
 

PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA ESITYSLISTA 16/1999 vp 
 

Perjantai 11.6.1999 kello 09.00 

1. Nimenhuuto 

2. Päätös vai tai s u us 

3. E 44/1997 vp Agenda 2000, EU/250897/061 1 

käsittely 
 

— ulkoasiainministeriön kirje 21.5.1999 Päätetään, ryhdytäänkö asian 

johdosta toimenpiteisiin. 

4. E 64/1997 vp Valtioneuvoston selvitys Euroopan unionin asialistasta 
Suomen puheenjohtajakaudella 

— valtioneuvoston kanslian kirje 1.6.1999 

Ilmoitetaan, että suuri valiokunta on lähettänyt asian valiokunnalle 
tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten. Merkitään asia tiedoksi. 

Päätetään, ryhdytäänkö asian johdosta toimenpiteisiin. 

5. K 3/1999 vp Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 1998 Jatkettu 1 

käsittely 

Ilmoitetaan valiokuntaan saapuneiksi puolustusvaliokunnan lausunto 
(PuVL 1/1999 vp) sekä työasiainvaliokunnan lausunto (TyVL 3/1999 
vp. 

6. LA 43/1999 vp Laki puoluelain 2 §:n muuttamisesta Ilmoitetaan, että 

asia on saapunut valiokuntaan. 

7. TA 1—8/1999 vp 

Ilmoitetaan toivomusaloitteet valiokuntaan saapuneiksi. 

8. HE 17/1999 vp laiksi rikoslain 2 luvun 14 a §:n ja 45 luvun muut-
tamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 

Ilmoitetaan, että asia on saapunut valiokuntaan lausunnon antamista 
varten lakivaliokunnalle. 

/ käsittely 
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ESITYSLISTA 16/1999 vp 

 
 



 

Kuultavina: 
— lainsäädäntöneuvos Jukka Lindstedt, oikeusministeriö 
— vanhempi hallitussihteeri   Seppo   Kipinoinen, puolustus-

ministeriö 
— professori Mikael Hiden 
— professori likka Saraviita 
— professori Kaarlo Tuori 

Päätetään asian jatkokäsittelystä. 

9. HE 3/1999 vp laiksi turvatarkastuksista tuomioistuimissa Jatkettu 1 

käsittely 

Merkitään saapuneeksi oikeusministeriön lisäselvitys. 

Hyväksytään käsittelyn pohjaksi sihteerin laatima, korjattu lausun-
toluonnos. 

Yleiskeskustelu 

Yksityiskohtainen käsittely 

10. Muut asiat 
— Tapaaminen oikeusministeriön edustajien kanssa Smolnassa, 
Eteläesplanadi 6, tiistaina 15.6.1999 klo 16.30 on PERUUTETTU! 
Asiaan palataan syysistuntokauden alussa. 

 

11.        Seuraava kokous 

Seuraava kokous on tiistaina ¡5.6.1999 klo 10.00. 
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Mikael Hiden 

 
 

PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA 11.6.1999 KELLO 9 
HE 17/99 vp laiksi rikoslain 2 luvun 14 §:n ja 45 luvun muuttamisesta 
ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 

 
 

Tarkastelen seuraavassa vain sellaisia lakiehdotusten kohtia, joihin näyttäisi liittyvän valtio-

sääntöoikeudellisesti mielenkiintoisia piirteitä. 
 

Esityksen perustelujen säätämisjärjestystä koskevassa jaksossa todetaan, että RL 45:18 säännös 

merkitsee ko. sotilashenkilökunnan osalta HM 10 a §:ssä tarkoitetun yhdistymisvapauden 

rajoitusta. Kohdassa viitataan siihen, mitä asiasta on todettu yleisperusteluissa ja katsotaan, että 

tältä osin ei ole estettä lain säätämiselle tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. Viitattu kohta 

yleisperusteluissa ei kuitenkaan sisällä HM 10 a §:n osalta oikeastaan mitään muuta kuin 

maininnan siitä, että tarkempia säännöksiä yhdistymisvapauden käyttämisestä annetaan lailla. 

Säännöksen 3 momentissa oleva maininta lailla säätämisestä ei tässä kuitenkaan noin vain riitä 

perusteeksi VJ 66 §:n mukaisen menettelyn käyttämiselle. Kyseessä ei ole yleinen valtuutus 

järjestellä ko. vapautta laissa, vaan vain oikeutus antaa "tarkempia" säännöksiä. Momentin 

säätämishistoria - momentti lisättiin säännökseen vasta perustuslakivaliokunnassa - viittaa 

myös pikemminkin pyrkimykseen pidättää ko. oikeuden käytön säätely asetuksenantajan har-

kinnasta lain tasolle kuin pyrkimykseen lisätä tavallisen lain säätäjän valtuuksia. 
 

