
F I N L A N D S  F Ö R F A T T N I N G S S A M L I N G

Muu asiaMnrovvvvom ändring av polislagen Utgiven i Helsingfors den 2 maj 2019

581/2019

Lag
om ändring av polislagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i polislagen (872/2011) 1 kap. 1 § 1 mom., 5 kap. 5 § 1 mom., 7 § 1 och 3 mom.,

8 § 1 mom., 10 § 1–4 och 6 mom., 12 § 1 och 3 mom., 14 § 1 och 3 mom., 16 § 1 mom.,
18 § 2 och 4 mom., 20 § 1, 2 och 4 mom., 22 § 1, 2 och 4 mom., 23 § 2 mom., 24 § 1 och
3 mom., 25 § 3 mom., 32 § 1 mom., 36 § 1 och 3 mom., 38 § 1 mom., 39 § 1 mom., 40 §
1 mom., 42 § 1 mom., 44 § 1 mom., 47 § 2 mom., 48 § 1 mom., 52 och 57 §, 58 § 1 mom.,
61 § 2 mom. och den finska språkdräkten i 63 § 2 mom., den finska språkdräkten i 9 kap.
8 § och 9 § 2 mom. samt 9 kap. 10 § 2 mom.,

av dem 5 kap. 7 § 3 mom., 10 § 3 och 6 mom., 12 § 3 mom., 18 § 4 mom., 20 § 4 mom.,
22 § 4 mom., 47 § 2 mom. och 58 § 1 mom. sådana de lyder i lag 1168/2013, samt

fogas till lagen ett nytt 5 a kap. som följer:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §

Polisens uppgifter

Polisens uppgift är att trygga rätts- och samhällsordningen, skydda den nationella sä-
kerheten, upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt att förebygga, avslöja och utreda
brott och föra brott till åtalsprövning. Polisen ska upprätthålla säkerheten i samarbete med
andra myndigheter samt med sammanslutningar och invånarna och sköta det internatio-
nella samarbete som hör till dess uppgifter.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
RP 202/2017
FvUB 36/2018
FvUB 30/2018
GrUU 75/2018
GrUU 35/2018
ReUU 3/2018
UtUU 5/2018
KoUU 26/2018
FsUU 16/2018
LaUU 32/2018
RSv 291/2018
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5 kap.

Hemliga metoder för inhämtande av information

5 §

Teleavlyssning och dess förutsättningar

Med teleavlyssning avses att ett meddelande som tas emot av eller sänds från en viss
teleadress eller teleterminalutrustning genom ett i 3 § 43 punkten i lagen om tjänster inom
elektronisk kommunikation (917/2014) avsett allmänt kommunikationsnät eller ett därtill
anslutet kommunikationsnät avlyssnas, upptas eller behandlas på något annat sätt för ut-
redning av innehållet i meddelandet och de identifieringsuppgifter i anslutning till det som
avses i 8 § i detta kapitel. Teleavlyssning får riktas endast mot meddelanden från eller
meddelanden avsedda för en sådan person som med fog kan antas göra sig skyldig till ett
brott som avses i 2 mom.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

7 §

Beslut om teleavlyssning och motsvarande inhämtande av information

Beslut om teleavlyssning och inhämtande av information i stället för teleavlyssning ska
fattas av domstol på yrkande av en polisman som avses i 2 kap. 9 § 1 mom. 1 punkten i
tvångsmedelslagen (anhållningsberättigad polisman) eller på yrkande av chefen eller en
biträdande chef för skyddspolisen eller en avdelningschef, överinspektör eller inspektör
vid skyddspolisen (polisman som hör till befälet vid skyddspolisen).

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
I ett yrkande och i ett beslut om teleavlyssning och inhämtande av information i stället

för teleavlyssning ska följande nämnas:
1) det brott som ligger till grund för åtgärden och den förmodade brottstidpunkten eller

den fara som ligger till grund för åtgärden,
2) den person som med fog kan antas göra sig skyldig till det brott som avses i 1 punk-

ten,
3) de fakta som misstanken mot personen och förutsättningarna för teleavlyssningen

eller för inhämtandet av information i stället för teleavlyssning grundar sig på,
4) giltighetstiden med angivande av klockslag för tillståndet till teleavlyssning eller in-

hämtande av information enligt 6 § 2 mom.,
5) den teleadress eller teleterminalutrustning som åtgärden riktas mot,
6) den i 1 mom. avsedda polisman som leder och övervakar utförandet av teleavlyss-

ningen eller inhämtandet av information i stället för teleavlyssning,
7) eventuella begränsningar och villkor för teleavlyssningen eller inhämtandet av in-

formation i stället för teleavlyssning.

8 §

Teleövervakning och dess förutsättningar

Med teleövervakning avses att identifieringsuppgifter inhämtas om ett meddelande som
har sänts från en teleadress eller teleterminalutrustning som är kopplad till ett kommuni-
kationsnät som avses i 5 § eller som har mottagits till en sådan adress eller utrustning samt
att uppgifter om en teleadress eller teleterminalutrustnings läge inhämtas eller att använd-
ningen av adressen eller utrustningen tillfälligt förhindras. Med identifieringsuppgifter av-
ses sådana uppgifter om ett meddelande som kan förknippas med en i 3 § 7 punkten i lagen
om tjänster inom elektronisk kommunikation avsedd användare eller med en i 30 punkten
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i den paragrafen avsedd abonnent och som behandlas i kommunikationsnäten för att över-
föra, distribuera eller tillhandahålla meddelanden.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

10 §

Beslut om teleövervakning

Beslut om teleövervakning enligt 8 § 2 och 5 mom. samt 9 § 1, 4 och 5 punkten och om
teleövervakning i de fall som avses i 3 § ska fattas av domstol på yrkande av en anhåll-
ningsberättigad polisman eller en polisman som hör till befälet vid skyddspolisen.

Om ett ärende som gäller annan i 1 mom. avsedd teleövervakning än sådan som avses
i 3 § inte tål uppskov, får en anhållningsberättigad polisman eller en polisman som hör till
befälet vid skyddspolisen besluta om teleövervakning till dess att domstolen har avgjort
yrkandet om beviljande av tillstånd. Ärendet ska föras till domstol så snart det är möjligt,
dock senast 24 timmar efter det att metoden började användas.

Chefen för centralkriminalpolisen, chefen för skyddspolisen eller chefen för en polisin-
rättning ska besluta om teleövervakning som avses i 8 § 4 mom. Om ärendet inte tål upps-
kov, får en anhållningsberättigad polisman eller en polisman som hör till befälet vid
skyddspolisen besluta om teleövervakningen till dess att chefen för centralkriminalpoli-
sen, chefen för skyddspolisen eller chefen för en polisinrättning har avgjort ärendet om te-
leövervakning. Ärendet ska föras till nämnda polisman för avgörande så snart det är möj-
ligt, dock senast 24 timmar efter det att metoden började användas.

En anhållningsberättigad polisman eller en polisman som hör till befälet vid skyddspo-
lisen ska besluta om teleövervakning som avses i 8 § 3 mom. och 9 § 2 och 3 punkten.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
I ett yrkande och i ett beslut om teleövervakning ska följande nämnas:
1) det brott som ligger till grund för åtgärden och den förmodade brottstidpunkten eller

den fara som ligger till grund för åtgärden,
2) den person som med fog kan antas göra sig skyldig till det brott som avses i 1 punk-

ten,
3) de fakta som misstanken mot personen och förutsättningarna för teleövervakning

grundar sig på,
4) samtycke, om detta är ett villkor för teleövervakningen,
5) tillståndets giltighetstid med angivande av klockslag,
6) den teleadress eller teleterminalutrustning som åtgärden riktas mot,
7) den polisman som leder och övervakar utförandet av teleövervakningen och som av-

ses i 7 § 1 mom.,
8) eventuella begränsningar och villkor för teleövervakningen.

12 §

Beslut om inhämtande av basstationsuppgifter

Beslut om inhämtande av basstationsuppgifter ska fattas av domstol på yrkande av en
anhållningsberättigad polisman eller en polisman som hör till befälet vid skyddspolisen.
Om ärendet inte tål uppskov, får en anhållningsberättigad polisman eller en polisman som
hör till befälet vid skyddspolisen besluta om inhämtande av basstationsuppgifter till dess
att domstolen har avgjort yrkandet om beviljande av tillstånd. Ärendet ska föras till dom-
stol så snart det är möjligt, dock senast 24 timmar efter det att metoden började användas.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
I ett yrkande och i ett beslut om inhämtande av basstationsuppgifter ska följande näm-

nas:
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1) det brott som ligger till grund för åtgärden och den förmodade brottstidpunkten eller
den fara som ligger till grund för åtgärden,

2) de fakta som ligger till grund för förutsättningarna för inhämtande av basstations-
uppgifter,

3) den tidsperiod som tillståndet gäller,
4) vilken basstation tillståndet gäller,
5) den polisman som leder och övervakar inhämtandet av basstationsuppgifter och som

avses i 7 § 1 mom.,
6) eventuella begränsningar och villkor för inhämtandet av basstationsuppgifter.

14 §

Beslut om systematisk observation

Beslut om systematisk observation ska fattas av en anhållningsberättigad polisman eller
av en polisman som hör till befälet vid skyddspolisen.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Beslutet om systematisk observation ska fattas skriftligen. I beslutet ska följande näm-

nas:
1) det brott som ligger till grund för åtgärden samt brottstidpunkten,
2) den person som med fog kan antas begå det brott som avses i 1 punkten,
3) de fakta som misstanken mot personen och den systematiska observationen grundar

sig på,
4) tillståndets giltighetstid,
5) den polisman som leder och övervakar genomförandet av den systematiska obser-

vationen och som avses i 7 § 1 mom.,
6) eventuella begränsningar och villkor för den systematiska observationen.

16 §

Beslut om förtäckt inhämtande av information

Beslut om förtäckt inhämtande av information ska fattas av chefen för centralkriminal-
polisen, chefen för skyddspolisen eller chefen för en polisinrättning eller av en för uppdra-
get förordnad sådan anhållningsberättigad polisman eller polisman som hör till befälet vid
skyddspolisen som särskilt utbildats för hemligt inhämtande av information.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

18 §

Beslut om teknisk avlyssning

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Beslut om teknisk avlyssning som avses i 17 § 5 mom. och om annan än i 1 mom. av-

sedd teknisk avlyssning ska fattas av en anhållningsberättigad polisman eller av en polis-
man som hör till befälet vid skyddspolisen.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
I ett yrkande och i ett beslut om teknisk avlyssning ska följande nämnas:
1) det brott som ligger till grund för åtgärden och den förmodade brottstidpunkten eller

den fara som ligger till grund för åtgärden,
2) den person som med fog kan antas göra sig skyldig till det brott som avses i 1 punk-

ten,
3) de fakta som misstanken mot personen och förutsättningarna för den tekniska av-

lyssningen grundar sig på,
4) tillståndets giltighetstid med angivande av klockslag,
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5) det utrymme eller den plats av annat slag som avlyssningen riktas mot,
6) den polisman som leder och övervakar genomförandet av den tekniska avlyssningen

och som avses i 7 § 1 mom.,
7) eventuella begränsningar och villkor för den tekniska avlyssningen.

20 §

Beslut om optisk observation

Beslut om optisk observation ska fattas av domstol på yrkande av en anhållningsberät-
tigad polisman eller en polisman som hör till befälet vid skyddspolisen, om observationen
riktas mot ett sådant hemfridsskyddat utrymme eller en annan plats som avses i 24 kap.
11 § i strafflagen eller mot en person som berövats sin frihet på grund av brott.

