusarvioinnilta 
tiukkuutta ja moniulotteisuutta.72 

Vainio ja Miettinen ovat jaotelleet EUT:n esittämiä arviointikritee-
rejä ja edellytyksiä viiteen kategoriaan. Henkilöllinen kohdentuminen 
sisältää kritiikin kaikkiin henkilöihin kohdistumisesta ja edes välilli-
sen kytköksen puuttumisesta rikollisuuteen, kansalliseen turvallisuu-
teen tai rikollisuuden vakavuuteen taikka ajalliseen, alueelliseen tai 
epäiltyihin koskevaan liittymään. Sisällöllinen kohdentuminen kritisoi 
erityistä luottamuksellisuutta edellyttävän viestinnän huomiotta jättä-
mistä ja säilytysajan pituuden erottelemattomuutta ja välttämättömyyt-
tä. Laillisuuteen ja ennustettavuuteen liittyvä kritiikki kohdistui mää-
rittelemättömään vakavaan rikollisuuteen ja siihen, kenellä on pääsy 
tietoon. Riippumatonta valvontaa koskevan kritiikin mukaan tuomio-
istuimen tai riippumattoman elimen ei edellytetty tekevän päätöstä 
tiedon käyttämistä eikä tietoja edellytetty säilytettävän EU:n alueella, 
jolloin riippumattoman tietosuojaviranomaisen valvontaoikeus ei vält-
tämättä toteutuisi. Kohdehenkilöiden oikeuksien osalta direktiivissä ei 

69 EUT Digital Rights Ireland, 26–27, 37 kohta. EUT myös katsoi, että di-
rektiivi koski kaikkia tilaajia eli käytännössä kaikkia eurooppalaisia asukkaita ja 
hyvin laajassa käytössä olevia sähköisiä viestintävälineitä, joilla oli kasvava mer-
kitys jokapäiväisessä elämässä (56 kohta). Yleisesti valvonnan haitoista ks. esim. 
Parsons 2015.

70 EUT Digital Rights Ireland, 65 kohta.
71 EUT Digital Rights Ireland, 47–48 kohta.
72 Vastaavasti Ojanen 2014a, s. 537.



72

edellytetty tiedottamista tietojen käytöstä, tietojen suojaamista laitto-
malta käytöltä, korkeaa tietoturvan tasoa eikä tietojen tuhoamista.73

Erityisesti tässä yhteydessä on syytä korostaa, että EUT:n mukaan 
lainsäädännössä tuli olla selkeät ja täsmälliset säännöt tietoon pääsyn 
edellytyksistä, jotta henkilöillä on riittävät takeet väärinkäytöksiä ja 
tietojen laitonta saantia ja käyttöä vastaan suojautumiseksi. Tarve on 
tässä tapauksessa korostunut, koska henkilötietoja käsitellään auto-
maattisesti ja vaara laittomasta pääsystä on huomattava.74

Ratkaisusta esitetyn tiukan tulkinnan mukaan keskeinen vaatimus 
oli, ettei kaikista henkilöistä ilman vähäisintäkään kytköstä vakavaan 
rikollisuuteen voisi kerätä tietoja, mikä käytännössä tekisi nykyiset 
säilytystavat mahdottomiksi.75 Sallivan tulkinnan mukaan riittävä tasa-
paino eri vaatimusten huomioon ottamisessa voi olla yhteensopiva pe-
rusoikeuksien kanssa.76 Puollan itse viimeksi mainittua tulkintaa muun 
ohella siksi, että jos EUT olisi katsonut kaikkiin henkilöihin kohdis-
tuvan säilyttämisen olevan jo sellaisenaan ja aina oikeasuhtaisuuden 
vastaista, ratkaisussa ei olisi ollut tarpeen lausua laajasti muista nä-
kökohdista. Ilmeisesti oikeuksia jotenkin muutoin riittävästi turvaava 
kokonaisuus voisi olla hyväksyttävissä. Useat ratkaisut voivat olla oi-
keasuhtaisia, mutta keskeistä on, missä erityyppisten ratkaisujen ”tasa-
painopisteet” ovat. Tähän saataneen selvennystä etenkin Tele2 Sverige 
-ratkaisun myötä.

Suomessa TYK 157 ja 158 §:ssä säädettyä tietojen säilyttämis-
velvollisuutta tarkennettiin liikenne- ja viestintävaliokunnassa perus-

73 Vainio – Miettinen 2015, s. 297–299, vrt. esim. Guild – Carrera 2014, s. 
8–9. Hahmotustapoja on useita ja eräät kriittiset havainnot ovat merkittävämpiä 
kuin toiset. Ei olekaan selvää, millainen jaottelu olisi kussakin tapauksessa on-
nistunein. Lynskey (2014, s. 1805) kuvaa tuomioistuimen tapaa antaa evästystä 
aineellisista ja prosessuaalisista rajoituksista poikkeuksellisen yksityiskohtaiseksi.

74 EUT Digital Rights Ireland, 54–55 kohta. 
75 Vainio – Miettinen 2015, s. 300, viitaten myös Martin Husoveciin; Granger 

– Irion 2014, s. 848. Useat kansalliset tuomioistuimet ovat kumonneet säilyttämis-
lakeja useimmiten riittämättömän valvonnan, oikeussuojakeinojen tai oikeasuhtai-
suuden perusteella (ks. esim. Vainio – Miettinen 2015, s. 301–303).

