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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 1, 17 ja 22 § seuraavasti: 

3 luku

Salaiset pakkokeinot ja salaiset tiedonhankintakeinot

1 §

Pöytäkirjaaminen

Pakkokeinolain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitetun salaisen pakkokeinon tai poliisilain
(872/2011) 5 luvun 1 §:ssä tarkoitetun salaisen tiedonhankintakeinon käyttöä esittäneen
tai siitä päättäneen taikka hänen määräämänsä esitutkintavirkamiehen on laadittava niiden
käytön lopettamisen jälkeen ilman aiheetonta viivytystä, kuitenkin viimeistään 90 päivän
kuluessa, pöytäkirja. 

Poliisilain 5 luvun 17 §:n 5 momentissa, 19 §:n 5 momentissa ja 21 §:n 4 momentissa
tarkoitettu tekninen tarkkailu on kirjattava.

17 §

Tietolähdetoiminnan kansallinen keskus

Keskusrikospoliisi toimii muulla kuin suojelupoliisin tehtäväalueella poliisin kansain-
välisen tietolähdetoiminnan kansallisena keskuksena ja vastaa poliisin tietolähdetoimin-
nan kansallisesta kehittämisestä. 

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 sekä
poliisilain 5 luvussa tarkoitettujen salaisten tiedonhankintakeinojen ja niiden suojaamisen
käytöstä ja valvonnasta. Poliisia ja rajavartiolaitosta koskevat selvitykset on toimitettava
sisäministeriölle, tullia koskeva selvitys valtiovarainministeriölle ja puolustusvoimia kos-
keva selvitys puolustusministeriölle vuosittain. Ministeriöiden on toimitettava salaisten
pakkokeinojen sekä salaisten tiedonhankintakeinojen ja niiden suojaamisen käytöstä ja
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valvonnasta kertomukset eduskunnan oikeusasiamiehelle vuosittain helmikuun loppuun
mennessä. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetussa selvityksessä on mainittava tiedonhankintamenetel-
mittäin:

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.
Edellä 1 momentissa tarkoitetussa selvityksessä on myös mainittava harhauttavien tai

peiteltyjen rekisterimerkintöjen ja väärien asiakirjojen määrä ja laji tiedonhankintamene-
telmittäin.

————
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2016.

Helsingissä 29 päivänä syyskuuta 2016  

Sisäministeri Paula Risikko

Erityisasiantuntija Marko Meriniemi
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