Beslut om optisk observation som avses i 19 § 5 mom. och om annan än i 1 mom. av-
sedd optisk observation ska fattas av en anhållningsberättigad polisman eller av en polis-
man som hör till befälet vid skyddspolisen.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
I ett yrkande och i ett beslut om optisk observation ska följande nämnas:
1) det brott som ligger till grund för åtgärden och den förmodade brottstidpunkten eller

den fara som ligger till grund för åtgärden,
2) den person som med fog kan antas göra sig skyldig till det brott som avses i 1 punk-

ten,
3) de fakta som misstanken mot personen och förutsättningarna för den optiska obser-

vationen grundar sig på,
4) tillståndets giltighetstid med angivande av klockslag,
5) det utrymme eller den plats av annat slag som observationen riktas mot,
6) den polisman som leder och övervakar genomförandet av den optiska observationen

och som avses i 7 § 1 mom.,
7) eventuella begränsningar och villkor för den optiska observationen.

22 §

Beslut om teknisk spårning

Beslut om teknisk spårning av en person ska fattas av domstol på yrkande av en anhåll-
ningsberättigad polisman eller en polisman som hör till befälet vid skyddspolisen. Om
ärendet inte tål uppskov, får en anhållningsberättigad polisman eller en polisman som hör
till befälet vid skyddspolisen besluta om sådan spårning till dess att domstolen har avgjort
yrkandet om beviljande av tillstånd. Ärendet ska föras till domstol så snart det är möjligt,
dock senast 24 timmar efter det att metoden började användas.

Beslut om teknisk spårning som avses i 21 § 4 mom. och om annan än i 1 mom. avsedd
teknisk spårning ska fattas av en anhållningsberättigad polisman eller av en polisman som
hör till befälet vid skyddspolisen.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
I ett yrkande och i ett beslut om teknisk spårning ska följande nämnas:
1) det brott som ligger till grund för åtgärden och den förmodade brottstidpunkten eller

den fara som ligger till grund för åtgärden,
2) den person som med fog kan antas göra sig skyldig till det brott som avses i 1 punk-

ten,
3) de fakta som misstanken mot personen och förutsättningarna för den tekniska spår-

ningen grundar sig på,
4) tillståndets giltighetstid med angivande av klockslag,
5) det föremål, det ämne eller den egendom som spårningen riktas mot,
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6) den polisman som leder och övervakar genomförandet av den tekniska spårningen
och som avses i 7 § 1 mom.,

7) eventuella begränsningar och villkor för den tekniska spårningen.

23 §

Teknisk observation av utrustning och dess förutsättningar

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Genom teknisk observation av utrustning får information om innehållet i ett meddelan-

de som förmedlas eller om identifieringsuppgifter som avses i 8 § inte inhämtas.
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

24 §

Beslut om teknisk observation av utrustning

Beslut om teknisk observation av utrustning ska fattas av domstol på yrkande av en an-
hållningsberättigad polisman eller en polisman som hör till befälet vid skyddspolisen. Om
ärendet inte tål uppskov, får en anhållningsberättigad polisman eller en polisman som hör
till befälet vid skyddspolisen besluta om teknisk observation av utrustning till dess att
domstolen har avgjort yrkandet om beviljande av tillstånd. Ärendet ska föras till domstol
så snart det är möjligt, dock senast 24 timmar efter det att metoden började användas.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
I ett yrkande och i ett beslut om teknisk observation av utrustning ska följande nämnas:
1) det brott som ligger till grund för åtgärden samt brottstidpunkten,
2) den person som med fog kan antas göra sig skyldig till det brott som avses i 1 punk-

ten,
3) de fakta som misstanken mot personen och förutsättningarna för den tekniska obser-

vationen av utrustning grundar sig på,
4) tillståndets giltighetstid med angivande av klockslag,
5) den tekniska anordning eller programvara som åtgärden riktas mot,
6) den polisman som leder och övervakar genomförandet av den tekniska observatio-

nen av utrustning och som avses i 7 § 1 mom.,
7) eventuella begränsningar och villkor för den tekniska observationen av utrustning.

25 §

Inhämtande av identifieringsuppgifter för teleadresser eller teleterminalutrustning

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Beslut om inhämtande av identifieringsuppgifter för teleadresser och teleterminalut-

rustning ska fattas av en anhållningsberättigad polisman eller av en polisman som hör till
befälet vid skyddspolisen.

32 §

Beslut om en täckoperation

Beslut om en täckoperation ska fattas av chefen för centralkriminalpolisen eller chefen
för skyddspolisen. Beslut om en täckoperation som genomförs uteslutande i datanät ska
fattas av chefen för centralkriminalpolisen, chefen för skyddspolisen eller chefen för en
polisinrättning eller av en för uppdraget förordnad sådan anhållningsberättigad polisman
eller polisman som hör till befälet vid skyddspolisen som särskilt utbildats för hemligt in-
hämtande av information.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
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36 §

Beslut om bevisprovokation genom köp

Beslut om bevisprovokation genom köp ska fattas av chefen för centralkriminalpolisen
eller chefen för skyddspolisen. Beslut om bevisprovokation genom köp som gäller säljan-
bud uteslutande till allmänheten får fattas också av en för uppdraget förordnad sådan an-
hållningsberättigad polisman eller polisman som hör till befälet vid skyddspolisen som
särskilt utbildats för hemligt inhämtande av information.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Beslut om bevisprovokation genom köp ska fattas skriftligen. I beslutet ska följande

nämnas:
1) det brott som ligger till grund för åtgärden,
2) den person som är föremål för bevisprovokationen,
3) de fakta som brottsmisstanken och förutsättningarna för bevisprovokationen grun-

dar sig på,
4) de föremål, de ämnen, den egendom eller de tjänster som är föremål för bevisprovo-

kationen,
5) syftet med bevisprovokationen,
6) beslutets giltighetstid,
7) den anhållningsberättigade polisman eller till befälet vid skyddspolisen hörande po-

lisman som leder och övervakar genomförandet av bevisprovokationen,
8) eventuella begränsningar och villkor för bevisprovokationen.

38 §

Beslut om genomförande av bevisprovokation genom köp

Beslut om genomförande av bevisprovokation genom köp ska fattas skriftligen. Beslu-
tet ska fattas av en sådan anhållningsberättigad polisman eller polisman som hör till befä-
let vid skyddspolisen som särskilt utbildats för hemligt inhämtande av information och
som ansvarar för genomförandet av bevisprovokationen.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

39 §

Säkerheten för en polisman vid förtäckt inhämtande av information, en täckoperation och 
vid bevisprovokation genom köp

En anhållningsberättigad polisman eller en polisman som hör till befälet vid skyddspo-
lisen får besluta att en polisman som ska genomföra förtäckt inhämtande av information,
en täckoperation eller bevisprovokation genom köp ska förses med en teknisk anordning
som möjliggör avlyssning och observation, om utrustningen är motiverad för att polisman-
nens säkerhet ska kunna tryggas.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

40 §

Användning av informationskällor och förutsättningar för styrd användning av 
informationskällor

Med användning av informationskällor avses annat än sporadiskt konfidentiellt mot-
tagande av information av betydelse för skötseln av i 1 kap. 1 § avsedda uppgifter av per-
soner som inte hör till polisen eller till någon annan myndighet (informationskälla).

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
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42 §

Beslut om styrd användning av informationskällor

Beslut om styrd användning av informationskällor ska fattas av chefen för centralkri-
minalpolisen, chefen för skyddspolisen eller chefen för en polisinrättning eller av en för
uppdraget förordnad sådan anhållningsberättigad polisman eller polisman som hör till be-
fälet vid skyddspolisen som särskilt utbildats för hemligt inhämtande av information.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

44 §

Beslut om kontrollerade leveranser

Beslut om kontrollerade leveranser som utförs av polisen ska fattas av chefen för cen-
tralkriminalpolisen, chefen för skyddspolisen eller chefen för en polisinrättning eller av en
för uppdraget förordnad sådan anhållningsberättigad polisman eller polisman som hör till
befälet vid skyddspolisen som särskilt utbildats för hemligt inhämtande av information.
Det föreskrivs särskilt om andra myndigheters beslutsfattande om kontrollerade leveran-
ser.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

47 §

Beslut om skyddande

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
En sådan anhållningsberättigad polisman eller polisman som hör till befälet vid skydds-

polisen som särskilt utbildats för hemligt inhämtande av information beslutar om annat än
i 1 mom. avsett skyddande av inhämtande av information.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

48 §

Yppandeförbud som gäller hemligt inhämtande av information

En anhållningsberättigad polisman eller en polisman som hör till befälet vid skyddspo-
lisen får av viktiga skäl som hänför sig till förhindrande eller avslöjande av brott förbjuda
en utomstående att röja sådana omständigheter om användningen av hemligt inhämtande
av information som denne fått kännedom om. Det förutsätts dessutom att den utomstående
med anledning av sitt uppdrag eller sin ställning har bistått eller blivit ombedd att bistå vid
hemligt inhämtande av information.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

52 §

Undersökning av upptagningar

Upptagningar som uppkommit vid hemligt inhämtande av information får undersökas
endast av domstol och en anhållningsberättigad polisman eller en polisman som hör till
befälet vid skyddspolisen. Enligt förordnande av den anhållningsberättigade polismannen
eller den polisman som hör till befälet vid skyddspolisen eller enligt anvisning av domsto-
len får upptagningarna undersökas även av en annan polisman, av en expert eller av någon
annan som anlitas för inhämtande av information.
8



581/2019  
57 §

Utplåning av information som fåtts i en brådskande situation

Om en anhållningsberättigad polisman eller en polisman som hör till befälet vid
skyddspolisen i en brådskande situation enligt 10 § 2 mom., 12 § 1 mom., 22 § 1 mom.
eller 24 § 1 mom. har beslutat att teleövervakning, inhämtande av basstationsuppgifter,
teknisk spårning av en person eller teknisk observation av utrustning ska inledas men
domstolen anser att det inte har funnits förutsättningar för åtgärden, ska inhämtandet av
information avslutas och det material som fåtts på detta sätt och anteckningarna om de
uppgifter som fåtts på detta sätt genast utplånas. Information som fåtts på detta sätt får
dock användas på samma villkor som överskottsinformation får användas enligt 54 §.

58 §

Underrättelse om hemligt inhämtande av information

Den som varit föremål för teleavlyssning, inhämtande av information i stället för tele-
avlyssning, teleövervakning, teknisk observation och kontrollerade leveranser ska utan
dröjsmål underrättas om detta skriftligen efter det att syftet med inhämtandet av informa-
tion har nåtts. Personen i fråga ska dock underrättas om det hemliga inhämtandet av infor-
mation senast ett år efter att det har upphört.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

61 §

Teleföretags skyldighet att biträda samt tillträde till vissa utrymmen

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Polisen, den som utför åtgärden och den biträdande personalen har rätt att för att göra

de kopplingar som behövs för teleavlyssning få tillträde också till andra utrymmen än de
som är i teleföretagets besittning, dock inte till utrymmen som används för stadigvarande
boende. En anhållningsberättigad polisman eller en polisman som hör till befälet vid
skyddspolisen beslutar om åtgärden. Det föreskrivs särskilt om husrannsakan.

5 a kap.

Civil underrättelseinhämtning

1 §

Tillämpningsområde

Detta kapitel innehåller bestämmelser om skyddspolisens inhämtande och nyttjande av
information för att den nationella säkerheten ska kunna skyddas och den högsta statsled-
ningens beslutsfattande stödjas samt för att andra myndigheter ska kunna utföra de lag-
stadgade uppgifter som hänför sig till den nationella säkerheten (civil underrättelsein-
hämtning).