76 Ks. esimerkkejä Vainio – Miettinen 2015, s. 299–300; Zuiderveen Bor-
gesius – Arnbak 2015, s. 32; Ojanen 2014a, s. 540–541. Perustuslakivaliokunta 
katsoi, ettei säilyttämisen kohdistuminen kaikkiin henkilöihin ollut sellaisenaan 
oikeasuhtaisuuden vastaista (PeVL 18/2014 vp, s. 6–7).
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tuslakivaliokunnan yleispiirteisten suuntaviivojen mukaisesti.77 Tii-
vistetysti vain merkittävät operaattorit ovat velvollisia säilyttämään 
tietoja, ja tietoja voidaan käyttää vain PKL 10:6.2:ssa säädettyjen eli 
televalvontaan oikeuttavien rikosten selvittämiseksi ja syyteharkin-
taan saattamiseksi. TYK 132.6 §:n mukaan tietoja saa antaa ainoas-
taan niille viranomaisille, joilla on siihen oikeus lain perusteella. Säi-
lytysvelvollisuus koskee matkaviestipuhelin- ja tekstiviestipalveluita 
(12 kuukauden ajan viestintätapahtuman alkamisesta), internetyhteys-
palveluita (9 kuukautta) ja internetpuhelinpalveluita (6 kuukautta) jo 
muutenkin kertyvien tietojen osalta, eikä se koske viestin sisältöä tai 
verkkoselaamisesta aiheutuvia välitystietoja. Tietoja voidaan säilyttää 
joko operaattorin järjestelmissä tai sisäministeriön hankkimassa kes-
kitetyssä järjestelmässä. Operaattorin on huolehdittava säilyttämisen 
tietoturvasta. Internet-yhteyspalvelun osalta tietoihin kuuluu vain ti-
laajan ja käyttäjän tunnistamiseen tähtääviä tietoja. Sen sijaan puhelin- 
ja internetpuhelinpalvelussa säilytetään myös viestinnän osapuolia ja 
sijaintia koskevia tietoja.78 Viestintävirasto on antanut määräyksen (53 
B/2014 M) toteuttamisen yksityiskohdista. Määräyksen 8 §:n mukaan 
operaattorin on tarkistettava viranomaiselta tulevan pyynnön laillinen 
peruste ja tallennettava pyynnöt, peruste ja muut tiedot kahden vuoden 
ajaksi.79

77 Liikenne- ja viestintävaliokunta teki lähinnä seuraavat keskeiset muutokset 
hallituksen esitykseen nähden: säilyttämistä rajattiin vain sisäministeriön valitse-
miin operaattoreihin, muun muassa sähköpostipalvelun ja kiinteän puhelinverkon 
tietojen säilyttämisestä luovuttiin ja säilytysaika porrastettiin tietotyypin mukai-
sesti aiemman 12 kuukauden asemesta 6–12 kuukauden mittaiseksi. Rikosten tut-
kiminen käyttöperusteena poistettiin, mikä ei kuitenkaan ollut asiallinen muutos. 
Myös hiukan monitulkintainen oikeus tallentaa käyttäjän tunnistamiseen liittyviä 
välitys- ja muita tietoja poistettiin (LiVM 10/2014 vp, s. 24–27, 37–39). Viimek-
si mainittu jäi kuitenkin käyttäjän tunnistamisen osalta voimaan velvollisuutena, 
koska säännöksen ”tietoa, jonka avulla voidaan yksilöidä viestintäpalvelun käyt-
täjä” perusteella viestintäviraston määräyksen (53 B/2014 M) 6 §:n 3 kohdassa on 
edellytetty tallentamaan esimerkiksi ns. osoitemuunnostietoa, mikä voi tarkoittaa 
osaltaan myös viestinnän osapuolten tietojen tallentamista (vrt. HE 221/2013 vp, 
s. 156). Toisaalta ohje- ja perustelumuistiossa todetaan, ettei kohdetietoja tule säi-
lyttää (MPS 53, s. 9).

78 Siltä osin kuin palvelut ovat säilytysvelvollisuuden piirissä, säilytettävät 
tiedot vastaavat pitkälti direktiivin 6(1) artiklassa aiemmin säädettyä.

79 Määräys saa tukea TYK 145 §:ssä säädetystä yleisestä velvollisuudesta 
tallentaa käsittelyn tapahtumatietoja. Määräyksen oikeusturvan kannalta olennai-
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Esitän suomalaisesta sääntelystä vielä eräitä tämän artikkelin kan-
nalta keskeisiä huomioita.80 Aiemmin voimassa olleeseen lakiin näh-
den Digital Rights Ireland -ratkaisun perusteella tehdyt muutokset oli-
vat varsin vähäisiä ja koskivat lähinnä sähköpostipalveluja koskevasta 
tallentamisesta luopumista, säilytysaikojen porrastamista ja pyyntöjen 
kirjaamista ja tarkastamista. Säilyttäminen on edelleen yleisluonteista 
ja se koskee käytännössä kaikkia henkilöitä ilman poikkeuksia. Nyt 
käsillä olevan kaltaisessa säilytysratkaisussa rajaus ei ilmeisesti ole 
mahdollinen tai ainakaan helposti toteutettavissa. Matkapuhelinpalve-
luiden osalta tiedot ovat erityisen laajoja, koska niistä ilmenee myös 
sijainti ja viestinnän kohteet. Tällöin tietoja voidaan käyttää laajamit-
taiseen kohdehenkilön viestinnän ja tietojen selvittämiseen, kun taas 
internetyhteyspalvelusta kerättyjä tietoja voidaan käyttää lähinnä tun-
nistamaan hallussa olevasta viestistä ilmenevää IP-osoitetta vastaava 
tilaaja. Alkuperäinen peruste säilyttämiselle ja perusoikeuksiin puut-
tumiselle on myös kyseenalainen. Tosiasiassa ”vakavan rikollisuu-
den” asemesta käyttöedellytykset koskevat myös vähemmän vakavaa 
rikollisuutta, eikä käyttö ole oikeutettavissa alkuperäisillä terroris-
min torjuntaa tai järjestäytynyttä rikollisuutta koskevilla perusteilla.81 
Käyttöedellytykset nimittäin kattavat esimerkiksi tietojärjestelmiin 
kohdistuvat rikokset ja kaikki viestintävälinettä tai -osoitetta käyttäen 
tehdyt rikokset, joista enimmäisrangaistus on vähintään kaksi vuotta 
vankeutta, minkä täyttäviä rikosnimikkeitä on noin 250 kappaletta.82 

nen säännös on uusi, eikä sitä sisältynyt aiempaan vastaavaan määräykseen (53 
A/2011). Perustelu- ja soveltamisohjeessa selvitetään tätä tarkemmin (MPS 53, s. 
10–13).

