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Valtioneuvoston asetus
esitutkinnasta, pakkokeinoista ja salaisesta tiedonhankinnasta annetun valtioneu-

voston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
muutetaan esitutkinnasta, pakkokeinoista ja salaisesta tiedonhankinnasta annetun val-

tioneuvoston asetuksen (122/2014) 3 luvun 9, 11 §:n 3 momentti ja 22 §, sellaisena kuin
niistä on 22 § asetuksessa 851/2018, seuraavasti:

3 luku

Salaiset pakkokeinot ja salaiset tiedonhankintakeinot

9 §

Poliisin peitetoiminnan järjestäminen

Peitetoiminnan toteuttaa keskusrikospoliisi tai suojelupoliisi. Yksinomaan tietoverkos-
sa tapahtuvan peitetoiminnan voi toteuttaa myös poliisilaitos.

Keskusrikospoliisin päällikkö, suojelupoliisin päällikkö ja poliisilaitoksen päällikkö
määräävät kukin yksikössään peitetoiminnan toteuttamisesta vastaavan salaiseen tiedon-
hankintaan erityisesti koulutetun pidättämiseen oikeutetun poliisimiehen.

Peitetoimintaa suorittamaan voidaan määrätä vain sisäministeriön tai Poliisihallituksen
hyväksymän koulutuksen suorittanut poliisimies, joka on tehtävään vapaaehtoinen, hen-
kilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopiva ja jolla on tehtävän edellyttämä poliisitoiminnan
tuntemus.

Poliisihallitus antaa tarkemmat määräykset peitetoimintaa toteuttavien alaistensa polii-
siyksiköiden välisestä yhteistyöstä ja vastuunjaosta.

11 §

Poliisin toteuttaman valeoston järjestäminen

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Valeostoja suorittamaan voidaan määrätä vain sisäministeriön tai Poliisihallituksen hy-

väksymän koulutuksen suorittanut poliisimies, joka on tehtävään vapaaehtoinen, henkilö-
kohtaisilta ominaisuuksiltaan sopiva ja jolla on tehtävän edellyttämä poliisitoiminnan tun-
temus.
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708/2019  
22 §

Salaisista pakkokeinoista ja salaisista tiedonhankintakeinoista laadittavat selvitykset

Esitutkintaviranomaisen on laadittava vuosittain selvitys pakkokeinolain 10 luvussa
tarkoitettujen salaisten pakkokeinojen ja niiden suojaamisen käytöstä ja valvonnasta.

Esitutkintaviranomaisen ja suojelupoliisin on laadittava vuosittain selvitys poliisilain
5 luvussa tarkoitettujen salaisten tiedonhankintakeinojen ja niiden suojaamisen käytöstä
ja valvonnasta.

Poliisia ja Rajavartiolaitosta koskevat selvitykset on toimitettava sisäministeriölle, Tul-
lia koskeva selvitys valtiovarainministeriölle ja Puolustusvoimia koskeva selvitys puolus-
tusministeriölle vuosittain. Ministeriöiden on toimitettava salaisten pakkokeinojen sekä
salaisten tiedonhankintakeinojen ja niiden suojaamisen käytöstä ja valvonnasta kertomuk-
set eduskunnan oikeusasiamiehelle vuosittain maaliskuun 15 päivään mennessä.

Tässä pykälässä tarkoitetuissa selvityksissä on mainittava tiedonhankintamenetelmit-
täin:

1) salaisia pakkokeinoja ja salaisia tiedonhankintakeinoja koskevien päätösten luku-
määrä;

2) salaisia pakkokeinoja ja salaisia tiedonhankintakeinoja koskevien päätösten perus-
teina olleet rikokset;

3) salaisen pakkokeinon tai salaisen tiedonhankintakeinon kohteeksi joutuneiden hen-
kilöiden lukumäärä;

4) asunnossa tapahtunut peitetoiminta;
5) asunnossa tapahtunut valeostotoiminta;
6) tietolähteen rekisteröintiä koskevien päätösten lukumäärä;
7) arvio toiminnan merkityksellisyydestä;
8) salaisen pakkokeinon käytöstä ja salaisen tiedonhankintakeinon käytöstä ilmoitta-

minen;
9) kuuntelukieltojen alainen kuuntelu;
10) ylimääräisen tiedon käyttäminen;
11) toiminnan yhteydessä havaitut ongelmat, kehittämistarpeet ja muut merkittävät

seikat.
Tässä pykälässä tarkoitetuissa selvityksissä on myös mainittava harhauttavien tai pei-

teltyjen rekisterimerkintöjen ja väärien asiakirjojen määrä ja laji tiedonhankintamenetel-
mittäin.

————
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2019.

Helsingissä 29 päivänä toukokuuta 2019

Sisäministeri Kai Mykkänen

Lainsäädäntöneuvos Marko Meriniemi
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