Hallitusmuodon 10 a §:ssä turvataan jokaiselle "oikeus... kuulua...yhdistykseen ja osallistua 

yhdistyksen toimintaan". Tämä oikeus ei ole absoluuttinen, kuten eivät ole muutkaan perusoi-

keudet. Perusoikeuteen kajoamismahdollisuudet ovat kuitenkin rajoitettuja. Poliittisen puolu-

een jäsenenä olemisen kieltäminen - sen rangaistavaksi tekeminen - on selvästi asia, jota ei 

voitaisi jotenkinkaan yleisenä säätää tavallisella lailla. Tällainen säätely olisi ristiriidassa HM 

10 a §:n säännöksen kanssa ja myös ristiriidassa sen kanssa, mitä perustuslaissa tai perustus-

lakiin nojautuen on säädetty valtiollisten vaalien järjestelyistä ja yksilön osallistumisoikeudesta 

(HM 11,3 §). Nyt sanottu on suomalaisessa käytännössä niin selvää, että sen toteaminenkin 

tuntuu turhalta. Kysymys on tässä siitä, onko (muun kuin ehdotetun 26 §:n 1 momentin 2 

kohdassa tarkoitetun) sotilaan asemassa sellaisia seikkoja, jotka kuitenkin voivat oikeuttaa 

puolueen jäsenyyden kieltämisen tavallisessa laissa. 
 



 

Se seikka, että tällainen sotilaita koskeva kielto on nyt tavallisessa laissa (RL 45:26), ei tässä 

myöskään voi riittää perusteeksi tavallisen lainsäätämisjärjestyksen käyttämiselle jo senkään 

vuoksi, että ko. nykyinen säännös nähtävästi on säädetty ennen perusoikeusuudistuksen to-

teuttamista 1995. Perusteeksi ei sellaisenaan voi riittää myöskään se, että ehdotettu rajoitus 

ilmeisesti ei olisi ristiriidassa Euroopan ihmisoikeussopimuksen 11 artiklan eikä kansalaisoi-

keuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen 22 artiklan kanssa. Kuten yleensäkin 

on myös tässä kohden mahdollista, että perustuslaki antaa jollekin oikeudelle tiukempaa suojaa 

kuin ihmisoikeusnormit. 
 

Hallitusmuodon 10 a §:n säätämisasiakirjoista ei löydy merkittävää osviittaa sille, miten sään-

nöstä olisi tässä kohden tulkittava. Perustuslakivaliokunnan käytännössä perusoikeusuudis-

tuksen jälkeen ei näytä syntyneen merkittäviä yhdistymisvapautta koskevia kannanottoja juuri 

muutoin kuin ns. negativiisen yhdistymisvapauden osalta. Näistä kannanotoista (yliopistolakia 

koskenut prvl 3/97 vp ja metsänhoitoyhdistyksiä koskenut prvl 1/98 vp) ei näyttäisi tässä ole-

van saatavissa paljon johtoa. Vaikka käsillä olevan kysymyksen kannalta painavia kannanotoja 

ei näytäkään olevan, voidaan kuitenkin viitata pariin lausumaan. 
 

Perusoikeusuudistukseen johtaneessa esityksessä (HE 309/93 vp,s.60) hallitus viittasi lyhyesti 

siihen, että tuolloin voimassa olleessa yhdistyslaissa oli kielletty sotilaallisesti järjestäytyneet 

yhdistykset ja tehty luvanvaraiseksi yhdistykset, joiden toimintana kuului harjoittautuminen 

ampuma-aseiden käyttöön ja jotka eivät olleet yksinomaan metsästystä varten. Hallitus piti 

näitä säännöksiä poikkeuksena yhdistymisvapautta koskevasta pääsäännöstä, mutta katsoi, että 

tästä huolimatta "voidaan tällaisia suppeiksi rajattuja lailla säädettyjä yhdistymisvapauden 

rajoituksia kuitenkin pitää hyväksyttävinä kansanvaltaisessa yhteiskunnassa." . 
 

Vuoden 1985 valtiopäivillä perustuslakivaliokunta otti virkamieslainsäädäntöä koskevan esi-

tyksen käsittelyssä lyhyesti kantaa myös yhdistymisvapauteen (pevl 13/HE 238(84 vp)/85 vp). 

