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Tiedusteluvalvontavaliokunnan tiedotustilaisuus 15.12.2020 

Tiedottaja Janne Halttu, eduskunnan kanslia: 

No niin, kello on tasan 13. Tervetuloa seuraamaan tiedusteluvalvontavaliokunnan 

tiedotustilaisuutta. Valiokunta on saanut tänään valmiiksi mietinnön 

tiedusteluvalvontavaltuutetun kertomuksesta. 

Antaisin puheenvuoron aluksi valiokunnan puheenjohtajalle Mika Karille. – Ole hyvä. 

Tiedusteluvalvontavaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Mika Kari: 

Kiitoksia. – Hyvät katsojat ja hyvät kuulijat! Arvoisat median edustajat! Tervetuloa tänne 

eduskunnan päätalon auditorioon tiedusteluvalvontavaliokunnan ensimmäiseen 

tiedotustilaisuuteen. 

Puolitoista vuotta toiminut eduskunnan tiedusteluvalvontavaliokunta on tänään 

julkistanut ensimmäisen mietintönsä. Mietintö koskee tiedusteluvalvontavaltuutetun niin 

ikään ensimmäistä vuosikertomusta eli valtuutetun kertomusta vuodelta 2019: 

toiminnan käynnistymisestä kesäkuun alusta joulukuun loppuun 2019. Valiokunta 

kuitenkin käsittelee mietinnössään tiedustelun valvontajärjestelmän kokonaisuutta ja 

valvonnan toimintaa vuodelta 2019 seikkaperäisemmin ja laajemmin kuin valtuutetun 

kertomus sinänsä muodollisesti antaisi aihetta. 

Mietinnössä tarkastellaan ja tehdään selkoa tiedusteluvalvontavaltuutetun toiminnan 

lisäksi muun muassa valiokunnan omasta toiminnasta kertomusvuodelta 2019, Helsingin 

käräjäoikeuden työstä ja ylimpien laillisuusvalvojien valvontatoiminnasta, samoin kuin 

sisäministeriön ja puolustusministeriön valvontatoiminnasta sekä 

tiedusteluviranomaisten omasta työstä tiedustelutoiminnan lainmukaisuuden 

huolehtimiseksi. 

Valiokunta on koronaviruksen kurittaman kevään jälkeen syksyn kuluessa saanut 

tiedusteluvalvontajärjestelmän toiminnasta ja valvonnassa tehdyistä havainnoista 

selvitystä tiedusteluvaltuutetun lisäksi muilta viranomaisilta, ylimmiltä laillisuusvalvojilta 

ja Helsingin käräjäoikeudelta. Tiedustelutoimintaa on näiden selvitysten perusteella 

harjoitettu tarkoituksenmukaisella sekä perus- ja ihmisoikeuksia kunnioittavalla tavalla. 

Valiokunta on hankkinut myös ulkopuolista näkökulmaa valvontajärjestelmän toiminnan 

käynnistymisen arviointiin. 

Valvontajärjestelmän työ on valiokunnan yleisarvion mukaan käynnistynyt hyvin. 

Tiedusteluvalvontavaltuutetun valvontatoiminta on valtuutetun ensimmäisenä 

kertomusvuonna käynnistynyt suunnitelmallisesti. Valiokunta on pannut myönteisenä 

asiana merkille, että valtuutettu on osallistunut lähes kaikkiin Helsingin käräjäoikeuden 

istuntoihin sen käsitellessä tiedustelumenetelmien käyttöä koskevia asioita. Valvontatyö 

on valiokunnan mielestä ollut muutoinkin hyvää ja kattavaa. 
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Valiokunta on tehnyt joitakin huomioita, joista muutaman kaikkein keskeisimmän otan 

esille tässä. 

Valtuutetun harjoittama laillisuusvalvonta on luonteeltaan ennakollista, reaaliaikaista ja 

jälkikäteistä. Laillisuusvalvonnan ennakollisuutta arvioidessaan valtuutettu toteaa 

kertomuksessa – valiokunnan mielestä aivan oikein – että valtuutettu ei ole 

tiedusteluviranomaisten oikeudellinen neuvonantaja vaan itsenäinen ja riippumaton 

laillisuusvalvoja. Valtuutetun on hänen jo kertomusvuonna omaksumallaan tavalla 

tärkeää pidättäytyä pitkälle menevän oikeudellisen asiantuntijatuen antamisesta 

tiedusteluviranomaisille voidakseen uskottavasti arvioida jälkikäteen heidän toimintansa 

lainmukaisuutta. 