2 §

Metoder för civil underrättelseinhämtning

Metoder för civil underrättelseinhämtning är teleavlyssning, inhämtande av informa-
tion i stället för teleavlyssning, teleövervakning, inhämtande av basstationsuppgifter, sys-
tematisk observation, förtäckt inhämtande av information, teknisk avlyssning, optisk ob-
servation, teknisk spårning, teknisk observation av utrustning, inhämtande av identifie-
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ringsuppgifter för teleadresser eller teleterminalutrustning, täckoperationer, bevisprovo-
kation genom köp och styrd användning av informationskällor.

Metoder för civil underrättelseinhämtning är även i detta kapitel avsedd platsspecifik
underrättelseinhämtning, kopiering och kopiering av försändelse samt i detta kapitel av-
sett kvarhållande av en försändelse för kopiering.

I detta kapitel föreskrivs om förutsättningarna för användning av de i 1 mom. avsedda
metoderna för underrättelseinhämtning och av platsspecifik underrättelseinhämtning, ko-
piering och kvarhållande av en försändelse för kopiering vid civil underrättelseinhämt-
ning.

Bestämmelser om underrättelseinhämtning som avser datatrafik som en metod för civil
underrättelseinhämtning finns i lagen om civil underrättelseinhämtning avseende datatra-
fik (582/2019).

3 §

Föremål för civil underrättelseinhämtning

Föremål för civil underrättelseinhämtning är
1) terrorism,
2) utländsk underrättelseverksamhet,
3) planering, tillverkning, spridning och användning av massförstörelsevapen,
4) planering, tillverkning, spridning och användning av sådana produkter med dubbel

användning som avses i 2 § i lagen om kontroll av export av produkter med dubbel an-
vändning (562/1996),

5) verksamhet som allvarligt hotar den demokratiska samhällsordningen,
6) verksamhet som hotar ett stort antal människors liv eller hälsa eller samhällets vitala

funktioner,
7) en främmande stats verksamhet som kan orsaka skada för Finlands internationella

relationer, ekonomiska intressen eller andra viktiga intressen,
8) en kris som hotar internationell fred och säkerhet,
9) verksamhet som hotar säkerheten vid internationella krishanteringsinsatser,
10) verksamhet som allvarligt hotar säkerheten i samband med att Finland ger interna-

tionellt bistånd och i samband med annan internationell verksamhet,
11) internationell organiserad brottslighet som hotar den demokratiska samhällsord-

ningen.

4 §

Förutsättningar för användning av metoderna för underrättelseinhämtning

En allmän förutsättning för användning av en metod för civil underrättelseinhämtning
är att användningen av den är nödvändig för att få viktig information om sådan verksamhet
som är föremål för civil underrättelseinhämtning och som allvarligt hotar den nationella
säkerheten.

En förutsättning för täckoperationer är dessutom att inhämtandet av information ska an-
ses vara behövligt på grund av att verksamheten är planmässig, organiserad eller yrkes-
mässig eller på grund av att det kan antas att den fortsätter eller upprepas.

Om en metod för underrättelseinhämtning riktas mot en statlig aktör eller en aktör som
är jäm-ställbar med en sådan, ska användningen av metoden behövas får att få information
om sådan verksamhet som är föremål för civil underrättelseinhämtning och som allvarligt
hotar den nationella säkerheten.

Metoder för underrättelseinhämtning får inte riktas mot ett utrymme som används för
boende av permanent natur.
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Användningen av en metod för underrättelseinhämtning ska avslutas före utgången av
den tid som anges i beslutet, om syftet med användningen har nåtts eller om det inte längre
finns förutsättningar för att använda metoden.

Närmare bestämmelser om ordnandet av användningen av metoder för underrättelsein-
hämtning får utfärdas genom förordning av statsrådet.

5 §

Fortsatt inhämtande av information för förhindrande och avslöjande av vissa brott

Om det vid civil underrättelseinhämtning, medan en metod för underrättelseinhämtning
används, framkommer att en person med fog kan antas göra sig skyldig till ett brott som
nämns i 5 kap. 3 § eller till högförräderi, grovt högförräderi eller olaglig militär verksam-
het eller det kan antas att ett sådant brott har begåtts och det genom användning av meto-
den för underrättelseinhämtning inte längre kan antas att man får information om den
verksamhet som allvarligt hotar den nationella säkerheten och som låg till grund för till-
ståndet eller beslutet, får skyddspolisen fortsätta att använda metoden som en hemlig me-
tod för inhämtande av information i avsikt att förhindra och avslöja brott under giltighets-
tiden för det tillstånd som fattats med stöd av detta kapitel, dock högst i en månads tid. Då
ska ärendet inom den nämnda tiden föras för avgörande till den myndighet som är behörig
att fatta beslut om användning av den aktuella metoden för inhämtande av information.

6 §

Beslut om teleavlyssning och motsvarande inhämtande av information vid civil 
underrättelseinhämtning

Beslut om teleavlyssning och inhämtande av information i stället för teleavlyssning vid
civil underrättelseinhämtning ska fattas av domstol på yrkande av en polisman som hör till
befälet vid skyddspolisen.

Tillstånd till teleavlyssning och till inhämtande av information i stället för teleavlyss-
ning får ges för högst sex månader åt gången. När åtgärden gäller en person får tillstånd
ges för högst tre månader åt gången.

I ett yrkande och i ett beslut om teleavlyssning och inhämtande av information i stället
för teleavlyssning ska följande nämnas:

1) den verksamhet som avses i 3 §,
2) den person, teleadress eller teleterminalutrustning som åtgärden riktas mot,
3) de fakta som förutsättningarna för och inriktningen av teleavlyssningen eller inhäm-

tandet av information i stället för teleavlyssning grundar sig på,
4) giltighetstiden med angivande av klockslag för tillståndet till teleavlyssning och till

inhämtande av information i stället för teleavlyssning,
5) den till befälet vid skyddspolisen hörande polisman som leder och övervakar teleav-

lyssningen eller inhämtandet av information i stället för teleavlyssning,
6) eventuella begränsningar och villkor för teleavlyssningen eller inhämtandet av in-

formation i stället för teleavlyssning.

7 §

Beslut om teleövervakning vid civil underrättelseinhämtning

Beslut om teleövervakning vid civil underrättelseinhämtning ska fattas av domstol på
yrkande av en polisman som hör till befälet vid skyddspolisen. Om ett ärende som gäller
teleövervakning inte tål uppskov, får chefen för skyddspolisen eller en för uppdraget för-
ordnad polisman som hör till befälet vid skyddspolisen och som är förtrogen med använd-
ningen av metoder för underrättelseinhämtning besluta om teleövervakning till dess att
11
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domstolen har avgjort yrkandet om beviljande av tillstånd. Ärendet ska föras till domstol
så snart det är möjligt, dock senast 24 timmar efter det att metoden började användas.

För inhämtande av uppgifter om verksamhet som är föremål för civil underrättelsein-
hämtning får skyddspolisen med samtycke av den som innehar en teleadress eller teleter-
minalutrustning rikta teleövervakning mot teleadressen eller teleterminalutrustningen.

Chefen för skyddspolisen eller en för uppdraget förordnad polisman som hör till befälet
vid skyddspolisen och som är förtrogen med användningen av metoder för underrättelse-
inhämtning beslutar om sådan teleövervakning som avses i 2 mom.

Tillstånd får beviljas och beslut fattas för högst sex månader åt gången, och tillståndet
eller beslutet kan gälla även en viss tid före tillståndet beviljades eller beslutet fattades,
vilken kan vara längre än sex månader.

I ett yrkande och i ett beslut om teleövervakning ska följande nämnas:
1) åtgärden, dess syfte samt den verksamhet som avses i 3 §,
2) den person, teleadress eller teleterminalutrustning som åtgärden riktas mot,
3) de fakta som förutsättningarna för och inriktningen av teleövervakningen grundar

sig på,
4) tillståndets giltighetstid med angivande av klockslag,
5) den till befälet vid skyddspolisen hörande polisman som leder och övervakar teleö-

vervakningen,
6) eventuella begränsningar och villkor för teleövervakningen.

8 §

Beslut om inhämtande av basstationsuppgifter vid civil underrättelseinhämtning

Beslut om inhämtande av basstationsuppgifter vid civil underrättelseinhämtning ska
fattas av domstol på yrkande av en polisman som hör till befälet vid skyddspolisen. Om
ärendet inte tål uppskov, får en polisman som hör till befälet vid skyddspolisen besluta om
inhämtande av basstationsuppgifter till dess att domstolen har avgjort yrkandet om bevil-
jande av tillstånd. Ärendet ska föras till domstol så snart det är möjligt, dock senast 24 tim-
mar efter det att metoden började användas.

Tillstånd får beviljas och beslut fattas för högst sex månader åt gången. Om tillståndet
eller beslutet gäller en viss tid före tillståndet beviljades eller beslutet fattades, kan tiden
vara längre än sex månader.

I ett yrkande och i ett beslut om inhämtande av basstationsuppgifter ska följande näm-
nas:

1) den verksamhet som avses i 3 §,
2) vilken basstation tillståndet gäller,
3) de fakta som förutsättningarna för och inriktningen av inhämtandet av basstations-

uppgifter grundar sig på,
4) den tidsperiod som tillståndet gäller,
5) den till befälet vid skyddspolisen hörande polisman som leder och övervakar inhäm-

tandet av basstationsuppgifter,
6) eventuella begränsningar och villkor för inhämtandet av basstationsuppgifter.

9 §

Beslut om systematisk observation vid civil underrättelseinhämtning

Beslut om systematisk observation vid civil underrättelseinhämtning ska fattas av en
polisman som hör till befälet vid skyddspolisen.

Beslut om systematisk observation får fattas för högst sex månader åt gången.
Beslut om systematisk observation ska fattas skriftligen. I beslutet ska följande nämnas:
1) den verksamhet som avses i 3 §,
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2) den person eller, i det fall att en bestämd person inte kan specificeras, grupp av per-
soner, till-räckligt specificerad, som åtgärden riktas mot,

3) de fakta som förutsättningarna för och inriktningen av den systematiska observatio-
nen grundar sig på,

4) tillståndets giltighetstid,
5) den till befälet vid skyddspolisen hörande polisman som leder och övervakar utfö-

randet av den systematiska observationen,
6) eventuella begränsningar och villkor för den systematiska observationen.
Med grupp av personer avses i denna lag en grupp av minst tre personer som under en

viss tid utgör en strukturerad sammanslutning och handlar i samförstånd eller har ett ge-
mensamt mål.

10 §

Beslut om förtäckt inhämtande av information vid civil underrättelseinhämtning

Beslut om förtäckt inhämtande av information vid civil underrättelseinhämtning ska
fattas av chefen för skyddspolisen eller en för uppdraget förordnad polisman som hör till
befälet vid skyddspolisen och som är förtrogen med användningen av metoder för under-
rättelseinhämtning.