Kannanotto on ajalta ennen vuoden 1995 perusoikeusuudistusta. Se voi kuitenkin olla tässä 

mielenkiintoine siihen nähden, että yhdistymisvapautta koskeva säännös on nykyiseltä sisällöl-

tään oleellisesti sama kuin ennen 1995 uudistusta. Hallitus oli ehdottanut säännöstä (22 §): 

"Virkamies ei saa toimia yhdistyksessä, milloin toiminta on laissa erikseen kielletty eikä muu-

tenkaan sellaisessa asemassa, että yhdistyksessä toimiminen on ristiriidassa virkamiehen virka-

tehtävien kanssa." Valiokunta ehdotti tarpeettomana poistettavaksi viittauksen muualla laissa 

oleviin kieltoihin. Säännöksen loppuosaa valiokunta piti tarpeettoman laajana siihen nähden, 



 

että ainoana tarkoituksena oli rajoittaa valtiota edustavien virkamiesten toimintaa virkamies-

yhdistyksissä. "Yhdistymisvapauden rajoittamisen tarkkarajaisuusvaatimuksen" huomioon ot-

tamiseksi valiokunta edellytti säännöksen täsmentämistä muotoon: "Virkamies, jonka tehtäviin 

kuuluu edustaa valtiota työnantajana, ei saa toimia valtion palvelussuhteessa olevia edusta-

vassa yhdistyksessä sellaisessa asemassa, että yhdistyksessä toimiminen on ristiriidassa 

sanotun virkatehtävän kanssa." Valiokunta siis piti yhdistymisvapauden rajoittamista 

mahdollisena, mutta edellytti samalla rajoituksen ulottamista vain siihen mikä katsottiin 

välttämättömäksi. 
 

Hallituksen esityksen perustelujen mukaan valtakunnan turvallisuusnäkökohdat ja 

puolustusvoimien tehtävien ja toiminnan erityislaatu edellyttävät, että kantahenkilökuntaan 

kuuluvien poliittista osallistumista on voitava rajoittaa. Hallituksen tässä yhteydessä esittämistä 

näkökohdista ei millään loogisella välttämättömyydellä seuraa, että kantahenkilökuntaan 

kuuluvat eivät voi olla jäseninä poliittisissa puolueissa. Kysymys on tässäkin viime kädessä 

sen punnitsemisesta, kuinka painavia ovat rajoitusten syynä olevat yhteiskunnalliset tavoitteet, 

kuinka välttämättömiä juuri ehdotetut rajoitukset ovat noiden tavoitteiden toteuttamisessa ja 

kuinka tuntuvina tai kohtuullisina ko. rajoituksia on syytä pitää yksilön kannalta. 
 

Minusta puolustusvoimat ovat tehtävänsä, toimintamuotojensa ja käskysuhteidensa vuoksi 

sellainen organisaatio, jonka toiminnassa on erityisen tärkeää, että sen ehdottomaan lojaalisuu-

teen poliittiselle johdolle ja sen toiminnan riippumattomuuteen puoluepoliittisista näkökohdista 

kaikissa oloissa yleisesti luotetaan. Tämä luottamus voisi vaarantua, jos meillä nyt tähänasti-

sesta käytännöstä poiketen tehtäisiin mahdolliseksi kantahenkilökunnan aktiivinen osallistumi-

nen poliittiseen toimintaan. Se rajoitus, joka yksilön perusoikeuden käyttämiseen tässä kohdis-

tetaan, ei ole periaatteelliselta merkitykseltään vähäinen. Voidaan kuitenkin todeta, että tämä 

rajoitus ei koske sananvapautta poliittisissa kysymyksissä, ei äänestämisoikeutta eikä oikeutta 

 

asettua ehdokkaaksi valtiollisissa vaaleissa, joka rajoitus aiheutuu VJ 7 §:n säännöksestä. Rajoitus ei 

koske yhteiskunnallista toimintaa tai järjestötoimintaa yleensä, vaan vain tiettyjä yhdistyksiä. Voidaan 

myös viitata siihen, että mainittu VJ 7 § sisältää jo perustuslainsäätäjän kannanoton siihen, että muu 

sotilas kuin asevelvollisuuttaan suorittava henkilö ei voi olla mukana poliittisen toiminnan kannalta 

tärkeimmässä elimessä, eduskunnassa. Vaikka ajatukseen perusoikeuden rajoitukseen suostumisesta 

onkin aina syytä suhtautua varovasti, ei tässä ole merkityksetöntä myöskään se, että sotilasurasta on 

pitkään ja vakiintuneesti ollut tiedossa, että sen valitsevat eivät voi vapaasti osallistua poliittiseen 



 

toimintaan. Kun tämäntyyppinen rajoitus on ollut täysin vakiintunut, ei ehkä ole merkityksetöntä 

sekään, että vuoden 1995 perusoikeusuudistuksen säädösaineistossa ei näyttäisi olevan mitään 

konkreettista viittausta siihen, että tämä vakiintunut rajoitus olisi tuolloin katsottu muodostettavan 

uuden perusoikeus-normin vastaiseksi. 
 