80 Suomessa säilytettyjä tietoja hankittiin vuonna 2012 noin 5 000 kertaa ja 
lisäksi noin 500 tapauksessa pyyntöä ei voitu toteuttaa 12 kuukauden määräajan 
ylittymisen johdosta. Suomi ei ole tilastoinut tai ainakaan raportoinut komissiolle 
tietopyyntöjen jakaantumisesta eri palvelutyyppeihin. (Komissio 2013, s. 5, 15.)

81 Myös kansallisen ratkaisun arvioinnissa kolmessa kohtaa viitataan siihen, 
että sääntelyä puoltaa vakavan rikollisuuden torjuntaan liittyvä hyväksyttävä pe-
ruste tai tavoite (PeVL 18/2014 vp, s. 7–8). Vakavasta rikollisuudesta ks. edellä 
alaviitteen 51 yhteydessä viitattu. Vrt. teletunnistedirektiivin 9 johdantolauseessa 
viitattiin tallentamiseen hyötyyn ”erityisesti vakavissa asioissa, kuten järjestäyty-
neen rikollisuuden ja terrorismin tutkinnassa”. Direktiivin 1(1) artiklassa kansalli-
sesti määritettäväksi jäi, mikä katsottaisiin direktiivin kannalta vakavaksi rikolli-
suudeksi.

82 Savola 2013, s. 889–890 av 21 ja 899 av 74. Monissa tapauksissa televal-
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Edelleen vaikka tietoja voi käyttää vain PKL 10:6.2:ssa säädettyjen 
rikosten selvittämiseen ja syyteharkintaan saattamiseen, tietojen hank-
kimis- tai käyttötavoista ei ole nimenomaisesti säädetty, eikä tuomio-
istuimen määräys tietojen saamiseksi ole aina välttämätöntä – laissa ei 
ole edes selkeästi säädetty, mitkä viranomaiset tietoja voivat hankkia 
(vrt. TYK 132.6 §).83 Ongelmallisena voidaan pitää myös sitä, että tele-
yrityksen tehtäväksi on määrätty arvioida tiedonsaantipyynnön asian-
mukaisuus ja perusteen lainmukaisuus. Kaiken kaikkiaan sääntelyssä 
on edelleen runsaasti piirteitä, joiden valossa on epäselvää, onko sään-
tely todellakin rajoitettu vain ehdottoman välttämättömään ja onko ko-
konaisuus sopusoinnussa EUT:n ratkaisusta ilmenevien kriteerien ja 
periaatteiden kanssa.

Tämä kuvastaa sitä, miten Digital Rights Ireland -ratkaisusta il-
menevä tunnistamistietojen erityinen sensitiivisyys, automaattinen 
käsiteltävyys ja muut piirteet korostavat tarvetta arvioida tarkasti ja 
matalalla kynnyksellä perusoikeuksiin puuttumista. Vaikka EUT:n 
esittämistä noin 15 erilaisesta huomiosta yhtäkään ei voida nykytiedon 
valossa pitää ehdottomana, edellytyksenä ne tulee kuitenkin ottaa va-
kavasti ja kokonaisuuden on oltava sopusuhtainen: mitä herkemmästä 
asiasta on kysymys, sitä tarkemmin tietoa ja käyttöä tulee rajata ja tur-
vata ja sitä paremmat prosessuaaliset takeet on oltava. Tallentamisvel-
vollisuuden kansallista toteuttamista koskeva tarkastelu osoittaa, että 
joiltakin osin tässä voidaan nähdä olevan merkittäviä puutteita. Vaikut-
taa siltä, että tuomioistuimen tai riippumattoman elimen arviointi olisi 
käytännössä välttämätön oikeasuhtaisen ratkaisun komponentti. Puut-
teet kohdistuvat myös siihen, että soveltamisedellytykset eivät koske 
ainoastaan tosiasiassa vakavan rikollisuuden selvittämistä, koska suur-
ta osaa PKL 10:6.2:n edellytykset täyttävistä rikoksista ei voida pitää 

vonta on joka tapauksessa mahdollista asianomistajan suostumuksella (PKL 10:9). 
Tietojärjestelmiin kohdistuvista rikoksista ks. esim. PeVL 32/2013 vp, s. 4 ja 7; 
LaVM 29/2014 vp, s. 4, esimerkkeinä identiteettivarkaus, viestintäsalaisuuden 
loukkaus ja vahingonteko.

83 Tietoja voidaan hankkia myös ainakin poliisilain 4:3:ssä säädetyllä tavalla 
tai pidättämiseen oikeutetun virkamiehen kiire- tai suostumusperusteisella päätök-
sellä (PKL 10:9). Tiedon hankinnassa poliisilain tiedonsaantioikeuden nojalla saa-
tuihin tietoihin ei sisälly oikeussuojakeinoja tai tiedonantovelvollisuutta (ks. esim. 
Savola 2013, s. 902–904, 906–907). Myös viestintäviraston perustelu- ja sovelta-
misohjeessa esitetään kyseisiä esimerkkejä tiedonhankinnasta (MPS 53, s. 12). 
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kovin vakavina. Näin ollen puutteellinen sääntely tietojen hankinnassa 
ja käytössä ja tästä aiheutuva epävarmuus ja oikeussuojakeinojen puut-
teet ovat merkittäviä. Tämäkin ongelma olisi vähäisempi, jos esimer-
kiksi tietoja saisi hankkia ainoastaan PKL 10:9:ssä säädetyillä edelly-
tyksillä ja käyttää PKL 10 luvussa säädetyllä tavalla.