Beslutet om förtäckt inhämtande av information ska fattas skriftligen. I beslutet ska föl-
jande nämnas:

1) åtgärden och dess syfte tillräckligt specificerat,
2) den verksamhet som avses i 3 §,
3) den person eller, i det fall att en bestämd person inte kan specificeras, grupp av per-

soner, till-räckligt specificerad, som åtgärden riktas mot,
4) de fakta som förutsättningarna för och inriktningen av det förtäckta inhämtandet av

information grundar sig på,
5) den till befälet vid skyddspolisen hörande polisman som leder och övervakar det för-

täckta inhämtandet av information,
6) den planerade tidpunkten för genomförandet av åtgärden,
7) eventuella begränsningar och villkor för det förtäckta inhämtandet av information.
Vid förändrade omständigheter ska beslutet vid behov ses över.
Om åtgärden inte tål uppskov, behöver ett beslut som avses i 1 mom. inte upprättas i

skriftlig form före det förtäckta inhämtandet av information. Beslutet ska dock upprättas i
skriftlig form utan dröjsmål efter det att åtgärden har vidtagits.

11 §

Beslut om teknisk avlyssning vid civil underrättelseinhämtning

Beslut om teknisk avlyssning som riktas mot en person vid civil underrättelseinhämt-
ning ska fattas av domstol på yrkande av en polisman som hör till befälet vid skyddspoli-
sen, om avlyssningen riktas mot ett annat hemfridsskyddat utrymme enligt 24 kap. 11 § i
strafflagen än ett utrymme som används för boende av permanent natur eller mot en per-
son som berövats sin frihet. Om ärendet inte tål uppskov, får en för uppdraget förordnad
polisman som hör till befälet vid skyddspolisen och som är förtrogen med användningen
av metoder för underrättelseinhämtning besluta om teknisk avlyssning till dess att dom-
stolen har avgjort yrkandet om beviljande av tillstånd. Ärendet ska föras till domstol så
snart det är möjligt, dock senast 24 timmar efter det att metoden började användas.

En för uppdraget förordnad polisman som hör till befälet vid skyddspolisen och som är
förtrogen med användningen av metoder för underrättelseinhämtning beslutar om annan
teknisk avlyssning än sådan som avses i 1 mom.

Tillstånd får ges och beslut fattas för högst sex månader åt gången.
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I ett yrkande och i ett beslut om teknisk avlyssning ska följande nämnas:
1) den verksamhet som avses i 3 §,
2) den person eller, i det fall att en bestämd person inte kan specificeras, grupp av per-

soner, till-räckligt specificerad, eller det utrymme eller den plats av annat slag som åtgär-
den riktas mot,

3) de fakta som förutsättningarna för och inriktningen av den tekniska avlyssningen
grundar sig på,

4) tillståndets giltighetstid med angivande av klockslag,
5) den till befälet vid skyddspolisen hörande polisman som leder och övervakar den

tekniska avlyssningen,
6) eventuella begränsningar och villkor för den tekniska avlyssningen.

12 §

Beslut om optisk observation vid civil underrättelseinhämtning

Beslut om optisk observation som riktas mot en person vid civil underrättelseinhämt-
ning ska fattas av domstol på yrkande av en polisman som hör till befälet vid skyddspoli-
sen, om observationen riktas mot ett annat hemfridsskyddat utrymme enligt 24 kap. 11 §
i strafflagen än ett utrymme som används för boende av permanent natur eller mot en per-
son som berövats sin frihet. Om ärendet inte tål uppskov, får en för uppdraget förordnad
polisman som hör till befälet vid skyddspolisen och som är förtrogen med användningen
av metoder för underrättelseinhämtning besluta om optisk observation till dess att dom-
stolen har avgjort yrkandet om beviljande av tillstånd. Ärendet ska föras till domstol så
snart det är möjligt, dock senast 24 timmar efter det att metoden började användas.

En för uppdraget förordnad polisman som hör till befälet vid skyddspolisen och som är
förtrogen med användningen av metoder för underrättelseinhämtning beslutar om annan
optisk observation än sådan som avses i 1 mom.

Tillstånd får ges och beslut fattas för högst sex månader åt gången.
I ett yrkande och i ett beslut om optisk observation ska följande nämnas:
1) den verksamhet som avses i 3 §,
2) den person eller, i det fall att en bestämd person inte kan specificeras, grupp av per-

soner, till-räckligt specificerad, eller det utrymme eller den plats av annat slag som åtgär-
den riktas mot,

3) de fakta som förutsättningarna för och inriktningen av den optiska observationen
grundar sig på,

4) tillståndets giltighetstid med angivande av klockslag,
5) den till befälet vid skyddspolisen hörande polisman som leder och övervakar den

optiska observationen,
6) eventuella begränsningar och villkor för den optiska observationen.

13 §

Beslut om teknisk spårning vid civil underrättelseinhämtning

Beslut om teknisk spårning av en person vid civil underrättelseinhämtning ska fattas av
domstol på yrkande av en polisman som hör till befälet vid skyddspolisen. Om ärendet inte
tål uppskov, får en för uppdraget förordnad polisman som hör till befälet vid skyddspoli-
sen och som är förtrogen med användningen av metoder för underrättelseinhämtning be-
sluta om teknisk spårning till dess att domstolen har avgjort yrkandet om beviljande av till-
stånd. Ärendet ska föras till domstol så snart det är möjligt, dock senast 24 timmar efter
det att metoden började användas.

En polisman som hör till befälet vid skyddspolisen beslutar om annan teknisk spårning
än sådan som avses i 1 mom.
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Tillstånd får ges och beslut fattas för högst sex månader åt gången.
I ett yrkande och i ett beslut om teknisk spårning ska följande nämnas:
1) den verksamhet som avses i 3 §,
2) den person, det föremål, det ämne eller den egendom som åtgärden riktas mot,
3) de fakta som förutsättningarna för och inriktningen av den tekniska spårningen

grundar sig på,
4) tillståndets giltighetstid med angivande av klockslag,
5) den till befälet vid skyddspolisen hörande polisman som leder och övervakar den

tekniska spårningen,
6) eventuella begränsningar och villkor för den tekniska spårningen.

14 §

Beslut om teknisk observation av utrustning vid civil underrättelseinhämtning

Beslut om teknisk observation av utrustning vid civil underrättelseinhämtning ska fattas
av domstol på yrkande av en polisman som hör till befälet vid skyddspolisen. Om ärendet
inte tål uppskov, får en polisman som hör till befälet vid skyddspolisen besluta om teknisk
observation av utrustning till dess att domstolen har avgjort yrkandet om beviljande av till-
stånd. Ärendet ska föras till domstol så snart det är möjligt, dock senast 24 timmar efter
det att metoden började användas.

Tillstånd får beviljas för högst sex månader åt gången.
I ett yrkande och i ett beslut om teknisk observation av utrustning ska följande nämnas:
1) den verksamhet som avses i 3 §,
2) den tekniska anordning eller programvara som åtgärden riktas mot,
3) de fakta som förutsättningarna för och inriktningen av den tekniska observationen

av utrustning grundar sig på,
4) tillståndets giltighetstid med angivande av klockslag,
5) den till befälet vid skyddspolisen hörande polisman som leder och övervakar den

tekniska observationen av utrustning,
6) eventuella begränsningar och villkor för den tekniska observationen av utrustning.

15 §

Inhämtande av identifieringsuppgifter för teleadresser eller teleterminalutrustning vid 
civil underrättelseinhämtning

Skyddspolisen får vid civil underrättelseinhämtning inhämta identifieringsuppgifter för
teleadresser eller teleterminalutrustning med en teknisk anordning.

Transport- och kommunikationsverket ska kontrollera att den tekniska anordningen inte
på grund av sina egenskaper orsakar skadliga störningar i anordningar eller tjänster i all-
männa kommunikationsnät.

Beslut om inhämtande av identifieringsuppgifter för teleadresser och teleterminalut-
rustning fattas av en polisman som hör till befälet vid skyddspolisen.

16 §

Installation och avinstallation av anordningar, metoder eller programvara vid civil 
underrättelseinhämtning

En tjänsteman som är anställd vid skyddspolisen har vid civil underrättelseinhämtning
rätt att placera en anordning, metod eller programvara som används för teleavlyssning, in-
hämtande av information i stället för teleavlyssning, teleövervakning, teknisk avlyssning,
optisk observation, teknisk spårning eller teknisk observation av utrustning på eller i före-
mål, ämnen, egendom, utrymmen, platser eller informationssystem som åtgärden riktas
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mot, om det behövs för användningen av metoden för underrättelseinhämtning. För att in-
stallera, ta i bruk och avinstallera anordningen, metoden eller programvaran har en tjäns-
teman som är anställd vid skyddspolisen då rätt att i hemlighet ta sig in i ett ovannämnt
utrymme eller på en ovannämnd plats eller i ett ovannämnt informationssystem och att
kringgå, låsa upp eller på något annat motsvarande sätt tillfälligt passera eller störa objek-
tens eller informationssystemens säkerhetssystem. Anordningar, metoder och programva-
ra får inte installeras eller avinstalleras i utrymmen som används för boende av permanent
natur.

17 §

Framställning om och plan för en täckoperation vid civil underrättelseinhämtning

I en framställning om täckoperation vid civil underrättelseinhämtning ska följande
nämnas:

1) den som föreslagit åtgärden,
2) den person eller, i det fall att en bestämd person inte kan specificeras, grupp av per-

soner, till-räckligt specificerad, som är föremål för inhämtandet av information,
3) den verksamhet som avses i 3 §,
4) de fakta som förutsättningarna för och inriktningen av täckoperationen grundar sig

på,
5) syftet med täckoperationen,
6) behovet av täckoperationen,
7) övriga uppgifter som behövs för att bedöma förutsättningarna för täckoperationen.
Över en täckoperation ska en sådan skriftlig plan göras upp som innehåller väsentlig

och tillräckligt detaljerad information för beslutsfattandet om och genomförandet av täck-
operationen. Vid förändrade omständigheter ska planen vid behov ses över.

18 §

Beslut om en täckoperation vid civil underrättelseinhämtning

Beslut om en sådan täckoperation som avses i 17 § ska fattas av chefen för skyddspoli-
sen. Beslut om täckoperationer som genomförs uteslutande i datanät får fattas också av en
för uppdraget förordnad polisman som hör till befälet vid skyddspolisen och som är för-
trogen med användningen av metoder för underrättelseinhämtning.

Ett beslut om en täckoperation får meddelas för högst sex månader åt gången.
Beslut om en täckoperation ska fattas skriftligen. I beslutet ska följande nämnas:
1) den som föreslagit åtgärden,
2) den polisman som ansvarar för genomförandet av täckoperationen,
3) identifikationsuppgifterna för de polismän som genomför täckoperationen,
4) den verksamhet som avses i 3 §,
5) den person eller, i det fall att en bestämd person inte kan specificeras, grupp av per-

soner, till-räckligt specificerad, som är föremål för inhämtandet av information,
6) de fakta som förutsättningarna för och inriktningen av täckoperationen grundar sig

på,
7) täckoperationens syfte och genomförandeplan,
8) beslutets giltighetstid,
9) eventuella begränsningar och villkor för täckoperationen.
Vid förändrade omständigheter ska beslutet vid behov ses över. Beslut om avslutande

av en täckoperation ska fattas skriftligen.
16



581/2019  
19 §

Brottsförbud vid civil underrättelseinhämtning

En polisman vid skyddspolisen som företar en täckoperation vid civil underrättelsein-
hämtning får inte begå brott eller ta initiativ till ett brott.

Om en polisman vid skyddspolisen som företar en täckoperation begår en trafikförseel-
se, en ordningsförseelse eller något annat jämförbart brott för vilket det föreskrivna straf-
fet är ordningsbot, går polismannen fri från straffansvar, om gärningen har varit nödvän-
dig för att syftet med täckoperationen ska nås eller för att inhämtandet av information inte
ska avslöjas.