Tiedusteluvalvontavaltuutetun toiminnan resurssien tulee olla riittävät. Hänellä on oltava 

tiedusteluviranomaisista riippumaton oikeudellinen ja tekninen asiantuntemus 

tiedustelutoiminnan valvomiseksi. Valiokunnan saaman selvityksen perusteella 

valtuutetun toiminnan resurssit ovat kertomusvuonna riittäneet, mutta asiaa on 

arvioitava kokemusten karttuessa ja valvonnan kohteena olevan toiminnan volyymin 

kasvaessa ensimmäiseen, vajaaseen toimintavuoteen verrattuna. Tarvittaessa on 

ryhdyttävä toimenpiteisiin toiminnan resursoimiseksi valvontatoiminnan tehokkuuden ja 

kattavuuden turvaamisen vaatimalle tasolle. 

Tiedusteluvalvontavaltuutettu kuuluu viranomaisena itsekin valvottaviin. Käytännössä 

valtuutetun valvonnasta huolehtii eduskunnan oikeusasiamies. Valiokunta pitää 

tärkeänä, että eduskunnan oikeusasiamies ja tiedusteluvalvontavaltuutettu 

keskustelevat tapaamisissaan muun ohella tiedustelulainsäädännön tulkintaan ja 

soveltamiseen liittyvistä kysymyksistä. Tämä on tärkeää erityisesti nykyisessä 

tilanteessa, jossa lainsäädännössä ei sen tuoreuden vuoksi vielä ole muodostunut 

vakiintunutta soveltamiskäytäntöä, ja varsinkin niissä asioissa, joista 

tiedusteluviranomaisilla on toimivalta päättää ilman tuomioistuimen lupaa. 

Tiedusteluvalvontavaltuutetulla ei ole sijaista, joka valtuutetun estyneenä ollessa olisi 

oikeutettu käyttämään laissa valtuutetulle säädettyjä toimivaltuuksia. Valiokunnan 

mielestä tämä valvontajärjestelmän puute on korjattava pikaisesti. Valtioneuvoston on 

syytä ryhtyä asiassa tarvittaviin toimenpiteisiin viipymättä. 

Hyvät naiset ja herrat niin täällä eduskunnassa kuin verkkolähetyksen päässä! 

Valiokunnan mietintö on valiokunnan ensimmäinen. Valiokunnan tehtävän ja sen 

parlamentaarisen luonteen johdosta halusimme pitää tästä ensimmäisestä 

mietinnöstämme tiedotustilaisuuden. Valiokunnastamme ovat täällä edustettuina kaikki 

ne kansanedustajat, jotka ovat päässeet tähän tilaisuuteen, pois muusta 

eduskuntatyöstä ja siirtymään tänne meidän kanssamme. Ihan kaikki edustajat 

valiokunnasta eivät vielä täällä ole paikalla, ja mahdollista on, että joku meistä vielä 

tänne paikalle tulee. Mutta kysymyksiin olemme valmiit vastaamaan ja hyvin 

mielellämme sen teemme. 



  

 
 

3 
 

Seuraavaksi annan eduskunnan tiedotukselle puheenvuoron jakaa tarvittavia 

puheenvuoro-/kysymyspyyntöjä. – Kiitoksia, ja ole hyvä. 

Tiedottaja Janne Halttu, eduskunnan kanslia: 

Hyvä, kiitos. – Olisiko medialla kysymyksiä? 

Joonas Kuikka Lännen Mediasta. – Avaa mikrofoni ja kysy, ole hyvä. 

Toimittaja Joonas Kuikka, Lännen Media: 

Kiitos. – Kysyisin, voisitteko kertoa tästä määrästä, paljonko tähän 

tiedustelumenetelmien käyttöön on tullut lupia Helsingin käräjäoikeudesta vuonna 2 019.  

Tiedusteluvalvontavaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Mika Kari: 

Ne kaikki tekniset asiat, jotka on valiokunnan mahdollista ulospäin kertoa, löytyvät tästä 

meidän mietinnöstämme. Muilta osilta muut asiat on sitten lailla säädetty salaisiksi. 

Käytännössä ne luvut ja sisällöt, jotka tähän valiokunnan mietintöön, julkiseen osaan, 

kuuluvat, ovat kirjoitettuina tähän mietintöön. 

Tiedottaja Janne Halttu, eduskunnan kanslia: 

Kiitos. – Olisiko medialla lisäkysymyksiä?  

Tiedusteluvalvontavaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Mika Kari: 

Täytyy sanoa vielä, että pahoittelen, että vastaus on aika niukahko, mutta käytännössä 

niistä asioista, jotka liittyvät tämän tiedustelutoiminnan ikään kuin suorituskykyyn tai 

syvempiin sisältöihin, ei valitettavasti ole mahdollisuus vastata. Mutta luonnollisesti 

mielellämme vastaamme muihin kysymyksiin. 

Tiedottaja Janne Halttu, eduskunnan kanslia: 

Seuraavaksi olisi vuorossa Ossi Rajala MTV Uutisista. – Ole hyvä. 

Toimittaja Ossi Rajala, MTV Uutiset: 

Kiitoksia. – Oliko tässä nyt joitakin sellaisia kohtia, ehkä vielä kertauksena 

rautalankaversio, mihin nyt haluatte kiinnittää huomiota ja mitä pitäisi korjata. Tai tuliko 

joitakin puutteita nyt ilmi tässä alkuvaiheessa? – Kiitos. 

Tiedusteluvalvontavaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Mika Kari: 

Jos vielä vastaan itse. Tästä valiokunnan mietinnöstä viimeiseltä sivulta löytyvät 

valiokunnan keskeisimmät huomiot tästä ensimmäisestä kertomusvuodesta, vuodesta 

2019, kesäkuun ja joulukuun viimeisen päivän väliltä. Ehkä ne keskeiset huomiot – 

tähän kirjoitettu tässä ikään kuin auki selostaen – liittyvät tämän toiminnan 

käynnistämiseen. Tiedustelutoiminta on tämän uuden lainsäädännön muodossa varsin 

nuorta Suomessa. Vasta puolentoista vuoden ajan tätä uuden lainsäädännön mukaista 

tiedustelutoimintaa on Suomessa harjoitettu. Siihen nähden valiokunnan huomiot 
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liittyvät tähän toiminnan käynnistämiseen ja viranomaisten väliseen yhteistyöhön. Ja 

niin kuin tuossa valiokunnan puolesta kerroin, valiokunta on ollut tyytyväinen tähän 

toiminnan käynnistämisvaiheeseen ja ne huomiot, joita sitten teimme kehittämisen 

näkökulmasta, on kirjattu tähän mietintöön sivulle 18 – ja sen lisäksi joitain huomioita 

mietintötekstiin laajemminkin. – Edustaja kiuru. 

Tiedusteluvalvontavaliokunnan jäsen, kansanedustaja Pauli Kiuru: 

Arvoisa puheenjohtaja! Kun tämä on kertomus vuodelta 19 ja lainsäädäntö tuli voimaan 

vuonna 19, niin kovin paljon kokemuksia lainsäädännöstä ei niin lyhyeltä ajalta ole 

tullut, mutta siitä on tulossa sitten lisää valaistusta selonteon muodossa. Tämä asia 

todetaan täällä mietinnön sivun 3 alareunassa. Eli eduskunta on edellyttänyt hallitukselta 

selontekoa lainsäädännön toimivuudesta vuoden 2021 loppuun mennessä tulevaksi. 

Siihen sitten palataan tarkemmin, ja silloin on enemmän kokemusta lainsäädännön 

toimivuudesta. 

Jos vielä sitten tästä valiokunnan toiminnasta kertoisin, tämähän on todellakin uusi ja 

kooltaan pieni valiokunta. Valiokunnan mietintö oli yksimielinen, niin kuin puheenjohtaja 

taisi mainita, ja valiokunnan työ on erittäin rakentavaa, hyvin toimivaa. Tässä 

yhteydessä haluan samalla kiittää puheenjohtajaa erinomaisesta otteesta ja samoin 

henkilökuntaa ja valiokuntaneuvosta. Ilman tällaista hyvää, yhteistä asennetta Suomen 

turvallisuuden eteen emme pääsisi asioissa niin hyvin eteenpäin kuin olemme mielestäni 

tähän mennessä päässeet.  

