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L a k i

878/2011

poliisin tehtävien suorittamisesta puolustusvoimissa annetun lain muuttamisesta

Annettu Naantalissa 22 päivänä heinäkuuta 2011

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan poliisin tehtävien suorittamisesta puolustusvoimissa annetun lain (1251/1995)

3—5 ja 13 § sekä 21 §:n 1 momentin 1 kohta, sellaisena kuin niistä on 4 § osaksi laissa
648/2003, sekä

lisätään lakiin uusi 5 a § seuraavasti:

3 §

Poliisitoiminnan periaatteet

Tässä laissa tarkoitettuja poliisin tehtäviä
suoritettaessa noudatetaan poliisilaissa
(872/2011) säädettyjä periaatteita.

2 luku

Toimivaltuussäännökset

4 §

Toimivaltuudet rikoksen selvittämiseksi

Edellä 2 §:ssä tarkoitetun virkamiehen toi-
mivaltuuksista 1 §:n 1 momentin 1—3 koh-
dassa tarkoitetun rikoksen selvittämiseksi on
telekuuntelua, tietojen hankkimista telekuun-
telun sijasta, televalvontaa, peiteltyä tiedon-
hankintaa, henkilön teknistä seurantaa, peite-
toimintaa, valeostoa, tietolähteen ohjattua
käyttöä ja valvottua läpilaskua lukuun otta-

matta voimassa, mitä poliisin tai poliisimie-
hen toimivaltuuksista ja niiden käytöstä ri-
kosten selvittämiseksi esitutkintalaissa
(805/2011) ja pakkokeinolaissa (806/2011)
tai muualla laissa säädetään.

Pääesikunnan tutkintaosaston päällikkönä
toimiva virkamies tai puolustusvoimien soti-
laslakimies toimii tutkinnanjohtajana 1 §:n 1
momentin 1—3 kohdassa tarkoitetuissa asi-
oissa, ja hänellä on sanotuissa tehtävissä li-
säksi pidättämiseen oikeutetulle virkamie-
helle pakkokeinolaissa säädetyt toimivaltuu-
det.

Toimivaltuuksista päätettäessä ja niitä käy-
tettäessä on soveltuvin osin meneteltävä siten
kuin esitutkintalaissa tai pakkokeinolaissa
säädetään. Muusta kuin pakkokeinolain 10
luvun 18 §:n 1 momentissa ja 20 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitetusta teknisen kuuntelun ja
teknisen katselun käytöstä päättää tutkinnan-
johtajan esityksestä pääesikunnan tutkinta-
osaston päällikkönä toimiva virkamies tai tä-
män ollessa tutkinnanjohtaja puolustusvoi-
mien operaatiopäällikkö.
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5 §

Toimivaltuudet turvallisuus- ja
valvontatehtävissä

Edellä 1 §:n 1 momentin 4 kohdassa tar-
koitetun, sotilaallisen maanpuolustuksen
alalla Suomeen kohdistuvan laittoman tiedus-
telutoiminnan ja sotilaallisen maanpuolustuk-
sen tarkoitusta vaarantavan laittoman toimin-
nan estämiseksi on telekuuntelua, tietojen
hankkimista telekuuntelun sijasta, televalvon-
taa, peitetoimintaa, valeostoa, ohjattua tieto-
lähteen käyttöä ja valvottua läpilaskua lukuun
ottamatta voimassa, mitä poliisilain 5 luvussa
säädetään poliisin tai poliisimiehen toimival-
tuuksista ja niiden käytöstä. Toimenpiteiden
käyttämisestä päättää pääesikunnan tutkinta-
osaston päällikkönä toimiva virkamies.

5 a §

Salaisen tiedonhankinnan valvonta

Salaisten pakkokeinojen ja tiedonhankinta-
keinojen käytöstä laadittu pöytäkirja on toi-
mitettava puolustusministeriölle. Puolustus-
ministeriön on annettava eduskunnan oikeus-
asiamiehelle vuosittain kertomus mainittujen
keinojen ja niiden suojaamisen käytöstä sekä
valvonnasta.

13 §

Yksittäiseen tehtävään liittymättömät tiedot

Edellä 1 §:ssä tarkoitetun yksittäisen tehtä-
vän suorittamisen yhteydessä saatuja, tehtä-
vien suorittamiseksi tarpeellisia tietoja, jotka
eivät liity kyseiseen yksittäiseen tehtävään,
saa kerätä ja tallettaa vain 11 ja 12 §:ssä
tarkoitettuun rekisteriin. Ylimääräistä tietoa
saadaan tallettaa 11 §:ssä tarkoitettuun rekis-
teriin pakkokeinolain 10 luvun 57 §:n 1 mo-
mentissa ja poliisilain 5 luvun 55 §:n 2 mo-
mentissa säädetyin edellytyksin.

21 §

Tietojen luovuttaminen muulle kuin
sotilasviranomaiselle

Rekisterinpitäjä saa luovuttaa tässä laissa
tarkoitetuista henkilörekistereistä tietoja,
jotka ovat tarpeen:

1) poliisille niitä poliisilain 1 luvun 1 §:n 1
momentissa tarkoitettuja tehtäviä varten,
jotka liittyvät oikeus- ja yhteiskuntajärjestyk-
sen turvaamiseen sekä rikosten ennalta estä-
miseen, paljastamiseen, selvittämiseen ja
syyteharkintaan saattamiseen;
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2014.
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