Tietojen käytön oikeuttamisretoriikkaa havainnollistaa se, että 
Poliisihallitus on todennut, että TYK 157 §:n mukainen säilyttäminen 
on erittäin tärkeä väline törkeiden rikosten tutkinnassa, mutta rajaus 
ainoastaan rikosten selvittämiseen on erityisen ongelmallinen etenkin 
terrorismirikosten estämisessä. Tallennettuja tietoja tulisi saada käyt-
tää myös poliisilain mukaisesti rikosten estämiseen ja paljastamiseen.84 
Törkeiden rikosten selvittämisen hyödyllisyyteen ja terrorismirikosten 
estämiseen vetoaminen on kuitenkin hiukan kyseenalaista, koska käyt-
töedellytyksiä ei ole sidottu eikä ole esitetty sidottavan törkeisiin tai 
terrorismirikoksiin.85 Sinänsä tietojen käyttöön poliisilain 5:3:ssä sää-
dettyjen rikosten paljastamiseksi olisi painavia perusteita, mutta käyttö 
rikosten estämiseksi tai paljastamiseksi tätä laajemmin edellyttäisi kui-
tenkin tarkempia rajauksia.

Kaiken kaikkiaan tunnistamistietojen tallentamista koskevaa pe-
rustuslaillista arviointia ja lopputulosta ei kannata pitää malliesimerk-
kinä ja jatkossa riittävänä ”standardina”. Tunnistamistietoihin liitty-
vää viestinnän luottamuksellisuuden suojan rajoittamista arvioitaessa 
kriittinen lähiluku EUT:n ratkaisusta ja muista tapauksista olisi erittäin 
suositeltavaa.

3.3 Tietoliikennetiedustelu eli tuttavallisemmin 
massavalvonta

EUT:n Schrems -ratkaisun mukaan säännöksellä, jonka nojalla viran-
omaiset pääsevät yleisesti sähköisen viestinnän sisältöön loukataan yk-
sityiselämän kunnioitusta koskevan perusoikeuden keskeistä sisältöä. 

84 Poliisihallitus 2015, s. 45.
85 Poliisilain 5:3:n mukaisesti salaisten tiedonhankintakeinojen käyttö on ra-

joitettu jo tehtyjen vakoilu-, terrorismi- ym. rikosten paljastamiseen, mutta käyttö 
vielä tekemättömien rikosten estämiseen vastaa pakkokeinolaissa säädettyä (ks. 
esimerkiksi poliisilain 5:8.2).
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Tällä tarkoitetaan perusoikeuskirjan 52(1) artiklan mukaista tilannetta, 
jolloin perusoikeuden rajoittamisen suhteellisuus ei tule edes arvioita-
vaksi.86 Jo tietojen kerääminen tai pääsy sisältöön riittää loukkaukseen, 
mikä on merkittävä ja EIT:n oikeuskäytäntöä pidemmälle menevä kan-
nanotto.87 Lisäksi puuttuminen on rajoitettava ehdottoman välttämättö-
mään, mitä lienee arvioitava suhteellisuusperiaatteen avulla:88

Siihen, mikä on ehdottomasti tarpeen, ei siis rajoitu säännöstö, jossa sallitaan 
yleisesti kaikkien henkilöiden, joiden henkilötiedot on siirretty unionista Yh-
dysvaltoihin, kaikkien henkilötietojen säilyttäminen tekemättä mitään erotte-
lua, rajoitusta tai poikkeusta tavoiteltavan päämäärän mukaan ja säätämättä 
objektiivisesta perusteesta, jolla voitaisiin rajoittaa viranomaisten pääsyä tie-
toihin ja rajata niiden myöhempi käyttö tarkoituksiin, jotka ovat täsmällisiä, 
täysin rajallisia ja omiaan oikeuttamaan puuttumisen, jota niin henkilötietoi-
hin pääsy kuin niiden käyttökin merkitsevät.

Kohdentamaton eli käytännössä yleinen tiedon kerääminen poik-
keaa luvussa 3.1 käsitellystä kohdennetusta ja esimerkiksi salaisina 
pakkokeinoina tuomioistuimen etukäteen hyväksymästä tietojen ke-
räämisestä ja hyödyntämisestä.89 Etenkin ensiksi mainittuun kohdis-
tuu merkittäviä ongelmia, joita on arvioitu useasti erityisesti EIT:n 
oikeuskäytännössä. Kyse voi olla myös EU-oikeuden soveltamisalaan 
kuuluvasta asiasta, jolloin esimerkiksi Schrems -ratkaisusta ilmenevät 
ehdottomat rajaukset ja periaatteet tulisivat sovellettavaksi. Tiiviste-
tysti SEU 4(2) artiklaa ja vastaavasti sähköistä viestintää ja henkilötie-
toja koskevien direktiivien rajoituslausekkeita olisi mahdollista tulkita 
siten, että yksinomaan kansallisen turvallisuuden nojalla toteutettavat 
toimenpiteet eivät kuuluisi EU-oikeuden soveltamisalaan. Toisaalta 
terrorismista on säädetty EU-oikeudessa ja usein kyse on muuhun tai 
myös rikollisuuteen liittyvästä toiminnasta, jolloin rajoitusperusteet 
ovat suppeampia, erityisesti vuodesta 2018 lukien rikoshenkilötieto-
direktiivin siirtymäajan jälkeen.