Edellä viitatuista syistä katson, että ehdotetun RL 45:18 kaltainen säännös voidaan nyt säätää HM 10 a 

§:n säännöksen estämättä VJ 66 §:n mukaisessa järjestyksessä. Tästä periaatteellisesta hyväksynnästä 

huolimatta joudutaan arvioimaan onko säännös riittävän tarkkarajainen ja rajoittaako se perusoikeuden 

kavennuksen vain siihen, mikä tässä yhteydessä voidaan katsoa välttämättömäksi. Tässä suhteessa 

näyttää säännöksessä olevan kiellon ulottaminen "puoluepoliittista toimintaa... selvästi tukevaan 

yhdistykseen" hieman ongelmalliselta. Mitä käytännössä merkitsee raja tukemisen ja selvän tukemisen 

välillä? Kohtuullisen tarkkoja kriteereitä puoltaisi tässä myös se, että kyseessä on 

kriminalisointisäännös. 
 

Kriminalisointeihin mm. HM 6 a §:n säännöksen mukaisesti liittyvän täsmällisyysvatimuksen kannalta 

saattaa huomiota vaatia myös ehdotetun RL 45:20 säännöksen 1 momentin 3 kohta, jonka mukaan 

rangaistavaa on myös "muulla näihin rinnastettavalla tavalla" tapahtuva tais-teltutoimen suorittamisen 

vaarantaminen. Jos en ole lukenut huolimattomasti, vastaavaa kohtaa ei ole nykyisissä säännöksissä 

eikä tätä kohtaa ole mitenkään käsitelty esityksen yksityiskohtaisissa perusteluissa. 
HE 17/1999 
 
 
 
 
 

Herra puheenjohtaja 
 

Käsillä olevan hallituksen esityksen säätämisjärjestysongelmat 
liittyvät kriminalisointien ja perusoikeussäännösten keskinäiseen 
suhteeseen. 

Ennen 1995 -perusoikeusuudistusta mikä tahansa teko voitiin 
julistaa rangaistavaksi. Tähän ei vaikuttanut se, että rangaistus-
uhin kielletty teko saattoi merkitä hallitusmuodossa vahvistetun 
perusoikeuden käyttörajoitusta. 

Perusoikeusuudistuksessa ja sen jälkeisenä aikana perustusla-
kivaliokunta on kehittänyt tarkan teorian kriminalisointien suh-
teesta perustuslakiin. Kriminalisoinnein (eli kieltämällä) toteu-
tetut perusoikeuksien käyttämisen rajoitukset eivät ole sellaise-
naan ja rajoituksetta sallittuja. Tämä useasta lausunnosta näkyvä 
teoria voidaan kiteyttää seuraaviksi teeseiksi: 
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Säädettäessä tietty teko, joka liittyy perusoikeuksien käyttä-
miseen, rangaistavaksi, on arvioitava muun ohessa rangaistavan 
teon tekijän perusoikeussuojaa. 

Kriminalisointi on sallittu perusoikeusjärjestelmän yleisten 
oppien mukaan. Tästä taas seuraa useita jatkolausumia. 

Se, kuinka poikkeuksettomasti perusoikeus on perustuslakiin 
kirjoitettu, vaikuttaa kriminalisoinnin sallittavuuteen. Jos tietty 
perusoikeus on vahvistettu kieltona (kuten Suomen kansalaisen 
luovuttaminen vieraaseen valtioon), rajoitusvara on vähimmil-
lään. Rajoittaminen on kuitenkin mahdollista perusoikeusrajoi-
tusten yleisten edellytysten puitteissa. 

Jos perusoikeus on vahvistettu perustuslaissa lakivarauksin, 
rajoittamisvara on jossain määrin suurempi. 

