
Tiedustelumietintöjen  
luovutustilaisuus  19.4.2017 

Työryhmän puheenjohtaja  

Hanna Nordström  



Sotilastiedustelun perusteet 

Esityksessä ehdotetaan 

• Lain soveltamisalaksi Puolustusvoimien suorittama 
tiedustelutoiminta 

• Sotilastiedustelutoiminnan kohteet 

• Tiedon hankinta Puolustusvoimien laissa säädettyihin 
tehtäviin liittyen 

• Ennen kaikkea ulkomaisten asevoimien toiminta 

• Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tueksi ja ulkoisten 
uhkien kartoittamiseksi 

 

Sotilastiedusteluviranomaisia olisivat: 

• Puolustusvoimien pääesikunta  

• Puolustusvoimien tiedustelulaitos 
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Sotilastiedustelun kohteet 

Sotilastiedustelulla voidaan kotimaassa ja ulkomailla hankkia 
tietoja:  

1) sotilaallisesta toiminnasta; 

2) ulkomaisesta tiedustelutoiminnasta; 

3) valtio- ja yhteiskuntajärjestystä uhkaavasta toiminnasta; 

4) joukkotuhoaseista;  

5) sotatarvikkeiden kehittämisestä ja levittämisestä; 

6) valtioon tai yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin 
kohdistuvista aseelliseen hyökkäykseen verrattavista uhkista; 

7) vieraan valtion suunnitelmista tai toiminnasta, joka voi 
aiheuttaa vahinkoa Suomen kansainvälisille suhteille; 

8) kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta vaarantavista kriiseistä;  

9) kansainvälisten kriisinhallintaoperaatioiden turvallisuuteen 
kohdistuvista uhkista; 

10) puolustusvoimien kansainvälisen avun antamisen ja muun 
kansainvälisen toiminnan turvallisuuteen kohdistuvista uhkista 

 

 

 19.4.2017 3 



Sotilastiedustelun ohjaus ja 

koordinaatio 
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Pääesikunta 

TP UTVA Sotilaskäskyasiat 

Tietopyyntö 

Painopisteet 

Yhteensovittaminen 

 Puolustusvoimien 
tiedustelulaitos 

UM 

PLM 

VNK 

TP 

 YLIN OHJAUS 

TOIMEKSIANNOT JA 
YHTEENSOVITTAMINEN 

TOIMINNANHARJOITTAJA 

Sotilastiedustelun ohjaus 
Ylin strateginen taso 

Sotilaskäskyt normaaliin tapaan 
Tietopyynnöt 
Tiedustelun koordinaatioryhmä 

Tiedustelun tekninen toteutus 
Operatiivinen toiminta 



Tiedustelumenetelmät 

Henkilötiedustelu 

• Henkilötiedustelun toimivaltuudet käytössä niin kotimaassa kuin 
ulkomailla 

• Henkilöön, esineeseen, tilaan, alueeseen ja omaisuuteen kohdistuva 
salainen tiedonhankinta, myös teknisellä laitteella 

Tekninen tiedustelu 

• Radiosignaalitiedustelu 
• Ulkomaan tietojärjestelmätiedustelu 
Tietoliikennetiedustelu  
• Voidaan jakaa kolmeen eri toimivaltuuteen 

• Teknisten tietojen käsittely, valtiolliseen toimijaan kohdistuva 
tietoliikennetiedustelu  ja muuhun kuin valtiolliseen toimijaan kohdistuva 
tietoliikenteen tiedustelu 

• Yrityksille ei velvollisuutta luovuttaa salausavaimia tai asentaa 
takaportteja 

Päätöksentekijätaso  
• Porrastettaisiin salaisia tiedonhankintakeinoja vastaavasti 
• Tuomioistuin päättäisi aina tietoliikennetiedustelusta  
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Tietoliikennetiedustelu  

Lupamenettely, parlamentaarinen ja hallinnollinen valvonta 

Suomen  
rajan/rajat  
ylittävä  
verkko- 
liikenne 

Kohdekaapeleiden liikenne (robotti) 

Automaattiset hakuehdot (robotti)  

Manuaalinen käsittely 

Tiedustelutieto  # # 
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Eduskunnan 
oikeusasiamies 

Parlamentaarinen 
valvonta 

Julkilausumat ja kertomukset 

Vuosikertomus 

Valvonnan 
valvonta 

Varsinainen, 
ulkoinen valvonta 

Ministeriön 
valvonta 

Valvontaelin 
Toiminnan 

laillisuuden valvonta 

Toiminnanharjoittajan 
suorittama valvonta 

Viranomaisen valvonta 

Esimiesvalvonta 

   Tiedusteluviranomainen 

Lupa 

Tuomioistuin 

Valvonnan malli 

Kytkentä 

Raportointi 



Kiitos! 
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