86 EUT Schrems, 94 kohta; EUT Digital Rights Ireland, 38–39 kohta.
87 Scheinin 2015.
88 EUT Schrems, 93 kohta; EUT Digital Rights Ireland, 57–61 kohta. Viitattu 

oikeustapaus koski suhteellisuusperiaatteen vastaista menettelyä.
89 Laajemmin ks. esim. Perusoikeusvirasto 2015, s. 17–18.
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Puolustusministeriön asettama työryhmä on selvittänyt Suomen 
rajat ylittävään tietoliikenteeseen ja viestien sisältöön ulottuvasta ke-
räyksestä ja hyödyntämisestä säätämistä (tietoliikennetiedustelu). 
Tiedonhankinta olisi mahdollista vain kansallista turvallisuutta vaa-
rantavista sotilaallisista tai siviililuonteisista uhista.90 Tästä ei olisi 
mahdollista säätää perustuslain viestintäsalaisuutta koskevaa säännös-
tä muuttamatta, ja muutos voisi olla välttämätön, vaikka ensi vaiheessa 
kerääminen kohdistettaisiin ainoastaan tunnistamistietoihin.91 Työryh-
mä on myös alustavasti hahmotellut oikeusturvan kannalta esimerkiksi 
lupamenettelyyn, tiedon käsittelyyn, oikeussuojakeinoihin ja valvon-
taan liittyviä reunaehtoja.92 Tavoitteena on ilmeisesti järjestelmä, jossa 
tietoliikenteestä seulottaisiin automaattisten koneellisten suodattimien 
ja hakuehtojen perusteella tietoja manuaaliseen käsittelyyn.93 Tässäkin 
tapauksessa järjestelmään kerättäisiin erittelemättä kaikki Suomen ra-
jat ylittävä viestintä. Kun muuttuvien olosuhteiden vuoksi hakuehtoja 
muutettaisiin jatkuvasti ja joustavasti, ja luultavasti tietoa olisi mah-
dollista hakea myös henkilön tai jonkin kytköksen perusteella, tällä 
ei olisi kovin suurta eroa siihen, että kaikki tieto olisi joka tapaukses-
sa suoraan käytettävissä. Edelleen ratkaisussa pyritään huomiomaan 
EIT:n oikeuskäytännöstä ilmenevät vaatimukset, jolloin perustuslain 
muutoksella raivattaisiin pois kansalliset esteet.94 Sen sijaan työryhmä 
ei ole tarkemmin pohtinut sitä, että EU-oikeus voi asettaa raivauskel-

90 Puolustusministeriö 2015, s. 80. Tavoitteena ei ole esimerkiksi tietoturvan 
parantaminen tai tavanomaisena pidettävä (verkko)rikollisuuden torjunta, vaan 
kansalliseen turvallisuuteen kohdistuvien uhkien havaitseminen ja tunnistaminen 
sekä niiden torjunnan mahdollistaminen (mts. 13). Lähtökohtana tulisi olla, että 
tietoliikennetiedustelua ei voisi käyttää lainkaan rikostutkinnallisena keinona. 
Mietinnössä tosin jo pohdittiin, millä tavoin tieto erityisen vakavista rikoksista 
voitaisiin antaa rikostutkinnan suuntaamiseksi esitutkintaviranomaiselle tai ilmoit-
taa erityisen vakavan kyberteon kohteena olevalle yritykselle (mts. 63–64, 68). 
Kansainvälisesti ks. esim. Perusoikeusvirasto 2015.

91 Puolustusministeriö 2015, s. 80 vrt. eriävä mielipide mts. 110. 
92 Puolustusministeriö 2015, s. 67–69.
93 Puolustusministeriö 2015, s. 50, 64–65. Toisaalta tietoliikennevirtoja olisi 

tarpeen analysoida toiminnan varmistamiseksi (mts. 64). Eurooppalaisissa järjes-
telmissä tietomassaa yleensä seulotaan alati muuttuvan profiloinnin tai laajojen 
hakujen avulla (Brown – Korff 2009, s. 125; Milaj – Mifsud Bonnici 2014, s. 424).

94 Ks. esim. Lavapuro 2015.
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vottomia ehdottomia esteitä ainakin siltä osin kuin soveltamisala ei ole 
erittäin tiukasti rajattu.

EIT:n oikeuskäytännön pitkä historia kansallisen turvallisuus-
tiedustelun arvioimisesta alkaa jo 1970-luvulta. EIS 8(2) artiklan 
yleisinä edellytyksinä ovat lailla säätäminen, lain ennakoitavuus ja 
oikeus valtioperiaatteen mukaisuus, kansallista turvallisuutta koske-
va peruste sekä välttämättömyys demokraattisessa yhteiskunnassa.95 
Tähän liittyvää historiaa ei ole tässä tarkoituksenmukaista tai mah-
dollista käydä läpi, ja tarkastelen tätä lyhyesti ja kahden tuoreimman 
ratkaisun valossa. Myös nykyiset kansallisen turvallisuuden nimissä 
toteutetut toimet esimerkiksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa ovat 
useiden ihmis oikeusvalitusten kohteena.96 Yleisinä telekuuntelua kos-
kevina ennakoitavuuden kannalta keskeisinä vähimmäisvaatimuksina 
on säädettävä rajauksista vähintään seuraavasti: edellytyksenä ole-
vien tekojen luonne, ketkä voivat joutua kuuntelun kohteeksi, kuun-
telun ajallisen keston rajoitukset, menettelyt aineiston tutkimiseen, 
käyttöön ja säilyttämiseen, varotoimet kolmansille osapuolille tietoja 
luovutettaessa sekä tietojen tuhoamisedellytykset tai -velvollisuudet.97 
Lisäksi tuomioistuimen on varmistuttava siitä, että riittävä ja tehokas 
suoja väärinkäytöksiä vastaan turvataan: tapauksen ominaispiirteiden 
mukaan tulee tarkastella esimerkiksi toimenpiteiden luonnetta, laa-
juutta ja kestoa, perusteita niiden määräämiselle, oikeussuojakeinoja 
sekä hyväksyviä, toimeenpanevia ja valvovia viranomaisia.98 Näillä on 
samankaltainen tausta, mutta periaatteessa ensiksi mainittu on luon-
teeltaan etukäteinen tarkistuslista ja jälkimmäisessä selvitetään, onko 
kokonaisuus suhteellisuusperiaatteen mukainen.99

Joulukuussa 2015 EIT:n suuren jaoston Zakharov v Venäjä -rat-
kaisussa salaisten keinojen erityispiirteenä pelkästään mahdollisuus 

95 Tietoliikennetiedustelun oikeudellisista reunaehdoista yleisesti ks. Lohse 
2015, s. 767–769 ja esim. Ni Loideain 2014, s. 188–194.