20 §

Beslut om bevisprovokation genom köp vid civil underrättelseinhämtning

Beslut om bevisprovokation genom köp vid civil underrättelseinhämtning ska fattas av
chefen för skyddspolisen. Beslut om bevisprovokation genom köp som gäller säljanbud
uteslutande till allmänheten får fattas också av en för uppdraget förordnad polisman som
hör till befälet vid skyddspolisen och som är förtrogen med användningen av metoder för
underrättelseinhämtning.

Beslut om bevisprovokation genom köp får meddelas för högst sex månader åt gången.
Beslut om bevisprovokation genom köp ska fattas skriftligen. I beslutet ska följande

nämnas:
1) den verksamhet som avses i 3 §,
2) den person som är föremål för bevisprovokation,
3) de fakta som förutsättningarna för och inriktningen av bevisprovokationen grundar

sig på,
4) de föremål, de ämnen, den egendom eller de tjänster som är föremål för bevisprovo-

kationen,
5) syftet med bevisprovokationen,
6) beslutets giltighetstid,
7) den till befälet vid skyddspolisen hörande polisman som leder och övervakar bevis-

provokationen,
8) eventuella begränsningar och villkor för bevisprovokationen.

21 §

Plan för genomförande av bevisprovokation genom köp vid civil underrättelseinhämtning

Över genomförandet av bevisprovokation genom köp vid civil underrättelseinhämtning
ska det upprättas en skriftlig plan, om detta behövs med hänsyn till operationens omfatt-
ning eller andra motsvarande skäl.

Vid förändrade omständigheter ska planen för genomförande av bevisprovokationen
vid behov ses över.

22 §

Beslut om genomförande av bevisprovokation genom köp vid civil 
underrättelseinhämtning

Beslut om genomförande av bevisprovokation genom köp vid civil underrättelsein-
hämtning ska fattas skriftligen. Beslutet ska fattas av en för uppdraget förordnad polisman
som hör till befälet vid skyddspolisen och är förtrogen med användningen av metoder för
underrättelseinhämtning och som ansvarar för genomförandet av bevisprovokationen.

I beslutet ska följande nämnas:
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1) den polisman som beslutat om bevisprovokationen genom köp samt beslutets datum
och innehåll,

2) identifikationsuppgifterna för de polismän som genomför bevisprovokationen,
3) hur det har säkerställts att bevisprovokationen inte får den som är föremål för åtgär-

den eller någon annan att begå ett brott som denne annars inte skulle begå,
4) eventuella begränsningar och villkor för bevisprovokationen.
Om åtgärden inte tål uppskov, behöver ett beslut som avses i 2 mom. inte upprättas i

skriftlig form före bevisprovokationen. Beslutet ska dock upprättas i skriftlig form utan
dröjsmål efter bevisprovokationen.

Vid förändrade omständigheter ska beslutet om genomförande av bevisprovokationen
vid behov ses över.

23 §

Säkerheten för polismän vid förtäckt inhämtande av information, täckoperationer, 
bevisprovokation genom köp och användning av informationskällor vid civil 

underrättelseinhämtning

En polisman som hör till befälet vid skyddspolisen får besluta att en polisman som ska
genomföra sådant förtäckt inhämtande av information, en sådan täckoperation eller sådan
bevisprovokation genom köp eller förbereda eller genomföra sådan användning av infor-
mationskällor som avses i detta kapitel ska förses med en teknisk anordning som möjlig-
gör avlyssning och observation, om utrustningen är motiverad för att polismannens säker-
het ska kunna tryggas.

Avlyssningen och observationen får upptas. Upptagningarna ska utplånas så snart de
inte behövs för att trygga polismannens säkerhet. Om upptagningarna trots allt behöver
bevaras av orsaker som har samband med rättsskyddet för någon som har del i saken, får
upptagningarna bevaras och användas i detta syfte. De ska i så fall utplånas när saken har
avgjorts genom ett lagakraftvunnet beslut eller avskrivits.

24 §

Beslut om styrd användning av informationskällor vid civil underrättelseinhämtning

Beslut om styrd användning av informationskällor vid civil underrättelseinhämtning
fattas av chefen för skyddspolisen eller en för uppdraget förordnad polisman som hör till
befälet vid skyddspolisen och som är förtrogen med användningen av metoder för under-
rättelseinhämtning.

Ett beslut om styrd användning av informationskällor får meddelas för högst sex måna-
der åt gången.

Beslut om styrd användning av informationskällor ska fattas skriftligen. I beslutet ska
följande nämnas:

1) den som föreslagit åtgärden,
2) den polisman som ansvarar för genomförandet av inhämtandet av information,
3) identifikationsuppgifterna för informationskällan,
4) den verksamhet som avses i 3 §,
5) de fakta som förutsättningarna för och inriktningen av den styrda användningen av

informationskällor grundar sig på,
6) syftet med inhämtandet av information och planen för genomförande av detta,
7) beslutets giltighetstid,
8) eventuella begränsningar och villkor för den styrda användningen av informations-

källor.
Vid förändrade omständigheter ska beslutet vid behov ses över. Beslut om avslutande

av styrd användning av en informationskälla ska fattas skriftligen.
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I fråga om registrering av uppgifter om informationskällor i ett personregister och be-
talning av arvode tillämpas vad som föreskrivs i 5 kap. 41 §.

25 §

Tryggande av informationskällor vid civil underrättelseinhämtning

Vid civil underrättelseinhämtning kan skyddspolisen med en informationskällas sam-
tycke övervaka informationskällans bostad, eller något annat utrymme som informations-
källan använder för boende, och dess omedelbara närmiljö, med kamera eller någon annan
teknisk anordning, metod eller programvara som placerats på platsen, om det behövs för
att avvärja en fara som hotar informationskällans liv eller hälsa. Utomstående behöver inte
upplysas om att informationskällan tryggas.

Övervakningen ska avslutas utan dröjsmål, om den inte längre behövs för att avvärja en
fara som hotar informationskällans liv eller hälsa.

Upptagningar som uppkommit vid övervakning enligt 1 mom. ska utplånas så snart de
inte behövs för att trygga informationskällans säkerhet. Om upptagningarna trots allt be-
höver bevaras av orsaker som har samband med rättsskyddet för någon som har del i sa-
ken, får upptagningarna bevaras och användas i detta syfte. De ska i så fall utplånas när
saken har avgjorts genom ett lagakraftvunnet beslut eller avskrivits.

En för uppdraget förordnad polisman som hör till befälet vid skyddspolisen och som är
förtrogen med användningen av metoder för underrättelseinhämtning får besluta att en in-
formationskälla, med informationskällans samtycke, ska förses med en teknisk anordning
som möjliggör avlyssning och observation, om utrustningen i ett enskilt fall är nödvändig
för att informationskällans säkerhet ska kunna tryggas. Avlyssningen och observationen
får upptas. Upptagningarna ska utplånas så snart de inte behövs för att trygga informa-
tionskällans säkerhet.

Chefen för skyddspolisen får besluta att en informationskälla ges falska, vilseledande
eller förtäckta uppgifter eller registeranteckningar, som får användas i ett enskilt fall, eller
att falska handlingar får upprättas för att användas av informationskällan, om det är nöd-
vändigt för att för att skydda informationskällans liv och hälsa. En registeranteckning ska
rättas när förutsättningarna enligt detta moment inte längre föreligger.

26 §

Platsspecifik underrättelseinhämtning

Med platsspecifik underrättelseinhämtning avses underrättelseinhämtning för att hitta
föremål, egendom, handlingar eller information eller utröna omständigheter på någon an-
nan plats än en plats som används för boende av permanent natur eller en plats beträffande
vilken det finns anledning att anta att underrättelseinhämtningen kommer att omfatta in-
formation som någon enligt 17 kap. 11, 13, 14, 16, 20 eller 21 § eller 22 § 2 mom. i rätte-
gångsbalken har skyldighet eller rätt att vägra vittna om.

27 §

Beslut om platsspecifik underrättelseinhämtning vid civil underrättelseinhämtning

Beslut om platsspecifik underrättelseinhämtning vid civil underrättelseinhämtning ska
fattas av domstol, om den riktas mot någon annan hemfridsskyddad plats än ett utrymme
som används för boende av permanent natur eller mot en plats som allmänheten inte har
tillträde till eller dit tillträdet för allmänheten har begränsats eller förhindrats under den tid
den platsspecifika underrättelseinhämtningen genomförs, på yrkande av en för uppdraget
förordnad polisman som hör till befälet vid skyddspolisen och som är förtrogen med an-
vändningen av metoder för underrättelseinhämtning.
19



581/2019  
Om det ärende som avses i 1 mom. inte tål uppskov, får chefen för skyddspolisen eller
en för uppdraget förordnad polisman som hör till befälet vid skyddspolisen och som är för-
trogen med användningen av metoder för underrättelseinhämtning besluta om platsspeci-
fik underrättelseinhämtning till dess att domstolen har avgjort yrkandet. Ärendet ska föras
till domstol så snart det är möjligt, dock senast 24 timmar efter det att metoden började
användas.

Chefen för skyddspolisen eller en för uppdraget förordnad polisman som hör till befälet
vid skyddspolisen och som är förtrogen med användningen av metoder för underrättelse-
inhämtning beslutar om annan platsspecifik underrättelseinhämtning än sådan som avses
i 1 mom.

Tillstånd får beviljas och beslut fattas för högst en månad åt gången.
I ett yrkande och i ett beslut om platsspecifik underrättelseinhämtning ska tillräckligt

noggrant specificeras
1) den verksamhet som avses i 3 §,
2) den plats som är föremål för den platsspecifika underrättelseinhämtningen,
3) de fakta utifrån vilka det anses finnas förutsättningar för platsspecifik underrättelse-

inhämtning,
4) vad som söks, i den utsträckning det är möjligt att ange, genom den platsspecifika

underrättelseinhämtningen,
5) eventuella begränsningar i den platsspecifika underrättelseinhämtningen.
När sakens brådskande natur kräver det får ett beslut om platsspecifik underrättelsein-

hämtning dokumenteras efter det att den platsspecifika underrättelseinhämtningen har ge-
nomförts.

Om det medan en platsspecifik underrättelseinhämtning pågår framkommer att under-
rättelseinhämtningen har omfattat sådan information som någon enligt 17 kap. 11, 13, 14,
16, 20 eller 21 § eller 22 § 2 mom. i rättegångsbalken har skyldighet eller rätt att vägra
vittna om, ska underrättelseinhämtningen till denna del genast avslutas och de anteckning-
ar och kopior som gäller informationen genast utplånas eller förstöras.

28 §

Kopiering vid civil underrättelseinhämtning

Skyddspolisen har vid civil underrättelseinhämtning rätt att kopiera handlingar och fö-
remål.

29 §

Kopieringsförbud vid civil underrättelseinhämtning

En handling eller något annat objekt som avses i 26 § får inte kopieras vid civil under-
rättelseinhämtning, om objektet innehåller sådant som någon med stöd av 17 kap. 11, 13,
14, 16, 20 eller 21 § i rättegångsbalken har skyldighet eller rätt att vägra vittna om.

Om tystnadsplikten eller tystnadsrätten grundar sig på 17 kap. 11 § 2 eller 3 mom. i
rättegångsbalken eller 13, 14, 16 eller 20 § i det kapitlet, är en förutsättning för förbudet
utöver det som föreskrivs i 1 mom. dessutom att objektet innehas av en person som avses
i bestämmelsen i fråga eller av någon som står i ett sådant förhållande till honom eller hen-
ne som avses i 17 kap. 22 § 2 mom. i rättegångsbalken, eller av den till vars förmån tyst-
nadsplikten eller tystnadsrätten har föreskrivits.