 

Nyt esillä olevassa tapauksessa kriminalisoidaan ns. ammatti-
sotilaiden kuuluminen puolueisiin tai puoluepoliittista toimintaa 
harjoittavaan tai sitä selvästi tukevaan yhdistykseen (tai jäämi-
nen eroamatta niistä). Käytän 18 §:ssä tarkoitetuista henkilöistä 
seuraavassa lyhyyden vuoksi ilmausta "sotilas". Kysymyksessä 
on siten kriminalisoinnein toteutettava rajoitus jokaiselle HM 10 
a 2 §:ssä vahvistettuun oikeuteen kuulua yhdistykseen eli 
yleisemmin yhdistymisvapauteen. 
Yhdistymisvapaus puolestaan on vahvistettu lakivarauksin. 
18 §:n otsikossa puhutaan "Luvattomasta poliittisesta 
toiminnasta". Kriminalisointi ei silti suinkaan koske kaikkea 
poliittista toimintaa: sotilaat voivat harjoittaa poliittista 
toimintaa laajamittaisesti. He voivat lakimuutoksen jälkeen 
kirjoitella 
puoluelehtiin, osallistua puolueyhdistysten kokouksiin, käyttää 
puheenvuoroja tai toimia esitelmöitsijöinä. Mielestäni tämä 
laajahko poliittisen toiminnan sallittavuus vaikuttaa osaltaan 
kokonaisarvioon siitä, voidaanko heidän yhdistymisvapauttaan 
rajoittaa jäsenyyskielloin. 

 
* * * 

Valtiosääntöoikeudellisena probleemana on siis sotilaiden 
yhdistymisvapauden rajoittaminen kriminalisoinnilla. 

Yhdistymisvapaus on säädetty lakivarauksin: " Tarkempia 
säännöksiä .. . yhdistymisvapauden käyttämisestä annetaan lailla. 
Yhdistymisvapautta voidaan siis tietyin perustein rajoittaa mutta 
niin, että yhdistymisvapauden "ydinalueeseen" ei puututa. 

Yleisten perusoikeuksien rajoitusperiaatteiden mukaan rajoi-
tuksen täytyy olla välttämätön. Sillä tulee olla hyväksyttävät 
yhteiskuntapoliittiset syyt. Rajoituksen on rajauduttava 
vähimpään mahdolliseen. Rajoitusta arvioitaessa on otettava 



 

huomioon ihmisoikeusvelvoitteet. Rajoitusta harkittaessa on 
sovellettava ns. suhteellisuusperiaatetta. 

Kun perusoikeusuudistus toteutettiin, oli lähtökohtana, että 
tuolloin lainsäädäntöön jääneet perusoikeusrajoitukset (selvästi 
perustuslain vastaiset, kuten eräät nyt purettavat kiellot) jäivät 
voimaan, mutta niitä tuli vähittäin purkaa. Nyt on kysymyksessä 
tällainen perusoikeusrajoitusten purkamisillanne. Sotilaiden 
osalta puoluepoliittisen toiminnan kielto on ollut vanhastaan 
voimassa, joskin kumotun HM:n sotilaita koskeneeseen valtuu-
tukseen perustuneena (kumottu HM 16 §). 

Kysymyksessä ei siis ole uusi sotilaita koskeva perusoikeus-
rajoitus, vaan vanhan ylläpito jossain määrin entisestä rajoitet-
tuna (mm. poliittisiin kokouksiin osallistumisen luvanvaraisuu-
den poistaminen). 

Sotilaiden poliittista toimintaa tarkoittavilla rajoituksilla on 
pitkät perinteet. Kieltoa voidaan luonnehtia vanhalla ilmauksella 
"politiikka pois kasarmeilta". Alkujaan poliittisen toiminnan 
hyvin laajamittainen kielto ulottui myös asevelvollisuutta suo-
rittaviin ns. varusmiehiin. 

Ammattisotilaiden (kuten asevelvollistenkin) poliittisen toi-
minnan kieltämistä perusteltiin alkujaan ja myös esillä olevassa 
hallituksen esityksessä sillä, että puolustusvoimien täytyy voida 

olettaa olevan lojaaleja jokaiselle hallitukselle sen poliittiseen 
kokoonpanoon katsomatta. 

Edellisessä kappaleessa tarkoitettu seikka tuli selkeästi näky-
ville ns. Mäntsälän kapinassa. Mäntsälän piirittivät Porin pri-
kaatiin kuuluneet asevelvolliset. Tähän prikaatiin oli taas kerätty 
ympäri maan entisten punakaartilaisten pojat. Ylipäällikkö 
Svinhufvud saattoi luottaa tähän joukkoon siinä tilanteessa mel-
ko pitkälle. 