96 Ks. EIT Big Brother Watch v Yhdistynyt kuningaskunta; EIT 10 Human 
Rights Organizations v Yhdistynyt kuningaskunta ja lehdistön erityisasemasta EIT 
Bureau of Investigative Journalism v Yhdistynyt kuningaskunta.

97 Ks. EIT Zakharov v Venäjä, 231 kohta ja viitattu aiempi käytäntö. Tämä 
muotoilu on koskenut puhelinten telekuuntelua, mutta se soveltuu myös muuhun 
viestintään.

98 Ks. EIT Zakharov v Venäjä, 232 kohta ja viitattu aiempi käytäntö.
99 McIntyre 2015, s. 10.
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joutua toimenpiteiden kohteeksi oli riittävää valituksen tekemisek-
si.100 Vaikka kyse oli periaatteessa kohdennetusta ja tuomioistuimen 
hyväksymästä telekuuntelusta, keinojen käyttö oli mahdollista muun 
muassa määrittelemättömän kansallista, sotilaallista, taloudellista tai 
ekologista turvallisuutta koskevan uhan vuoksi, mikä jätti viranomai-
selle lähes rajattoman ja ennakoimattoman tulkintavallan.101 Tuomio-
istuinvalvonta ei tarjonnut riittävän tehokasta suojaa, koska sillä ei 
ollut edellytyksiä arvioida perustellun epäilyn paikkansapitävyyttä, 
koska tuomioistuimelle ei toimitettu eräitä salaisia aineistoja, arvioin-
nissa ei edellytetty suhteellisuusperiaatteen noudattamista, pyynnöissä 
ei välttämättä yksilöity kohdetta eikä kiiremenettelyyn kohdistunut riit-
täviä rajoituksia.102 Myös henkilölle ilmoitettiin häneen kohdistuneesta 
valvonnasta vain rikosprosessissa, mikä osaltaan osoitti tehokkaiden 
oikeus suojakeinojen puutetta.103 Lisäksi poliisilla ja turvallisuuspal-
veluilla oli tekninen pääsy järjestelmään ja valvontaa oli mahdollista 
suorittaa myös ilman hyväksyntää, eikä keinojen käyttö ollut valvotta-
vissa, koska järjestelmät eivät saaneet tallentaa tapahtumatietoja käy-
töstä.104

Tammikuussa 2016 annetussa ratkaisussa Szabó ja Vissy v Unkari 
terrorismin vastaisen lain nojalla kuka tahansa saattoi joutua valvon-
nan kohteeksi, jos perusteeksi soveltui terrorististen toimien estämi-
nen, torjuminen tai jäljittäminen tai tiedustelutietoa tarvittiin ulkomail-
la hädässä olevien kansalaisten pelastamiseksi tai näiden tehtävien 
toteuttamiseksi.105 Valvontakeinoja olivat muun ohella salaiset kotiet-

100 EIT Zakharov v Venäjä, 170–179 kohta. Muissa asiaryhmissä edellytetään 
korkeampaa todennäköisyyttä, mutta sellaisen soveltaminen tekisi käytännössä 
mahdottomaksi saada salaisia keinoja koskeva asia arvioitua tuomioistuimessa.

101 EIT Zakharov v Venäjä, 246–249 kohta.
102 EIT Zakharov v Venäjä, 260–267 kohta.
103 EIT Zakharov v Venäjä, 287–289 kohta. Perinteisesti EIT on hyväksynyt, 

että kohdehenkilölle ei aina ole mahdollista kertoa häneen kohdistuneista keinois-
ta. Uudemmassa käytännössä (288 kohta ja EIT Ekimdzhiev v Bulgaria, 90–91 
kohta) informoinnin puuttuminen kokonaan on jo sellaisenaan loukannut EIS 8 ja 
13 artiklaa. Loukkausta ei kuitenkaan tapahtunut silloin, kun kuka tahansa saattoi 
saattaa epäilyn valvontaelimen tarkastettavaksi (EIT Kennedy v Yhdistynyt kunin-
gaskunta, 167 kohta). Informointivelvollisuudesta yleisemmin ks. esim. Boehm 
– de Hert 2012.

104 EIT Zakharov v Venäjä, 268–274 kohta.
105 EIT Szabó ja Vissy v Unkari, 63 ja 66 kohta.
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sinnät ja viestiliikenteen seuranta.106 Digital Rights Ireland -ratkaisuun 
viitaten EIT katsoi, että henkilöiden viestintää ei voi yleisesti ottaen 
valvoa, vaan kunkin henkilön osalta on varmistettava riittävät perus-
teet valvonnalle, ja valvonnalla täytyy kussakin tapauksessa hankkia 
erittäin tärkeää (vital) tiedustelutietoa.107 Päätökset toimenpiteistä teki 
sisä ministeri, mikä ei ollut hyväksyttävää.108 Myöskään tietosuojaval-
tuutettu, perusoikeusasiamies tai parlamentaarinen kansallisen turval-
lisuuden komitea eivät olleet riittäviä valvontaelimiä.109

