Lag
om ändring av 10 kap. i tvångsmedelslagen
Utfärdad i Helsingfors den 22 maj 2015

—————

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i tvångsmedelslagen (806/2011) 10 kap. 1 och 14 §, 15 § 1 mom. och 2 mom.
2 punkten, 39 § 2 och 4 mom., 40 § 1 mom. och 3 mom. 2 punkten, 47 § 2 mom., 48 §
1 mom., 56 § 4 mom., 57 § 1 mom. samt 65 §,
av dem 14 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1069/2014 samt 56 § 4 mom. och 57 §
1 mom. sådana de lyder i lag 1146/2013, som följer:
10 kap.
Hemliga tvångsmedel
1§
Tillämpningsområde
I samband med förundersökning får man i
hemlighet för dem åtgärden riktas mot använda sig av teleavlyssning, inhämtande av
information i stället för teleavlyssning, teleövervakning, inhämtande av basstationsuppgifter, systematisk observation, förtäckt inhämtande av information, teknisk observation (teknisk avlyssning, optisk observation,
teknisk spårning och teknisk observation av
utrustning), inhämtande av identifieringsuppgifter för teleadresser eller teleterminalutrustning, täckoperationer, bevisprovokation
genom köp, användning av informationskällor och kontrollerade leveranser. Bestämmelser om användningen av dessa metoder
för att förhindra eller avslöja brott finns i polislagen och i lagen om brottsbekämpning
inom Tullen ( / ).
Vad som i detta kapitel föreskrivs om förundersökningsmyndighetens eller en förundersökningstjänstemans rätt att använda
tvångsmedel gäller med undantag av täckop-

erationer, bevisprovokation genom köp och
styrd användning av informationskällor förutom polisen även gränsbevakningsmyndigheterna, tullmyndigheterna och de militära
myndigheterna enligt vad som föreskrivs särskilt om detta i lag. Bestämmelser om Tullens rätt att använda täckoperationer, bevisprovokation genom köp och styrd användning av informationskällor vid förundersökning av tullbrott finns i lagen om brottsbekämpning inom Tullen. Täckoperationer och
bevisprovokation genom köp vid förundersökning av tullbrott genomförs av polisen på
begäran av Tullen. Genom beslut av chefen
för centralkriminalpolisen kan dock en täckoperation som genomförs uteslutande i datanät och bevisprovokation genom köp genomföras också av en tullman inom tullbrottsbekämpningen som särskilt utbildats för hemligt inhämtande av information.
14 §
Förtäckt inhämtande av information och dess
förutsättningar
Med förtäckt inhämtande av information
avses inhämtande av information genom
kortvarig interaktion med en viss person där
falska, vilseledande eller förtäckta uppgifter
används för att hemlighålla det uppdrag som
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en polisman eller en tullman inom Tullens
brottsbekämpning ska utföra.
Polisen får använda förtäckt inhämtande av
information, om det finns anledning att anta
att åtgärden kan bidra till utredningen av
1) ett brott för vilket det föreskrivna
strängaste straffet är fängelse i minst fyra år,
2) utnyttjande av en person som är föremål
för sexhandel, eller koppleri,
3) narkotikabrott,
4) förberedelse till brott som begås i terroristiskt syfte, eller deltagande i utbildning för
ett terroristbrott eller finansiering av terroristgrupp, om gärningen är så allvarlig att den
förutsätter fängelsestraff,
5) grovt tullredovisningsbrott,
6) stöld eller häleri som hänför sig till
planmässig, organiserad, yrkesmässig, fortsatt eller upprepad brottslig verksamhet,
7) förberedelse till tagande av gisslan,
8) förberedelse till grovt rån.
Tullen får använda förtäckt inhämtande av
information, om det finns anledning att anta
att åtgärden kan bidra till utredningen av
1) ett brott för vilket det föreskrivna
strängaste straffet är fängelse i minst fyra år,
2) ett narkotikabrott som ska betraktas som
tullbrott,
3) smuggling, eller
4) grovt tullredovisningsbrott.
Förtäckt inhämtande av information är inte
tillåtet i bostäder ens med bostadsinnehavarens medverkan.
15 §
Beslut om förtäckt inhämtande av information
Beslut om förtäckt inhämtande av information ska fattas av chefen för centralkriminalpolisen, chefen för skyddspolisen, chefen
för en polisinrättning eller en för uppdraget
förordnad anhållningsberättigad tjänsteman
som särskilt utbildats för hemligt inhämtande
av information. Beslut om förtäckt inhämtande av information i syfte att utreda ett
tullbrott fattas av Tullens brottsbekämpningschef eller av en för uppdraget förordnad
anhållningsberättigad tullman som särskilt