Mielestäni perustelut, etenkin tuo lojaalisuus* hallitukselle, on 
riittävän vahva perustelu kriminalisoinnin säätämiselle. Perus-
oikeusrajoitus kriminalisoinnilla on nähdäkseni tavoitteen saa-
vuttamisen kannalta välttämätön ja lievin mahdollinen. 

Suhteellisuusvaatimuksen toteutukseen vaikuttaa toisaalta se, 
että melkoinen määrä poliittisen toiminnan muotoja (vaikkapa 
osallistuminen vappumarssiin) säädetään sallituksi. Toisaalta 
asiaan vaikuttaa se, että rajoitus ei ole uusi, vaan vanha kielto jää 
entiselleen. Jokainen nykyinen ammattisotilas on tehtävään 
ryhtyessään tiennyt sen olemassaolon. 

Kriminalisointia arvioitaessa on perustuslakivaliokunnan lin-
jaukset huomioon ottaen arvioitava myös rangaistusuhan anka-
ruutta. Kun sotilas voidaan tuomita vain kurinpitorangaistuk-
seen eikä esimerkiksi vankeuteen, rangaistusuhka ei mielestäni 
ole kohtuuttoman ankara. 
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Ihmisoikeussopimusten mukaisuuden kannalta voidaan viitata 
siihen, mitä hallituksen esityksessä kerrotaan: ihmisoikeusy-
leissopimukset sallivat sotilaiden poliittisen toiminnan rajoitta-
misen. 

Täsmällisyysvaatimus toteutunee, joskin 18 §:n ilmaisu 
"poliittista toimintaa harjoittavan tai sitä selvästi tukevan" yh-
distyksen käsite on melko tulkinnanvarainen. Mieleen tulevat 
1960-luvun yhden asian liikkeet kuten Sadankomitea, Rauhan-
puolustajat, yhdistys 9, Enemmistö ry jne. Voidaan kysyä, ulot-
tuuko kriminalisointi tällaisiin liikkeisiin - jos niitä olisi tänä 
epäpoliittisena aikana. Samaa voidaan kysyä tarkoittaen vaikka-
pa "Ei-EEC"-tyyppisiä liikkeitä (EU-jäsenyyden vastustajat), 
ympäristöaktivistien liikkeitä, turkistarhauksen vastustajia, 
Greenpeacea jne. Perustuslakivaliokunta voisi ehkä ottaa kantaa 
siihen, pitäisikö kriminalisointia tältä osin jotenkin täsmentää 
vaikkapa perustelulausumin. 

Katson siten, että hallituksen esittämä yhdistymisvapauden 
rajoitus kriminalisoinnilla em. varauksin voidaan säätää taval-
lisessa lainsäätämisjärjestyksessä. 

 
 

* * * 
 

Perustuslakivaliokunnan kehittämien yleisten oppien mukaisesti 
hallituksen esitystä arvioitaessa tulee kiinnittää huomiota -
kaikkiin hallituksen esitykseen sisältyviin oikeussääntöihin -
sellaisiin säännöksiin, jotka hallituksen esityksellä "avataan" tai 
joihin suoraan viitataan. 

 

Esimerkin omaisesti totean, että nyt ei "avata" VJ 7 §:n sään-
nöstä, joka sisältää merkittävän perusoikeusrajoituksen kieltäes-
sään sotilaan (vaan ei asevelvollisen) valinnan kansanedustajaksi 
myös puolueettomana edustajaehdokkaana. 

 

Hallituksen esityksen yleisarvioinnissa en ole havainnut esi-
tyksestä ristiriitoja perusoikeusjärjestelmän kanssa. 

-kriminalisoinnit ovat yleensä täsmällisiä, eikä blanco-krimi-
nalisointeja ole. Taannehtivan rikoslain kieltoa ei rikota ja uusia 
säännöksiä sovellettaneen ns. lievemmän lain periaatteen 
mukaan. 

Valtaosa kriminalisoinneista koskee sotilaan, varusmiehet 
mukaan lukien, palveluvelvollisuuksia, ei perusoikeuksien käyt-
tämistä. Asevelvollisten poliittisen toiminnan vapaus laajenee 
rajoituksettomaksi. En esimerkiksi pidä karkaamisen kriminali-
sointia aidosti liikkumisvapauden rajoituksena tai erinäisiä 
kuuliaisuusrikoksia sananvapauden tms. rajoituksina. Samaten 



 

niskoittelun tai sopimattoman käytöksen kriminalisointia ei 
voitane mieltää vapauden rajoitukseksi. 