Yleisesti ottaen EIT:n käytännössä erityisasiantuntemusta omaa-
va tuomioistuin on katsottu parhaaksi vaihtoehdoksi valvoa keinojen 
käyttöä, vaikka myös toimeenpanovallasta riittävän riippumaton elin 
on ollut mahdollinen.110 Sen sijaan EIT on katsonut esimerkiksi jour-
nalisteihin ja lähdesuojaan tai asianajosalaisuuden piiriin kohdistuvien 
toimenpiteiden vaativan ennakollista hyväksyntää, minkä on kommen-
toitu edellyttävän merkittäviä muutoksia poliisin ja tiedustelupalvelui-
den keinoihin monissa Euroopan maissa.111 Äkkiseltään herää myös 
kysymys, millä tavalla nämä olisi mahdollista eritellä muusta tietomas-
sasta ja välttää väärinkäytökset. Szabó ja Vissy v Unkari -ratkaisussa 
myös EUT:n ratkaisuihin viitaten katsottiin, että aiempaa valvontaa 
koskevaa oikeuskäytäntöä on syytä tiukentaa, mutta tätä ei kuitenkaan 
konkretisoitu tässä tapauksessa, koska aiemminkaan esitetyt edelly-
tykset eivät täyttyneet.112 Onkin odotettavissa, että jatkossa ainakin 
yleisluontoista ja laajamittaista tietojen keräämistä ja käyttöä koskeva 
EIT:n tulkintakäytäntö muuttuu vähemmän sallivaksi.113 Snowdenin 

106 EIT Szabó ja Vissy v Unkari, 52 kohta.
107 EIT Szabó ja Vissy v Unkari, 73 kohta.
108 EIT Szabó ja Vissy v Unkari, 75–76 kohta.
109 EIT Szabó ja Vissy v Unkari, 48, 82 ja 85 kohta.
110 EIT Szabó ja Vissy v Unkari, 77 kohta. Tuomioistuinvalvonnan eri tyypeis-

tä ja niiden haasteista, ks. McIntyre 2015, s. 2–7 ja laajasti muistakin valvonta-
tavoista, ks. Perusoikeusvirasto 2015, s. 29–58. Edellä todetusti EU-oikeudessa 
ennakollinen tuomioistuinvalvonta oli varsin tärkeä kriteeri jo tunnistamistietojen 
osalta (EUT Digital Rights Ireland, 63 kohta). Vrt. McIntyre 2015, s. 13–15, katsoo 
kyseisen ratkaisun välttämättä edellyttävän etukäteistä tuomioistuinvalvontaa.

111 EIT Telegraaf Media, 100–102 kohta. Ks. kommentit McIntyre 2015, s. 
11–12.

112 EIT Szabó ja Vissy v Unkari, 70 kohta.
113 Ks. EIT Szabó ja Vissy v Unkari, 69, 70 ja 89 kohta, joiden voidaan yhdessä 
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paljastukset ja kehittyvä oikeuskäytäntö onkin johtanut eräissä mais-
sa massavalvonnan lainsäädännöllisiin muutoksiin tai muutoshank-
keisiin.114

4 Johtopäätöksiä

EUT:n ja EIT:n viimeaikaiset ratkaisut asettavat paineita suomalaiselle 
kansalliselle liikkumavaralle ja arviointiperusteille, joiden puitteissa 
sähköisen viestinnän luottamuksellisuutta voidaan rajoittaa. EUT on 
esittänyt huomionarvoisia ja viestin sisällön osalta myös varsin pitkäl-
le meneviä ja ehdottomia vaatimuksia, kun taas EIT on perinteisesti 
ollut varovaisempi ja turvautunut enemmän kokonaisarviointiin. 

Vaikka kaikilta osin kyse ei välttämättä olekaan EU-oikeuden so-
veltamisalasta ja siten EU-oikeuden ja EUT:n ratkaisuista ilmenevien 
periaatteiden soveltamisesta, näillä voi kuitenkin olla ohjaavaa vai-
kutusta siihen, minkälaisia kansallisia tulkintoja kannattaa omaksua. 
Nimittäin myös keskeisimpiin ja jossain määrin tulkinnanvaraisiinkin 
poikkeuksiin, eli rikosoikeudellisten tai yksinomaan kansallisen tur-
vallisuuden perusteella toteutettavien keinoihin, kohdistuu rajauksia 
tai tulkinnanvaraisuutta esimerkiksi terrorismin vastatoimien, tunnis-
tamistietojen käytön rajoitusten tai rikoshenkilötietodirektiivin täytän-
töönpanon määräajan vuoksi.

Perustuslakivaliokunnan viestinnän luottamuksellisuuden rajoi-
tuksissa on Digital Rights Ireland -ratkaisun jälkeen otettu vasta en-
simmäinen varovainen askel ja matkaa on runsaasti kuljettavana. Ensi 
vaiheen suunnan olisi hyvä olla oikea ja olisi toivottavaa, että perus-
tuslakivaliokunta uskaltaisi tarvittaessa tehdä aiemmasta käytännöstä 
poikkeavia päätelmiä muun muassa EUT:n ja EIT:n ratkaisuihin ja olo-
suhteiden muuttumiseen tukeutuen. Tunnistamistietojen säilyttämisen 
arvioinnin riittävyys näyttää myös olevan monilta osin kyseenalainen, 
koska aiempaan lakiin verrattuna muutokset ovat jääneet tosiasiassa 
varsin vähäisiksi. Viestinnän luottamuksellisuus tullee arvioivaksi 
jatkossakin muun muassa pakkokeinolain televalvontaa koskevien 

lukea asettavan yleisluontoisen ja perusteltuun epäilyyn perustumattoman valvon-
nan kyseenalaiseksi.