utbildats för hemligt inhämtande av information.
Beslut om förtäckt inhämtande av information ska fattas skriftligen. I beslutet ska följande nämnas:
——————————————
2) den enhet som genomför inhämtandet
och den polisman eller tullman inom Tullens
brottsbekämpning som ansvarar för inhämtandet,
——————————————
39 §
Användning av informationskällor och förutsättningar för styrd användning av informationskällor
——————————————
Polisen eller Tullen får be att en för ändamålet godkänd informationskälla som har
lämpliga personliga egenskaper och är registrerad och har samtyckt till inhämtandet av
information inhämtar den information som
avses i 1 mom. (styrd användning av informationskällor).
——————————————
Bestämmelser om registrering av uppgifter
om informationskällor och om betalning av
arvode finns i polislagen och i lagen om
brottsbekämpning inom Tullen.
40 §
Beslut om styrd användning av informationskällor
Beslut om styrd användning av informationskällor ska fattas av chefen för
centralkriminalpolisen, chefen för skyddspolisen, chefen för en polisinrättning eller av en
för uppdraget förordnad anhållningsberättigad tjänsteman som särskilt utbildats för
hemligt inhämtande av information. Beslut
om styrd användning av informationskällor i
syfte att utreda ett tullbrott som Tullen undersöker fattas av Tullens brottsbekämpningschef eller av en för uppdraget förordnad
anhållningsberättigad tullman som särskilt
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utbildats för hemligt inhämtande av information.
——————————————
Beslut om styrd användning av informationskällor ska fattas skriftligen. I beslutet ska
följande nämnas:
——————————————
2) den enhet som genomför inhämtandet av
information och den tjänsteman som ansvarar
för genomförandet av detta,
——————————————
47 §
Skydd när hemliga tvångsmedel används
——————————————
Polisen och Tullen får använda falska, vilseledande eller förtäcka uppgifter, göra och
använda falska, vilseledande eller förtäckta
registeranteckningar samt framställa och använda falska handlingar, när det är nödvändigt för att skydda sådan användning av hemliga tvångsmedel som redan genomförts, pågår eller kommer att genomföras.
——————————————
48 §
Beslut om skyddande
Beslut om registeranteckningar och upprättande av handlingar enligt 47 § 2 mom. ska
fattas av chefen för centralkriminalpolisen eller chefen för skyddspolisen. Om det är fråga
om förhindrande av ett tullbrott som Tullen
undersöker, ska beslutet fattas av Tullens
brottsbekämpningschef.
——————————————
56 §
Användning av överskottsinformation
——————————————
Överskottsinformation får dessutom alltid
användas för att förhindra brott, för att rikta
in polisen och Tullens verksamhet och som

en utredning som stöder det att någon är
oskyldig.
——————————————
57 §
Utplåning av information
Överskottsinformationen ska utplånas efter
det att målet har avgjorts genom en lagakraftvunnen dom eller lämnats därhän. Informationen får dock bevaras och lagras i ett
register som avses i lagen om behandling av
personuppgifter i polisens verksamhet eller
tullagen (1466/1994), om den gäller ett brott
som avses i 56 § 1 eller 2 mom. i detta kapitel eller om den behövs för att förhindra ett
brott som avses i 15 kap. 10 § i strafflagen.
Information som inte ska utplånas ska bevaras i fem år efter det att målet har avgjorts
genom en lagakraftvunnen dom eller lämnats
därhän.
——————————————
65 §
Tillsyn över användningen av hemliga
tvångsmedel
Polisstyrelsen och cheferna för de enheter
som använder hemliga tvångsmedel ska för
polisens vidkommande övervaka användningen av hemliga tvångsmedel. Användningen av hemliga tvångsmedel inom Tullens
brottsbekämpning övervakas av Tullen och
cheferna för de enheter som använder hemliga tvångsmedel.
Inrikesministeriet och finansministeriet ska
årligen lämna riksdagens justitieombudsman
en berättelse om hur hemliga tvångsmedel
och skyddandet av dem har använts och
övervakats.
I polislagen och i lagen om brottsbekämpning inom Tullen föreskrivs om de berättelser om hemligt inhämtande av information
för att förhindra eller avslöja brott som ska
avges till justitieombudsmannen.
———
Denna lag träder i kraft den 1 juni 2015.
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