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pakkokeinolain 5 a luvun 3 ja 3 a §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 2011

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan pakkokeinolain (450/1987) 5 a luvun 3 §:n 1 momentti ja 3 a §, sellaisina kuin ne

ovat, 3 §:n 1 momentti laissa 427/2009 ja 3 a § laissa 646/2003, seuraavasti:

5 a luku

Telekuuntelu, televalvonta ja tekninen
tarkkailu

3 §

Televalvonnan edellytykset

Kun on syytä epäillä jotakuta
1) rikoksesta, josta säädetty ankarin ran-

gaistus on vähintään neljä vuotta vankeutta,
2) automaattiseen tietojenkäsittelyjärjes-

telmään kohdistuneesta rikoksesta, joka on
tehty telepäätelaitetta käyttäen, parituksesta,
oikeudenkäytössä kuultavan uhkaamisesta,
laittomasta uhkauksesta tai huumausaineri-
koksesta,

3) edellä mainittujen rikosten rangaista-
vasta yrityksestä,

4) terroristisessa tarkoituksessa tehtävän
rikoksen valmistelusta,

5) törkeästä tulliselvitysrikoksesta tai
6) törkeästä laittoman saaliin kätkemi-

sestä,
rikoksen esitutkintaa toimittavalle viran-

omaiselle voidaan antaa lupa kohdistaa tele-
valvontaa epäillyn hallussa olevaan tai hänen
oletettavasti muuten käyttämäänsä teleliitty-
mään, teleosoitteeseen tai telepäätelaitteeseen
taikka hankkia epäillyn hallussa olevan tai
hänen oletettavasti muuten käyttämänsä mat-
kaviestimen sijaintitiedot taikka tilapäisesti
sulkea tällainen liittymä tai laite, jos televal-
vonnalla saatavilla tiedoilla taikka teleliitty-
män tai telepäätelaitteen sulkemisella voi-
daan olettaa olevan erittäin tärkeä merkitys
rikoksen selvittämiselle.
— — — — — — — — — — — — —

3 a §

Matkaviestimien sijaintitiedon hankkiminen

Edellä 3 §:n 1 momentin 1—4 tai 6 koh-
dassa tarkoitetun rikoksen esitutkintaa toimit-
tavalle viranomaiselle voidaan antaa lupa
saada tieto niistä matkaviestimistä, joista on
rikoksen oletettuna tapahtuma-aikana kirjau-
tunut tieto rikoksen oletetun tekopaikan tai
muun, rikoksen selvittämisen kannalta merki-
tyksellisen paikan läheisyydessä sijaitsevan
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tukiaseman kautta telejärjestelmään, jos tieto-
jen saamisella voidaan olettaa olevan erittäin
tärkeä merkitys rikoksen selvittämiselle.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhti-
kuuta 2011.

Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 2011

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Oikeusministeri Tuija Brax

2 233/2011

JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ EDITA PRIMA OY / EDITA PUBLISHING OY ISSN 1455-8904 / 1237-3419 (painettu)