114 Perusoikeusvirasto 2015, s. 24.
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muutosten yhteydessä. Myös poliisin tiedonsaantioikeuksia tulisi sisä-
ministeriön lainsäädäntösuunnitelman aikatauluttamattoman hankkeen 
mukaan muuttaa. Pidemmällä tähtäimellä tietoliikennetiedustelua kos-
kevalle hankkeelle on myös ennustettavissa haasteita, koska monis-
sa Euroopan maissa erilaisia kansalliseen turvallisuuteen perustuvia 
järjestelyitä on katsottu ihmisoikeuksia loukkaaviksi (esimerkkeinä 
Alankomaat, Unkari, Sveitsi, Portugali, Yhdistynyt kuningaskunta, 
Romania, Bulgaria ja Venäjä), asia on merkittävällä tavalla esillä eräis-
sä maissa (erityisesti Yhdistynyt kuningaskunta), kun taas toisaalla 
asia ei ole toistaiseksi tullut EIT:ssä ratkaistavaksi. Toisaalta aiemmin, 
tosin ennen massavalvontaa koskevia paljastuksia ja tulkintojen tiu-
kentumista, joiltakin osin esimerkiksi Saksan, Ruotsin ja Yhdistyneen 
kuningaskunnan eräät piirteet ovat läpäisseet EIT:n arvioinnin, joten 
jonkinlaisen järjestelmän kehittäminen saattaa olla ihmisoikeuksien 
puitteissa mahdollista.115

Suomalaisessa lainsäädännössä näyttäisi olevan joitakin heikko-
ja pisteitä, joista näin lopuksi nostan esiin vain yhden läpileikkaavan 
teeman, tietojen hankkimisen ilman tuomioistuimen määräystä. EIT:n 
vireillä olevien ratkaisujen perusteella lähiaikoina tullee ilmi, onko 
tällä tavoin IP-osoitteen tilaajatietojen hankkiminen jo sellaisenaan 
ihmisoikeusloukkaus. Koska kyseistä keinoa voidaan soveltaa myös 
säilytettyjen tunnistamistietojen hankkimiseen, tämä tiedonhankinta-
keino näyttäisi niin ikään ajautuvan ristiriitaan EUT:n Digital Rights 
Ireland -ratkaisussa korostamien oikeusturvatakeiden ja suhteellisuus-
periaatteen mukaisuuden kanssa. Lisäksi valmisteltavassa tietoliiken-
netiedustelussa vastaavat tuomioistuinkontrollin ulkopuolella olevat ja 

115 Vrt. esimerkiksi Euroopan neuvoston ihmisoikeuskomissaarin mukaan 
kansallisille ratkaisuille voidaan esittää viisi vähimmäisvaatimusta. Ensiksi on 
noudatettava EUT:n ja EIT:n oikeuskäytännöstä ilmeneviä normeja. Toiseksi tie-
donhankintatavoista tulee säätää tarkasti ja hankinnan kohteelle tulisi antaa keinot 
käyttää oikeuttaan tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin. Kolmanneksi turvallisuus-
palveluiden on toimittava riippumattoman ja tuomioistuinvalvonnan alaisena, ja 
valvonnassa myös parlamenteilla tulee olla tosiasiallista valtaa ja vaikutusmah-
dollisuuksia päätöksentekoon ja operaatioihin. Neljänneksi etukäteinen hyväk-
syntä on välttämätön kaikkein eniten perusoikeuksiin puuttuvissa toimenpiteissä, 
ja valvontaelimen on voitava antaa valituksiin oikeudellisesti sitovia päätöksiä ja 
hyödyntää myös kaikkea turvallisuusluokiteltua aineistoa. Viidenneksi tuomiois-
tuimen täytyy olla osallisena kaikkein eniten perusoikeuksiin puuttuvissa keinois-
sa ja sen tulee pystyä toteuttamaan jälkivalvontaa. (Muižnieks 2016.)
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kontrolloimattomat tiedonhankintakeinot ovat pääsääntöisesti johta-
neet ihmisoikeusloukkauksen toteamiseen. 

Zuiderveen Borgesiuksen ja Arnbakin sekä monien muiden tut-
kijoiden mukaan huomiota voidaan kiinnittää massavalvonnan reuna-
ehtojen ”proseduralisoitumiseen”, josta Digital Rights Ireland ja EIT:n 
tapaukset ovat oivia esimerkkejä. Tällöin kysymys on siitä, millä taval-
la jokin perusoikeuksien kannalta vakava puuttuminen olisi toteutetta-
vissa, eikä keskiössä ole se, onko tämä lainkaan mahdollista, riittävän 
hyödyllistä tai välttämätöntä.116 Niinpä jos menettelyä kokonaisuutena 
tai joiltakin kriittisiltä osin ei voida katsoa perus- tai ihmisoikeuksien 
vastaiseksi, menettely yleensä alistetaan kokonaisarviointina toteu-
tettavan oikeasuhtaisuusarvioinnin kohteeksi. Tässä oikeasuhtaisuus-
arvioinnissa käytännössä merkittävää painoarvoa vaikuttavat saavan 
prosessuaaliset takeet, muun muassa erityisasiantuntemusta ja resurs-
seja omaavan tuomioistuimen tai muun vastaavan riippumattoman 
elimen vakavasti otettava etu- ja/tai jälkikäteinen valvonta sekä esi-
merkiksi ennustettavat ja kohtalaisen tiukat reunaehdot tietojen hyö-
dyntämiselle. Koska ennakolta lainsäätäjälle ei ole asetettu kovin mo-
nia yksiselitteisiä ja ehdottomia edellytyksiä, jää lainvalmistelijoille 
liikkumavaraa. Tämän kääntöpuolena on toisaalta se, että mahdollisten 
perus- tai ihmisoikeusloukkauksen toteavien ratkaisujen saaminen voi 
kestää pitkään, jopa kymmenkunta vuotta. Näin ollen jos viestintä-
salaisuuteen on välttämätöntä puuttua, olisi toivottavaa, että puuttu-
mista ei toteutettaisi ihmisoikeus- tai perusoikeusloukkauksen riskillä 
ja rimaa hipoen, vaan ennemminkin riittävällä marginaalilla ja parhai-
ten perus- ja ihmisoikeuksia toteuttava toimenpide valiten.
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