Tiedottaja Janne Halttu, eduskunnan kanslia: 

Sitten olisi Joonas Kuikka, Lännen Median toinen kysymys. – Ole hyvä. 

Toimittaja Joonas Kuikka, Lännen Media: 

Kysyisin vielä, kun nyt teitte mietinnön vuoden 2019 valtuutetun kertomuksesta, kuinka 

tiiviiseen tahtiin tällaisia mietintöjä on tulossa lisää ja minkälaisista aiheista niitä voi tulla 

jatkossa. 

Tiedusteluvalvontavaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Mika Kari: 

Käytännössä teemme joka vuosi mietinnön valtuutetun kertomuksesta, eli tätä samaa 

mietintöä tiedusteluvalvontavaltuutetun kertomuksesta tulee valiokunnalta sitten joka 

vuosi. Mutta valiokunnalla on myös oikeus käynnistää mietintöprosessi niistä asioista, 

joista valiokunta katsoo sen tarpeelliseksi. Vielä on ennenaikaista arvioida, kuinka usein 

tämä valiokunta mietintöjen muodossa tulee ulos julkisuuteen tuolta omista 

työtiloistaan, mutta tarpeen tullen. Pidän tätä lain kirjausta erinomaisen hyvänä, että 

valiokunnalla itsellään on tämä harkintavalta niistä asioista, joita se katsoo tarpeelliseksi 

tarkemmin arvioida esimerkiksi mietintöjen muodossa. Se liittyy keskeisenä oikeutena 

perus- ja ihmisoikeuksien valvontaan myös tässä tiedustelutoiminnan yhteydessä, ja se 

on ollut lainsäätäjältä viisas ratkaisu, kun tiedustelulakia on säädetty. 
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Kysyisin, sopiiko median edustajille, jos meidän valiokunnan jäsenet haluavat näissä 

kysymyksissä täydentää tai tuoda muita näkökulmia vielä esiin. Tässä oli kaksi 

pyydettyä valiokunnan jäsenen puheenvuoroa, edustajilta Multala ja Mustajärvi. – 

Edustaja Multala. 

Tiedusteluvalvontavaliokunnan jäsen, kansanedustaja Sari Multala: 

Kiitos, puheenjohtaja! – Haluan myös kiittää omalta osaltani erittäin hyvin johdetusta 

työstä niin puheenjohtajaa kuin valiokuntaneuvosta. Ehkä puheenjohtaja hyvin kävikin 

jo läpi asioita. Sieltä kappaleesta 29 löytyy tiedusteluvalvontavaliokunnan tehtävät, ja 

siellä ikään kuin käydään niitä asioita läpi, jotka valiokunnalle on lain mukaan määrätty. 

Sieltä näkee myös sitä asiakokonaisuutta. 

Näistä merkittävistä havainnoista, jotka löytyvät valiokunnan mietintöluonnoksen 

loppupuolelta, nostaisin esiin sen, että tiedusteluvalvontavaliokunta ei ole lainkaan ainoa 

taho, joka tiedustelutoimintaa valvoo, vaan päinvastoin valvonta on hyvin monitasoista, 

kattavaa, ja eri muodot täydentävät toisiaan. Itse tiedusteluviranomaiset ovat, kuten 

tästä mietinnöstä käy ilmi, järjestäneet omaa sisäistä valvontaansa, ja sen lisäksi 

ministeriöt valvovat tiedustelutoimintaa alaisuudessaan eli siviili- ja sotilastiedustelua. 

Toisaalta myös ministeriöitä valvotaan tämän tiedustelutoiminnan valvomisen ja 

toteuttamisen osalta. Eli sen voi todeta ainakin, että yksi havainto on myös tämä, että 

valvontatoiminta on monipuolista ja kattavaa ja sitä tekevät monet eri tahot tämän 

valvontavaliokunnan lisäksi. 

Tiedusteluvalvontavaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Mika Kari: 

Edustaja Mustajärvi. 

Tiedusteluvalvontavaliokunnan jäsen, kansanedustaja Markus Mustajärvi: 

Puheenjohtaja! Vaikka tuo kertomuksen tarkasteluaika on hyvin lyhyt, muutama 

kuukausi, niin kyllä siinä jo on noussut esille semmoinen asia, jota ei ole erikseen 

vahvasti nostettu esille meidänkään mietinnössämme mutta joka on oikeastaan joka 

paikassa läsnä ja tulee varmaan tiedusteluvalvontavaliokunnan työssä painottumaan 

jatkossakin enemmän, elikkä se, miten täysin ennenkokemattomassa tilanteessa uusi 

valiokunta pystyy löytämään sen oman paikkansa: mikä suhde valiokunnalla on 

tiedusteluvalvontavaltuutettuun, valvottaviin suojelupoliisiin ja sotilastiedusteluun, miten 

me olemme hyvin perillä käräjäoikeuden toiminnasta ja miten me pystymme 

seuraamaan ylimpien laillisuusvalvojien toimintaa? Elikkä tuo on varmaan se kaikkein 

tärkein asia valiokunnalle, että se löytää luontevan paikkansa ja kykenee käyttämään 

täysimääräisesti kaikkia niitä lainsäädännön luomia laajoja valtuuksia, jotka ovat 

valiokunnalla ja tiedusteluvalvontavaltuutetulla. Ja painotan sitä, että jos 

lainsäädännössä on mainittu erikseen tehtävänä valvoa tiedustelutoiminnan 

asianmukaisuutta ja painopisteitä, ja sitten, totta kai, jos tiedusteluvalvontavaltuutettu 

haluaa jonkun erityisen asian valiokunnan käsittelyyn, se käydään läpi. 
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Ja niin kuin puheenjohtajakin viittasi, meillä on oikeus oman aloitteen kautta perehtyä 

joihinkin asioihin paremmin. Se, mikä varmaan itse valiokunnan oppimisen kannaltakin 

on hyvä, on se, että käydään läpi joku kansallinen tai vaikka kansainvälinen tapaus, 

miten joku asia on noussut esille, miten sitä on tutkittu, selvitelty, mitä tekijöitä siihen 

liittyy ja mitä jäi sitten lopulta käsiin. Sentyyppinen toiminta varmaan kaikista parhaiten 

palvelee valiokuntaa, valiokunnan jäseniä ja auttaa tarkentamaan sitten, mikä 

valiokunnan rooli tässä kokonaisuudessa on. 

Tiedottaja Janne Halttu, eduskunnan kanslia: 

Täällä olisi seuraava kysymys medialta. – Joonas Kuikka, Lännen Media, ole hyvä. 

Toimittaja Joonas Kuikka, Lännen Media: 

Kiitos taas kerran. – Kysyisin vielä: pystyisittekö te kansantajuisesti avaamaan sitä 

työtä, mitä tiedustelu tekee Suomessa tällä hetkellä, kuinka se esimerkiksi parantaa 

puolustusvoimien suorituskykyä tai sisäisen turvallisuuden keinoja estää terroristi-

iskuja? Tämä tietysti on vähän laaja kysymys, mutta pystyttekö hieman avaamaan sitä, 

mitä nämä tiedustelun tarjoamat mahdollisuudet ovat? 

Tiedusteluvalvontavaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Mika Kari: 

Joo, toki laajempi kysymys ja varmasti myös semmoinen kysymys, joka kertoo tämän 

tehtävämme, ikään kuin ulospäin kerrottavan roolimme merkityksestä. On myös hyvä 

kertoa siitä, mitä tällä valvontatyöllä tehdään. 

Valvontatyöhän on sanansa mukaista valvontaa, eli valvomme viranomaisten 

toimivaltuuksia ja toisaalta myös viranomaisten velvoitetta käyttää niitä toimivaltuuksia 

kansallisen turvallisuuden varmistamiseksi ja vakavien kansalliseen turvallisuuteen 

kohdistuvien iskujen ennalta ehkäisemiseksi. Kun teemme tätä valvontatyötä eli 

valvomme käytännössä parlamentaarisesti tätä tiedustelutoimintaa, niin siinä 

yhteydessä tietenkin teemme myös havaintoja tähän tiedustelutoimintaan liittyvistä 

asioista, joista yksityiskohtaisemmin emme kuitenkaan ulospäin luonnollisesti kerro. 