Sota-ajan suhteellisen kovat rangaistusuhat ovat perustelta-
vissa sota-ajan erityisolosuhteilla. 

 

Helsingissä 10.6.1999 
 

Ilkka Saraviita 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERUSTUSLAKIVALIOKUNNALLE 
 

Esitän kunnioittaen seuraavan lausunnon, joka koskee hallituksen esitystä laiksi rikoslain 2 

luvun 14a §:n ja 45 luvun muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 17(1999 vp). 
 
 
/ . Ehdotus rikoslain 45 luvun 18 §:ksi 
 

Hallituksen rikoslain 45 luvun 18 §:ksi ehdottama säännös rajoittaa voimassa olevan RL 

45:26.2:n tavoin sotilaiden yhdistymisvapautta, joka nykyisin perustuu hallitusmuodon 10a §:n 

2-3 momenttiin. Kuten hallituksen esityksen perusteluissakin on selostettu, ennen 

perusoikeusuudistusta tämän kaltaiset säännökset voitiin tukea hallitusmuodon alkuperäisen II 

luvun 16 §:ään, joka oikeutti rajoittamaan "sotapalveluksessa olevien" perusoikeuksia, 

rajoitukset. Perusoikeusuudistuksen jälkeen sotilaiden perusoikeuksia voidaan rajoittaa lailla 

vain, mikäli perustuslakivaliokunnan mietinnössä 25/1994 vp kootusti esitetyt yleiset 

rajoitusedellytykset täyttyvät. 
 

Ehdotettuja yhdistymisvapauden rajoituksia perustellaan esityksen perusteluissa valtakunnan 

turvallisuusnäkökohdilla, puolustusvoimien tehtävien ja toiminnan erityislaadulla sekä näistä 

seikoista seuraavalla puolustusvoimien puoluepoliittiseen sitoutumattomuuden vaatimuksella. 

On mahdollista esittää toisenkin suuntaisia näkemyksiä puolustusvoimien ja poliittisen 

toiminnan välisestä suhteesta. Voidaan näet argumentoida, että sotilaiden poliittisen toiminnan 

rajoitukset ovat omiaan eristämään puolustusvoimia muusta yhteiskunnasta ja estämään 

puolustusvoimien ymmärtämistä osaksi demokraattista järjestelmää. 
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Suomen valtiosääntöisessä järjestelmässä on kuitenkin lähdetty toisenlaisesta tulkinnasta, mitä 

on ilmentänyt myös sotilaiden eduskuntavaaleja koskeva vaalikelpoisuuden rajoitus (VJ 7.2 §). 

Viimeksi eduskunta on ottanut asiaan kantaa uuden perustuslain hyväksyessään. Perustuslain 

27.2: §:ään otettiin voimassa olevaan VJ 7.2 §:ää vastaava säännös, jonka mukaan 

"kansanedustajaksi ei... voida valita sotilasta, lukuun ottamatta asevelvollisuuttaan suorittavaa 

henkilöä". Hallituksen esityksessä (HE 1/1998, s. 83) säännöstä perusteltiin "puolustusvoimien 

pitämisellä puoluepoliittisen toiminnan ulkopuolelle". 
 

Perustuslakiuudistuksessa otetun kannan valossa on nähdäkseni selvää, että puolustusvoimien 

puoluepoliittisen sitoutumattomuuden varmistamista on pidettävä sellaisena hyväksyttävänä, 

painavana yhteiskunnallisena tarpeena, joka perustuslakivaliokunnan mietinnön 25/1994 vp 

mukaan oikeuttaa perusoikeusrajoituksiin. Ilmeistä myös on, että rangaistussäännös on 

kyseisessä mietinnössä edellytetyllä tavalla välttämätön ja vastaa suhteellisuusperiaatteen 

asettamia vaatimuksia. Alioikeuden päätöksestä oleva muutoksenhakumahdollisuus puolestaan 

täyttää oikeusturvajärjestelyjä koskevan edellytyksen. 
 

Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksen 11(2) artiklassa samoin kuin kansalais- ja 

poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen 22(2) artiklassa mainitaan nimenomaisesti 

sotilaat (asevoimiin kuuluvat) ryhmänä, joiden yhdistymisvapaudelle voidaan asettaa "laillisia 

rajoituksia". Nyt ehdotettu rajoitus on perustuslakivaliokunnan mietinnössä 25/1994 vp 

edellytetyllä tavalla sopusoinnussa Suomen kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden kanssa. 
 