Kopieringsförbud gäller dock inte, om
1) den i 17 kap. 11 § 2 eller 3 mom., 13 § 1 eller 3 mom., 14 § 1 mom. eller 16 § 1 mom.

i rättegångsbalken avsedda person till vars förmån tystnadsplikten har föreskrivits sam-
tycker till kopiering,

2) en i 17 kap. 20 § 1 mom. i rättegångsbalken avsedd person samtycker till kopiering.
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30 §

Kopieringsförbud som gäller teleavlyssning, teleövervakning och basstationsuppgifter

Handlingar och data som innehas av ett i 3 § 27 punkten i lagen om tjänster inom elek-
tronisk kommunikation avsett teleföretag (teleföretag) eller en i 41 punkten i den paragra-
fen avsedd sammanslutningsabonnent och som innehåller uppgifter om meddelanden som
avses i 5 kap. 5 § 1 mom. i denna lag eller innehåller identifieringsuppgifter som avses i
5 kap. 8 § 1 mom. eller basstationsuppgifter som avses i 5 kap. 11 § 1 mom. får inte ko-
pieras.

31 §

Kopiering av försändelser vid civil underrättelseinhämtning

Skyddspolisen har vid civil underrättelseinhämtning rätt att kopiera ett brev eller en an-
nan försändelse innan den anländer till mottagaren.

32 §

Kvarhållande av försändelser för kopiering

Om det finns skäl att anta att ett brev eller någon annan försändelse som får kopieras
vid civil underrättelseinhämtning kommer att anlända till eller redan finns vid ett verksam-
hetsställe för post, en järnvägsstation eller en del av en sådan eller ett verksamhetsställe
som innehas av den som yrkesmässigt transporterar försändelser i samband med trafik el-
ler annars, får en för uppdraget förordnad polisman som hör till befälet vid skyddspolisen
och som är förtrogen med användningen av metoder för underrättelseinhämtning förordna
att försändelsen ska hållas kvar på verksamhetsstället i fråga tills kopiering hinner utföras.

Det förordnande som avses i 1 mom. får meddelas för högst en månad räknat från det
att chefen för verksamhetsstället har fått kännedom om förordnandet. Försändelsen får
inte utan tillåtelse av den tjänsteman som avses i 1 mom. överlämnas till någon annan än
tjänstemannen eller till den som han eller hon har utsett.

Chefen för verksamhetsstället ska genast underrätta den som har meddelat förordnandet
om när försändelsen har anlänt. Denne ska utan ogrundat dröjsmål besluta om kopiering.

33 §

Beslut om kopiering och om kopiering av försändelser

Beslut om kopiering av en försändelse ska fattas av domstol på yrkande av en polisman
som hör till befälet vid skyddspolisen och som är förtrogen med användningen av metoder
för underrättelseinhämtning. Om ärendet inte tål uppskov, får en för uppdraget förordnad
polisman som hör till befälet vid skyddspolisen och som är förtrogen med användningen
av metoder för underrättelseinhämtning besluta om kopiering av försändelsen till dess att
domstolen har avgjort yrkandet om beviljande av tillstånd. Ärendet ska föras till domstol
så snart det är möjligt, dock senast 24 timmar efter det att metoden började användas.

Beslut om kopiering vid civil underrättelseinhämtning ska fattas av en polisman som
hör till befälet vid skyddspolisen och som är förtrogen med användningen av metoder för
underrättelseinhämtning. Om ett ärende inte tål uppskov, får också någon annan polisman
vid skyddspolisen än en polisman som hör till befälet vid skyddspolisen och som är för-
trogen med användningen av metoder för underrättelseinhämtning, i ett enskilt fall besluta
om kopiering, till dess att en polisman som hör till befälet vid skyddspolisen och som är
förtrogen med användningen av metoder för underrättelseinhämtning har avgjort ärendet.
Ärendet ska lämnas över till en polisman som hör till befälet vid skyddspolisen och som
är förtrogen med användningen av metoder för underrättelseinhämtning för avgörande så
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snart det är möjligt, dock senast 24 timmar efter det att metoden för underrättelseinhämt-
ning började användas.

34 §

Förstöring av kopior

En kopia ska förstöras utan dröjsmål, om det framgår att sådant material har kopierats
som det är förbjudet att kopiera eller att informationen inte behövs för att skydda den na-
tionella säkerheten.

35 §

Förfarandet i domstol i ärenden som gäller civil underrättelseinhämtning

Ett tillståndsärende som gäller en metod för civil underrättelseinhämtning ska handläg-
gas av Helsingfors tingsrätt. Tingsrätten är domför med ordföranden ensam. Sammansätt-
ningen ska på det sätt som avses i 2 kap. 11 § i rättegångsbalken förstärkas med en lagfa-
ren ledamot, om det inte är uppenbart ogrundat med hänsyn till ärendets art. Sammanträdet
kan hållas även vid en annan tidpunkt och på en annan plats än vad som föreskrivs om en
allmän underrätts sammanträde.

Ett yrkande om användning av en metod för underrättelseinhämtning ska göras skrift-
ligen. Ett yrkande som gäller användning av en metod för underrättelseinhämtning ska
utan dröjsmål tas upp till behandling i domstol i närvaro av den tjänsteman som framställt
yrkandet eller en av denne förordnad tjänsteman som är insatt i ärendet. Underrättelsetill-
synsombudsmannen eller en av denne förordnad tjänsteman ska ges tillfälle att bli hörd
innan behandlingen av ett tillståndsärende avslutas.

Ärendet ska avgöras skyndsamt. Behandlingen kan också ske med anlitande av video-
konferens eller någon annan lämplig teknisk metod för dataöverföring där de som deltar i
behandlingen har sådan kontakt att de kan tala med och se varandra.

I fråga om varje metod för underrättelseinhämtning finns det särskilda bestämmelser
om innehållet i beslutet. Beslutet ska meddelas omedelbart eller senast när behandlingen
av de ärenden om metoder för underrättelseinhämtning som anknyter till samma underrät-
telsehelhet har avslutats.

Om domstolen har beviljat tillstånd till teleavlyssning eller teleövervakning, får den
pröva och avgöra ett ärende som gäller beviljande av tillstånd i fråga om en ny person, te-
leadress eller teleterminalutrustning utan att den tjänsteman som framställt yrkandet eller
en av denne förordnad tjänsteman är närvarande, om det har förflutit mindre än sex måna-
der från den muntliga behandlingen av det tidigare tillståndsärendet. Ärendet kan behand-
las utan att tjänstemannen är närvarande också om användningen av metoden för under-
rättelseinhämtning redan har avslutats.

Ett beslut i ett tillståndsärende får inte överklagas genom besvär. Klagan mot beslutet
får anföras utan tidsbegränsning hos Helsingfors hovrätt. Klagan ska behandlas skynd-
samt. Också underrättelsetillsynsombudsmannen har rätt att anföra klagan över ett beslut
i ett tillståndsärende.

Vid handläggningen av ett ärende som gäller en metod för underrättelseinhämtning ska
det fästas särskild vikt vid att sekretessen iakttas och att informationen i handlingar och
informationssystem skyddas genom behövliga förfaranden och datasäkerhetsarrange-
mang.
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36 §

Skyddande av civil underrättelseinhämtning

Skyddspolisen får använda falska, vilseledande eller förtäckta uppgifter, göra och an-
vända falska, vilseledande eller förtäckta registeranteckningar samt upprätta och använda
falska handlingar, om det är nödvändigt för att skydda den civila underrättelseinhämtning-
en.

En registeranteckning som avses i 1 mom. ska rättas när förutsättningarna enligt det mo-
mentet inte längre föreligger.

Närmare bestämmelser om ordnandet av skyddandet av civil underrättelseinhämtning
får utfärdas genom förordning av statsrådet.

37 §

Beslut om skyddande

Beslut om registeranteckningar och upprättande av handlingar enligt 36 § 1 mom. ska
fattas av chefen för skyddspolisen.

En för uppdraget förordnad polisman som hör till befälet vid skyddspolisen och som är
förtrogen med användningen av metoder för underrättelseinhämtning beslutar om annat än
i 1 mom. avsett skyddande.

Den myndighet som har fattat beslut om registeranteckningar och upprättande av hand-
lingar ska föra en förteckning över anteckningarna och handlingarna, övervaka använd-
ningen av dem samt se till att anteckningarna rättas.

38 §

Yppandeförbud vid civil underrättelseinhämtning

En för uppdraget förordnad polisman som hör till befälet vid skyddspolisen och som är
förtrogen med användningen av metoder för civil underrättelseinhämtning får förbjuda en
utomstående att röja sådana omständigheter om användningen av en metod för civil un-
derrättelseinhämtning som denne fått kännedom om, om det är motiverat för att skydda
metoden för underrättelseinhämtning. Det förutsätts dessutom att den utomstående med
anledning av sitt uppdrag eller sin ställning har bistått eller blivit ombedd att bistå vid an-
vändningen av en metod för underrättelseinhämtning.

Ett yppandeförbud meddelas för högst ett år åt gången. Förbudet ska ges i skriftlig form
och bevisligen delges den som förbudet gäller. I förbudet ska det specificeras de om-
ständigheter som förbudet omfattar, nämnas förbudets giltighetstid och anges hotet om
straff för överträdelse av förbudet.

Ett beslut om yppandeförbud får inte överklagas genom besvär. Den som har fått ett för-
bud får dock utan tidsbegränsning anföra klagan hos Helsingfors tingsrätt. Klagan ska be-
handlas skyndsamt.

Till straff för överträdelse av yppandeförbudet döms enligt 38 kap. 1 eller 2 § i straff-
lagen, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag.

Den som har fått ett yppandeförbud får trots 4 mom. meddela underrättelsetillsynsom-
budsmannen om yppandeförbudet.

39 §

Beslut om användning av metoder för underrättelseinhämtning i vissa fall

Beslut om civil underrättelseinhämtning och användning av metoder för underrättelse-
inhämtning som sker utanför Finland ska fattas av chefen för skyddspolisen.
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I fråga om innehållet i framställningar, planer, yrkanden och beslut som gäller använd-
ningen av metoder för underrättelseinhämtning tillämpas vad som i detta kapitel före-
skrivs om framställningar, planer, yrkanden och beslut.

Bestämmelserna i 44 och 47 § i detta kapitel tillämpas inte på sådan civil underrättelse-
inhämtning och användning av metoder för underrättelseinhämtning som avses i 1 mom.
Bestämmelsen i 4 § 4 mom. i detta kapitel kan i enskilda fall, om det är nödvändigt för
skyddandet av den nationella säkerheten, frångås vid sådan civil underrättelseinhämtning
och användning av metoder för underrättelseinhämtning som avses i 1 mom.

Deltagande i sådan civil underrättelseinhämtning utomlands som avses i denna paragraf
förutsätter samtycke av den berörda tjänstemannen vid skyddspolisen.

40 §

Beräkning av tidsfrister vid civil underrättelseinhämtning

Vid beräkning av tidsfrister enligt detta kapitel ska inte lagen om beräknande av laga
tid (150/1930) tillämpas.

En i månader uttryckt tid löper ut den dag i månaden som till sitt ordningsnummer mot-
svarar den dag då tidsfristen började löpa. Om motsvarande dag inte finns i den månad då
tidsfristen löper ut, löper tiden ut den sista dagen i månaden.

41 §

Förbud mot avlyssning och observation vid civil underrättelseinhämtning

Teleavlyssning, inhämtande av information i stället för teleavlyssning, teknisk avlyss-
ning och optisk observation får inte riktas mot sådan kommunikation som parterna i kom-
munikationen inte får vittna om eller som parterna har rätt att vägra vittna om med stöd av
17 kap. 13, 14, 16 eller 20 § eller 22 § 2 mom. i rättegångsbalken.