Mutta näin yleisellä tasolla tietenkin voin sanoa sen, mikä julkisuudestakin on ollut 

nähtävissä, että kyllä näiden tiedustelutoiminnan valtuuksien ja uuden lainsäädännön 

rakentaminen on tullut tarpeeseen. Viime kaudella eduskunnassa säädetty 

tiedustelulakikokonaisuus oli sivumäärällisestikin mittava mutta sisällöllisesti vielä 

mittavampi. 

Mutta muilta osin tähän suorituskykyyn liittyvät kysymykset ovat sitten meidän 

viranomaistemme työkaluja, ja heidän harkinnassaan on sitten se, mitä niistä kulloinkin 

sitten ulospäin kerrotaan. Valiokunnan tehtäviin se ei kuulu. 

Myös edustaja kiuru halusi tähän vastata. – Olkaa hyvä. 

Tiedusteluvalvontavaliokunnan jäsen, kansanedustaja Pauli Kiuru: 
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Arvoisa puheenjohtaja! Suomi on itse vastuussa omasta turvallisuudestaan. Tiedustelun 

tehtävä on osaltaan parantaa Suomen turvallisuutta. Meillä oli aikaisemmin tilanne, 

jossa Suomen tiedustelulainsäädäntö oli pahasti jäljessä moniin muihin maihin 

verrattuna. Yhtenä varoittavana esimerkkinä oli tilanne, olikohan se nyt vuonna 2014, 

jolloin Suomi sai tiedon siitä, että ulkoministeriötämme on vakoiltu. Se oli yksi herättävä 

signaali. Jos tämä tieto tulee ulkomaisilta toimijoilta, ei meidän omilta toimijoiltamme, 

niin se kertoo siitä, että emme täysin silloin pysty vastaamaan omasta 

turvallisuudestamme. Nyt meillä on toimivat, lainsäädännön tarjoamat työkalut, ja se 

tietysti antaa meille lisää eväitä kansainväliseen yhteistyöhön. 

Tiedottaja Janne Halttu, eduskunnan kanslia: 

Täällä ei tällä hetkellä ole medialta lisäkysymyksiä. Haluaako joku läsnäolijoista vielä 

käyttää puheenvuoron? 

Tiedusteluvalvontavaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Mika Kari: 

Jos ei enempää kysymyksiä ole, niin kiitän kaikkia mielenkiinnosta. Erityisesti haluan 

kiittää meidän valiokuntamme jäseniä ja valiokuntaneuvostamme erinomaisen hyvästä 

yhteistyöstä. Niin kuin tässä tuli esiinkin, meidän valiokuntamme on eduskunnassa 

eräänlainen poikkeus. [15 sekunnin katkos äänitteessä] … parlamentaarisessa hengessä. 

On ollut kanssa mieluisaa todeta se, että valiokunnan työskentelytavat ja 

työskentelyilmapiiri ovat olleet esimerkillistä luokkaa – vaikka näin itsearvioinnin 

näkökulmasta sanon meidän yhteisestä valiokunnastamme. Se on sinänsä 

huomionarvoista, koska valiokunta on eduskunnan nuorin valiokunta eikä 

vastaavanlaista tehtävää eduskunnassa aikaisemmin ole millekään valiokunnalle 

säädetty. Eli samalla, kun teemme tätä päivää, teemme tietyllä tavalla myös 

tiedusteluvalvontatoiminnan historiaa joka päivä. Työtavat muokkautuvat matkan 

varrella, mutta tämän ensimmäisen puolentoista vuoden osalta olen myös itse ollut 

hyvin tyytyväinen, ja siitä iso kiitos meidän koko joukkueellemme. 

Kiitoksia. Jos muuta kysyttävää ei ole, niin lopetetaan. 

Tiedottaja Janne Halttu, eduskunnan kanslia: 

Ei ole lisäkysymyksiä, eli kiitoksia. Tilaisuus on päättynyt. 