Rangaistussäännöksessä tarkoitettu yhdistys on määritelty puolueeksi tai puoluepoliittista 

toimintaa harjoittavaksi tai sitä selvästi tukevaksi yhdistykseksi. Näitä ilmaisuja ei ole esityksen 

perusteluissa selvennetty. Ilmaisuja ei ole määritelty myöskään muualla lainsäädännössä, vaikka 

tulkinnanvaraisia rajatapauksia voikin käytännössä esiintyä, ilmaisuja voidaan kuitenkin 

nähdäkseni pitää sillä tavoin täsmällisinä, että myös rajoituksen tarkkarajaisuuden vaatimus 

täyttyy. Tarkkarajaisuuden vaatimus seuraa paitsi perusoikeuksien rajoitusedellytyksistä myös 

hallitusmuodon 6a §:ssä vahvistetusta rikosoikeudellisesta legaliteettiperiaatteesta. 

 

 

 



 
2. Ehdotus asevelvollisuuslain 50a §:ksi 
 

Nykyisin voimassa olevan rikoslain 45 luvun 26 §:n 1 momentin rangaistussäännös ulottuu, 

toisin kuin saman pykälän 2 momentti, myös asevelvollisiin Säännöksen mukaan rangaistaan 

sotilasta, joka ilman esimiehen lupaa osallistuu puolueen tai puoluepoliittista toimintaa 

harjoittavan tai sitä tukevan yhdistyksen julkiseen tilaisuuteen tai muuhun kokoukseen pitämällä 

alustuksia tai lausumalla mielipiteitä puoluepoliittisista asioista. Säännös on ongelmallinen paitsi 

yhdistymisvapauden myös sanan- ja kokoontumisvapauden kannalta. Hallitus ehdottaa tämän 

säännöksen kumoamista. Samoin hallitus ehdottaa kumottavaksi asevelvollisuuslain 50a §:n 

(1169/1988) 1 momenttia, jossa säädellään asevelvolliselle myönnettävän, RL 45 26.1:n 

tarkoittaman luvan edellytyksiä. 
 

Näitä hallituksen ehdotuksia on pidettävä perusteltuina ja perusoikeussuojaa lujittavina. 

Ongelmalliseksi jää kuitenkin asevelvollisuuslain 50a §:n nykyinen 2 momentti, joka 1 

momentin kumoamisen edellyttämällä tavalla muutettuna jäisi hallituksen esityksen mukaan 

voimaan. Uusi 50a § kuuluisi seuraavasti: 

"Varusmiespalvelusta suorittavalle asevelvolliselle on myönnettävä lupa 

osallistua palvelusolosuhteittensa kehittämistä edistävään toimintaan, jos 

osallistuminen voi tapahtua asianomaisen vapaa-aikana ja haittaamatta hänen 

palvelustehtäviensä suorittamista. Muutoin voidaan lupa myöntää, jos siihen on 

erityinen syy." 
 

Lakiehdotuksessa tai sen perusteluissa ei ole lähemmin määritelty luvanvaraista toimintaa. 

Ilmeistä kuitenkin on, että toiminta saattaa olla luonteeltaan hallitusmuodossa turvattujen 

poliittisten perusoikeuksien, toisin sanoen sanan-, kokoontumis- tai yhdistymisvapauden, 

käyttämistä. Jo luvanvaraiseksi säätäminen merkitsee nähdäkseni sellaista perusoikeuksien 

rajoittamista, jota on arvioitava perustuslakivaliokunnan mietinnössä 25/1994 vp esitettyjen 

yleisten edellytysten valossa, Nähdäkseni on selvää, että esimerkiksi tarkkarajaisuuden vaatimus 

ei nyt täyty. Rajoitusperusteen hyväksyttävyyteen on puolestaan vaikea ottaa kantaa, koska 

esityksen perusteluissa perustetta ei ole lausuttu julki. Ihmisoikeussopimuksista on taas 

todettava, että sananvapautta koskevissa Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksen ja YK:n 

KP-sopimuksen artikloissa ei ole vastaavaa mainintaa sotilaihin kohdistettavista rajoituksista 

kuin yhdistymis- ja kokoontumisvapausartiklassa. 
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Johtopäätöksenäni katsonkin, että ehdotettu asevelvollisuuslain 50a § ei täytä perusoikeuksia 

rajoittavalle säännökselle asetettavia edellytyksiä ja että tämä lainkohta olisi saatettava uuteen 

valmisteluun. 
 
 
Porthaniassa 11.6.1999 

Kaarlo Tuori1