Om det under tiden för teleavlyssning, inhämtande av information i stället för teleav-
lyssning, teknisk avlyssning eller optisk observation eller vid något annat tillfälle fram-
kommer att det är fråga om ett meddelande som det är förbjudet att avlyssna eller obser-
vera, ska åtgärden avbrytas och de upptagningar som fåtts genom åtgärden och anteck-
ningarna om de uppgifter som fåtts genom den genast utplånas.

De förbud mot avlyssning och observation som avses i denna paragraf gäller dock inte
sådana fall där en i 1 mom. avsedd person deltar i sådan verksamhet som är föremål för
civil underrättelseinhämtning där verksamheten allvarligt hotar den nationella säkerheten
och det även för hans eller hennes del har fattats beslut om teleavlyssning, inhämtande av
information i stället för teleavlyssning, teknisk avlyssning eller optisk observation.

42 §

Granskning av upptagningar och handlingar från civil underrättelseinhämtning

En polisman som hör till befälet vid skyddspolisen eller en av denne förordnad tjänste-
man ska utan ogrundat dröjsmål granska de upptagningar och handlingar som uppkommit
vid användningen av en metod för civil underrättelseinhämtning.

43 §

Undersökning av upptagningar från civil underrättelseinhämtning

Upptagningar som uppkommit vid användningen av metoder för civil underrättelsein-
hämtning får undersökas endast av domstol eller en polisman som hör till befälet vid
skyddspolisen eller av underrättelsetillsynsombudsmannen eller en av denne förordnad
tjänsteman. Enligt förordnande av en polisman som hör till befälet vid skyddspolisen eller
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enligt anvisning av domstolen får upptagningarna undersökas även av en annan polisman,
av en sakkunnig eller av någon annan som anlitas för inhämtande av information.

När en i 1 mom. avsedd sakkunnig eller någon annan person är en privatperson som ut-
för upp-gifter enligt detta kapitel, ska bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar til-
lämpas på dem.

När en sakkunnig eller en annan person enligt 2 mom. anlitas ska undersökningen av
upptagningar ske under direkt ledning och övervakning av en polisman vid skyddspolisen.
En sakkunnig eller en annan person som anlitas ska dessutom ha de kunskaper och färdig-
heter samt den erfarenhet som behövs för att utföra uppdraget.

44 §

Utlämnande av information som erhållits vid civil underrättelseinhämtning för 
brottsbekämpning

Skyddspolisen ska utan ogrundat dröjsmål anmäla till centralkriminalpolisen, om det
medan en metod för underrättelseinhämtning används framkommer att det kan antas att ett
sådant brott har begåtts för vilket det föreskrivna strängaste straffet är fängelse i minst sex
år. Genom beslut av chefen för skyddspolisen får anmälan skjutas upp med högst ett år åt
gången, om det är nödvändigt för att garantera den nationella säkerheten eller skydda liv
eller hälsa. Skyddspolisen får anmäla ett begånget brott till centralkriminalpolisen, om an-
mälan kan antas vara av synnerlig vikt för utredningen av ett brott för vilket det föreskriv-
na strängaste straffet är fängelse i minst tre år.

Skyddspolisen ska utan dröjsmål anmäla till en behörig myndighet, om det medan en
metod för underrättelseinhämtning används framkommer att ett sådant brott är på färde för
vilket det föreskrivna strängaste straffet är fängelse i minst sex år och brottet ännu kan för-
hindras. Information som fåtts genom användning av en metod för underrättelseinhämt-
ning får lämnas ut till en behörig myndighet för förhindrande av ett sådant brott för vilket
det föreskrivna strängaste straffet är fängelse i minst två år.

När det övervägs om en anmälan ska skjutas upp enligt 1 mom. eller en anmälan göras
enligt 1 eller 2 mom. i fråga om ett begånget brott för vilket det föreskrivna strängaste
straffet är fängelse i minst tre år eller i fråga om förhindrade av ett brott för vilket det fö-
reskrivna strängaste straffet är fängelse i minst två år, ska utöver betydelsen för skyddet
av den nationella säkerheten även betydelsen av utredningen eller förhindrandet av brottet
med tanke på allmänna och enskilda intressen beaktas vid bedömningen.

Information som fåtts genom användning av en metod för underrättelseinhämtning får
alltid lämnas ut som utredning som stöder det att någon är oskyldig samt för att förhindra
betydande fara för någons liv, hälsa eller frihet eller betydande miljö-, egendoms- eller
förmögenhetsskada.

Om en förundersökningsmyndighet inleder en förundersökning eller börjar vidta en för-
undersökningsåtgärd eller en behörig myndighet inleder en åtgärd som syftar till att för-
hindra ett brott utifrån en anmälan som avses i denna paragraf, ska förundersökningsmyn-
digheten eller den behöriga myndigheten innan förundersökningen inleds, förundersök-
ningsåtgärden vidtas eller den brottsförhindrande åtgärden vidtas anmäla detta till skydds-
polisen.

Beslut om användning av sådan information som med stöd av denna paragraf lämnas
som bevisning fattas av domstolen i samband med behandlingen av huvudsaken. Bestäm-
melser om anteckning i förundersökningsprotokollet om användningen av information
finns i 9 kap. 6 § 2 mom. i förundersökningslagen, och bestämmelser om uppgivande i
stämningsansökan av användningen av information finns i 5 kap. 3 § 1 mom. 9 punkten i
lagen om rättegång i brottmål.
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45 §

Utplåning av information som erhållits genom en metod för underrättelseinhämtning

Information som fåtts genom en metod för underrättelseinhämtning ska utplånas utan
dröjsmål efter att det framgått att den inte behövs för att skydda den nationella säkerheten.

Informationen får dock bevaras och lagras i ett register som avses i lagen om behandling
av personuppgifter i polisens verksamhet, om detta behövs i fall som avses i 44 §.

Basstationsuppgifter som avses i 8 § ska utplånas efter att det har framgått att de inte
behövs för att skydda den nationella säkerheten.

46 §

Utplåning av information som fåtts i en brådskande situation

Om en polisman som hör till befälet vid skyddspolisen i en brådskande situation enligt
7 § 1 mom., 8 § 1 mom., 11 § 1 mom., 12 § 1 mom., 13 § 1 mom., 14 § 1 mom. eller 27 §
2 mom. har beslutat att teleövervakning, inhämtande av basstationsuppgifter, teknisk av-
lyssning, optisk observation, teknisk spårning av en person, teknisk observation av utrust-
ning eller platsspecifik underrättelseinhämtning ska inledas, men domstolen anser att det
inte har funnits förutsättningar för åtgärden, ska användningen av metoden för underrät-
telseinhämtning avslutas och det material som fåtts på detta sätt och anteckningarna om
de uppgifter som fåtts på detta sätt genast utplånas. Information som fåtts på detta sätt får
dock användas under samma förutsättningar som en uppgift får användas i de fall som av-
ses i 44 § 1 eller 2 mom., om det kan antas att det har begåtts ett sådant brott för vilket det
föreskrivna strängaste straffet är fängelse i minst sex år eller om det framgår att ett sådant
brott är på färde för vilket det föreskrivna strängaste straffet är fängelse i minst sex år och
brottet ännu kan förhindras.

Om en polisman vid skyddspolisen i en brådskande situation enligt 33 § 2 mom. har be-
slutat om kopiering, men en för uppdraget förordnad polisman som hör till befälet vid
skyddspolisen och som är förtrogen med användningen av metoder för underrättelsein-
hämtning anser att det inte har funnits förutsättningar för åtgärden, ska användningen av
metoden för underrättelseinhämtning avslutas och det material som fåtts på detta sätt och
anteckningarna om de uppgifter som fåtts på detta sätt genast utplånas. Information som
fåtts på detta sätt får dock användas under samma förutsättningar som en uppgift får an-
vändas i de fall som avses i 44 § 1 eller 2 mom., om det kan antas att det har begåtts ett
sådant brott för vilket det föreskrivna strängaste straffet är fängelse i minst sex år eller om
det framgår att ett sådant brott är på färde för vilket det föreskrivna strängaste straffet är
fängelse i minst sex år och brottet ännu kan förhindras.

47 §

Underrättelse om användning av en metod för underrättelseinhämtning

Den person som vid civil underrättelseinhämtning har varit föremål för teleavlyssning,
inhämtande av information i stället för teleavlyssning, teleövervakning och teknisk obser-
vation samt kopiering som riktar sig mot ett meddelande eller sådan kopiering av en för-
sändelse som riktar sig mot ett meddelande ska utan dröjsmål underrättas om detta skrift-
ligen efter det att syftet med användningen av metoden för underrättelseinhämtning har
nåtts. Den som varit föremål för inhämtande av information ska dock underrättas om an-
vändningen av metoden för underrättelseinhämtning senast ett år efter det att användning-
en av metoden upphörde.

På yrkande av en polisman som hör till befälet vid skyddspolisen får domstolen besluta
att underrättelsen enligt 1 mom. till den som varit föremål för åtgärden får skjutas upp med
högst två år åt gången, om det är motiverat för att trygga pågående användning av en me-
26



581/2019  
tod för underrättelseinhämtning, garantera den nationella säkerheten eller skydda liv eller
hälsa. Domstolen får besluta att underrättelsen ska utebli, om det är nödvändigt för att ga-
rantera den nationella säkerheten eller skydda liv eller hälsa.

Om den som varit föremål för inhämtandet av information inte är identifierad vid ut-
gången av den tid eller det uppskov som avses i 1 eller 2 mom., ska han eller hon utan
ogrundat dröjsmål skriftligen underrättas om underrättelseinhämtningen när identiteten
har utretts.

Den domstol som beviljat tillståndet ska samtidigt skriftligen informeras om underrät-
telsen.

Om skyddspolisen fortsätter inhämtandet av information med stöd av 5 §, ska bestäm-
melserna om underrättelse om hemligt inhämtande av information i 5 kap. 58 § iakttas.

Den som vid civil underrättelseinhämtning varit föremål för inhämtande av information
behöver inte underrättas om systematisk observation, förtäckt inhämtande av information,
en täckoperation, bevisprovokation genom köp, styrd användning av informationskällor,
platsspecifik underrättelseinhämtning, kopiering som riktar sig mot annat än ett medde-
lande och sådan kopiering av en försändelse som riktar sig mot annat än ett meddelande,
om inte förundersökning har inletts i ärendet utifrån en anmälan enligt 44 §. Om förunder-
sökning inleds ska bestämmelserna i 10 kap. 60 § 2–7 mom. i tvångsmedelslagen iakttas.

Den som varit föremål för inhämtande av information behöver inte underrättas om an-
vändningen av en metod för underrättelseinhämtning, om föremålet har varit en statlig ak-
tör eller en aktör som är jämställbar med en sådan.

I fråga om handläggning av underrättelseärenden i domstol ska 35 § iakttas.

48 §

Protokoll

Efter det att användningen av en metod för underrättelseinhämtning upphört ska det
utan ogrundat dröjsmål upprättas ett protokoll över användningen av metoden.

Närmare bestämmelser om hur åtgärderna ska dokumenteras med tanke på övervak-
ningen får utfärdas genom förordning av statsrådet.

49 §

Begränsning av partsoffentlighet i vissa fall

En person vars rättigheter eller skyldigheter saken gäller har inte, trots 11 § i lagen om
offentlighet i myndigheternas verksamhet, rätt att få vetskap om användningen av en så-
dan metod för underrättelseinhämtning som avses i detta kapitel förrän en underrättelse
enligt 47 § har gjorts.

Bestämmelser om rätt till insyn för registrerade finns i lagen om behandling av person-
uppgifter i polisens verksamhet.

50 §

Rätt att få information av privata sammanslutningar

Trots att en sammanslutnings medlemmar, revisorer, verkställande direktör, styrelse-
medlemmar eller arbetstagare är bundna av företags-, bank- eller försäkringshemlighet har
skyddspolisen på begäran av en polisman som hör till befälet vid skyddspolisen rätt att få
uppgifter som i ett enskilt fall kan antas vara behövliga vid utredningen av sådan verksam-
het som är föremål för civil underrättelseinhämtning och som allvarligt hotar den nationel-
la säkerheten och som kan antas vara av betydelse för att
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1) identifiera eller nå en fysisk eller juridisk person som är föremål för civil underrät-
telseinhämtning, eller klarlägga personens kontaktuppgifter eller hur personen förflyttar
sig,

2) inrikta användningen av en metod för underrättelseinhämtning på en viss person
som är föremål för civil underrättelseinhämtning, eller

3) klarlägga ekonomisk verksamhet som antas anknyta till i 3 § avsedd verksamhet
som bedrivs av en person eller en juridisk person som är föremål för civil underrättelsein-
hämtning.

51 §

Teleföretags skyldighet att biträda vid civil underrättelseinhämtning

På teleföretags skyldighet att biträda vid civil underrättelseinhämtning tillämpas vad
som i 5 kap. 61 § föreskrivs om teleföretags skyldighet att biträda.

52 §

Ersättningar till teleföretag för biträde och lämnande av uppgifter vid civil 
underrättelseinhämtning

På teleföretags rätt till ersättning för direkta kostnader som orsakats av att de biträtt
myndigheter och lämnat uppgifter tillämpas bestämmelserna i 5 kap. 62 §.

53 §

Användning av uppgifter som lagras av teleföretag och hänför sig till civil 
underrättelseinhämtning

Utöver vad som i 157 § 1 mom. i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation
föreskrivs om användning av lagrade uppgifter får lagrade uppgifter också användas om
uppgifterna med fog kan antas vara av synnerlig vikt för att få information om sådan verk-
samhet som är föremål för civil underrättelseinhämtning och som allvarligt hotar den na-
tionella säkerheten.

54 §

Samarbete med militärunderrättelsemyndigheterna

Skyddspolisen ska samarbeta med militärunderrättelsemyndigheterna för att den civila
och militära underrättelseinhämtningen ska kunna skötas på ett ändamålsenligt sätt och i
detta syfte, trots det som föreskrivs om sekretess, ge militärunderrättelsemyndigheterna
behövliga uppgifter.

Närmare bestämmelser om ordnandet av samarbetet mellan skyddspolisen och militär-
underrättelsemyndigheterna får utfärdas genom förordning av statsrådet.

55 §

Samarbete med andra myndigheter och med företag och sammanslutningar

Skyddspolisen ska enligt behov agera i samarbete med andra myndigheter för att den
civila underrättelseinhämtningen ska kunna skötas på ett ändamålsenligt sätt.

Skyddspolisen får för att genomföra sitt uppdrag avseende civil underrättelseinhämt-
ning trots sekretessbestämmelserna lämna ut andra uppgifter än personuppgifter till andra
myndigheter, om utlämnandet av uppgifterna behövs för att skydda den nationella säker-
heten.
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Skyddspolisen får för att genomföra sitt uppdrag avseende civil underrättelseinhämt-
ning trots sekretessbestämmelserna lämna ut andra uppgifter än personuppgifter till före-
tag och andra sammanslutningar, om utlämnandet av uppgifterna är nödvändigt för att
skydda den nationella säkerheten.

Bestämmelser om utlämnande av information för brottsbekämpning finns i 44 §.
Bestämmelser om behandling av personuppgifter finns i lagen om behandling av per-

sonuppgifter i polisens verksamhet.
Närmare bestämmelser om ordnandet av samarbetet mellan skyddspolisen och andra

myndigheter får utfärdas genom förordning av statsrådet.
Närmare bestämmelser om ordnandet av samarbetet mellan skyddspolisen och den öv-

riga inrikesförvaltningen får utfärdas genom förordning av inrikesministeriet.

56 §

Samordning av hemlig informationsinhämtning

Användningen av de metoder för underrättelseinhämtning om vilka det föreskrivs i det-
ta kapitel ska vid behov samordnas för att säkerställa säkerheten i arbetet för skyddspoli-
sens, militärunderrättelsemyndigheternas, centralkriminalpolisens och andra myndighe-
ters tjänstemän samt för att förhindra att de taktiska och tekniska metoder och planer som
nämnda myndigheter använder vid hemlig informationsinhämtning avslöjas.

Närmare bestämmelser om ordnandet av samordningen av hemlig informationsinhämt-
ning får utfärdas genom förordning av statsrådet.

57 §

Internationellt samarbete

Skyddspolisen får samarbeta och inhämta information tillsammans med utländska sä-
kerhets- och underrättelsetjänster för att skydda den nationella säkerheten.

Om gemensam informationsinhämtning genomförs i samarbete med den stat på vars
territorium metoder för underrättelseinhämtning är avsedda att användas, ska en polisman
vid skyddspolisen iaktta de begränsningar och villkor för användningen av metoderna för
underrättelseinhämtning som staten i fråga ställer.

Chefen för skyddspolisen beslutar om deltagande i internationellt samarbete och om an-
vändning av metoder för underrättelseinhämtning i samband med det. En främmande stats
behöriga tjänsteman har genom beslut av chefen för skyddspolisen rätt att på finskt terri-
torium för att skydda den nationella säkerheten agera i samarbete med skyddspolisen, och
under ledning och övervakning av en polisman vid skyddspolisen använda sådana meto-
der för underrättelseinhämtning om vars användning beslut fattas i enlighet med 9, 10, 18,
20 och 24 §. En utländsk tjänsteman är skyldig att iaktta de föreskrifter, begränsningar och
anvisningar som skyddspolisen meddelar. I 16 kap. 20 § 4 mom., 21 kap. 18 § och 40 kap.
12 § 4 mom. i strafflagen finns det bestämmelser om tillämpning av bestämmelserna i de
kapitlen på brott som begås av eller mot en utländsk tjänsteman som använder en metod
för underrättelseinhämtning på finskt territorium eller som är verksam på finskt territori-
um.

Skyddspolisen får vid internationellt samarbete, trots sekretessbestämmelserna, lämna
ut annan information än personuppgifter, om utlämnandet av informationen behövs för att
skydda den nationella säkerheten och utlämnandet inte strider mot ett nationellt intresse.

Internationella avtal som är bindande för Finland ska följas vid utlämnande och mottag-
ande av information. Internationellt samarbete och informationsutbyte är förbjudet om det
finns grundad anledning att misstänka att en person på grund av samarbetet eller utläm-
nandet av uppgifter riskerar dödsstraff, tortyr, någon annan behandling som kränker män-
niskovärdet, förföljelse, godtyckligt frihetsberövande eller orättvis rättegång.
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Bestämmelser om utlämnande av personuppgifter finns i lagen om behandling av per-
sonuppgifter i polisens verksamhet.

58 §

Samordning av underrättelseverksamheten

Den civila och den militära underrättelseverksamheten samordnas mellan republikens
president, statsrådets kansli, utrikesministeriet, försvarsministeriet och inrikesministeriet
samt vid behov andra ministerier och myndigheter.

Om det bedöms att den civila underrättelseverksamheten har utrikes- och säkerhetspo-
litiska konsekvenser, ska ärendet förberedelsevis behandlas mellan de myndigheter som
avses i 1 mom.

Närmare bestämmelser om ordnandet av samordningen av underrättelseverksamheten
får utfärdas genom förordning av statsrådet.

59 §

Inrikesförvaltningens övervakning av den civila underrättelseinhämtningen

Det inhämtande av information som avses i detta kapitel övervakas av chefen för
skyddspolisen och av inrikesministeriet.

Närmare bestämmelser om ordnandet av inrikesförvaltningens övervakning av den ci-
vila underrättelseinhämtningen får utfärdas genom förordning av inrikesministeriet.

60 §

Extern övervakning av den civila underrättelseinhämtningen

Inrikesministeriet ska årligen till riksdagens justitieombudsman, underrättelsetillsyns-
utskottet och underrättelsetillsynsombudsmannen lämna en berättelse om hur de i detta
kapitel avsedda metoderna för underrättelseinhämtning har använts och användningen
övervakats samt hur det i detta kapitel avsedda skyddandet av den civila underrättelsein-
hämtningen har använts och användningen övervakats.

Bestämmelser om den övervakning som underrättelsetillsynsombudsmannen utövar
finns i lagen om övervakning av underrättelseverksamheten (121/2019). Närmare bestäm-
melser om den parlamentariska tillsynen över underrättelseverksamheten finns i riksda-
gens arbetsordning (40/2000).

Närmare bestämmelser om de utredningar som ska lämnas för övervakningen av den
civila underrättelseinhämtningen får utfärdas genom förordning av statsrådet.

61 §

Anmälningar till underrättelsetillsynsombudsmannen

Skyddspolisen ska informera underrättelsetillsynsombudsmannen om de tillstånd och
beslut som gäller användning av en metod för underrättelseinhämtning och som har med-
delats med stöd av detta kapitel så snart som möjligt efter det att tillståndet beviljades eller
beslutet fattades. Underrättelsetillsynsombudsmannen ska också informeras om ett hos
domstol framställt yrkande som gäller en metod för underrättelseinhämtning.

Skyddspolisen ska så snart som möjligt informera underrättelsetillsynsombudsmannen
om ett beslut som gäller

1) skyddande av civil underrättelseverksamhet,
2) yppandeförbud,
3) uppskjutande av en anmälan enligt 44 § 1 mom.
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Vid anmälningar som avses i denna paragraf ska det fästas särskild vikt vid att sekre-
tessen iakttas och att informationen i handlingar och informationssystem skyddas genom
behövliga förfaranden och datasäkerhetsarrangemang.

9 kap.

Särskilda bestämmelser

10 §

Närmare bestämmelser

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Genom förordning av inrikesministeriet kan närmare bestämmelser utfärdas om
1) hur polismäns ställning ska anges och polismän identifieras,
2) förvaring av egendom som tagits om hand,
3) polisundersökning,
4) tecken och metoder vid stoppande av fordon,
5) automatisk övervakning av vägtrafiken,
6) definitioner av användningen av maktmedel, utbildning i användningen av maktme-

del, träning i och uppföljning av användningen av maktmedel, rätt att bära maktmedels-
redskap, förvaring av maktmedelsredskap och övervakning av användningen av maktme-
del,

7) fasttagande, förvaring och avlivande av djur,
8) handräckning till andra än Tullen och Gränsbevakningsväsendet,
9) registrering av polisåtgärder,
10) tekniskt utförande av säkerhetskontrollåtgärder, hur säkerhetskontroller ska ordnas

i praktiken och om ordnande av säkerhetskontrollutbildning,
11) uniformsmodeller och märken som ska användas med uniform samt om när tjänst-

euppgifterna är av sådan art eller karaktär att de förutsätter användning av uniform.
————

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2019.

Helsingfors den 26 april 2019

Republikens President

 Sauli Niinistö

Inrikesminister Kai Mykkänen
UTGIVARE: JUSTITIEMINISTERIET     ISSN 1456-9663

31


