
Perustuslakivaliokunnan kokous n:o 11 keskiviikkona 26.2.1992 

klo 10.00 

1) Nimenhuuto 

2) Päätösvaltaisuus 

3) Ed. Rinteen ym. kirjelmä,  joka sisältää muistutuksen 

valtioneuvoston jäsenten virkatoimen lainvastaisuudesta 
 

- Ilmoitetaan saapuneeksi. 

4) HE 230 työntekijäin eläkemaksua koskevaksi lainsäädännöksi 

- Ilmoitetaan eduskunnan lausuntopäätös saapuneeksi. 

5) HE 234/1991 vp laiksi valtiopäiväjärjestyksen muuttamisesta 

- Ilmoitetaan saapuneeksi. 

- I käsittely. 

Päätetään, pyydetäänkö lausuntoja. 

Asiantuntijoiden kuuleminen: 

- Lainsäädäntöjohtaja Matti Niemivuo 

Oikeusministeriä 

- Vt. professori Teuvo Pohjolainen 

6) HE 2 erityissuojelulaiksi 

- I käsittely jatkuu. 

Asiantuntijoiden kuuleminen: 

- Vt. professori Teuvo Pohjolainen 

- Eduskunnan oikeusasiamies Jacob Söderman Päätetään 

jatkokäsittelystä. 

7) Muut mahdolliset asiat 

8)  Seuraava kokous on torstaina 27.2.1992 klo 10.00. 

9) Kokouksen päättäminen 
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Lausunto Hallituksen esityksestä Eduskunnalle erityissuoielulaiksi  (HE  2/1992 vp) 
 

 

1. Yleistä 
 

En puutu lausunnossani yleisesti siihen, missä määrin ehdotetun lain sisällössä on 

päällekkäisyyttä voimassa olevan muun lainsäädännön kanssa -sitä näyttää olevan mm. 

poliisilain kanssa. Mahdolliset päällekkäiset (toimivaltasäännökset eivät ole mielestäni 

ongelma, silla informatiivisuuden kannalta saattaa olla pelkästään eduksi, että 

erityissuojelulaissa on lueteltu kaikki ne toimenpiteet, joihin lain tarkoituksen 

saavuttamiseksi voidaan ryhtyä. Lain säätämisjärjestys ei liene ongelma. 
 

Lain tarpeellisuus. Kansainvälisen yhteistyön lisääntyminen ja erityisesti kansainvälisten 

kokousten ja vierailujen järjestäminen edellyttävät epäilyksittä, että järjestäjävaltio pystyy 

takaamaan osanottajien turvallisuuden. Tähän velvoittavat monet kansainväliset 

sopimuksetkin, erityisesti diplomaattisia suhteita koskeva yleissopimus (SopS 4/1970). 
 

Turvaamistoimien suhde perus- ja ihmisoikeuksiin. Turvaamistoimenpiteillä loukataan 

väistämättä eräitä sellaisia oikeuksia, jotka kansalaisille tai ihmisille yleisemminkin on 



 

taattu joko perusoikeussäännöksin tai ihmisoikeussopimuksin (mm. ruumiillinen 

koskemattomuus, henkilökohtainen vapaus,  liikkumisvapaus,  kirjesalaisuus,  kotirauhan  

turva  ehkäpä myös 
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kokoontumisvapaus). Kun eurooppalaisessa arvomaailmassa perus- ja ihmisoikeuksia on 

pyritty erityisesti korostamaan, kysymyksessä on periaatteessa - vaikkakaan ei ehkä 

käytännössä - vakava kollisio. Sen vuoksi erityissuojelulain sisältö ja lain käyttöönotto on 

sopeutettava siten, että sanottu ristiriita tunnustetaan ja että perus- ja ihmisoikeuksien 

rajoitukset voidaan minimoida. 
 

Lain pysyvästä luonteesta. Suomessa on ehdotetun lain kaltaisia säädöksiä ollut voimassa 

aikaisemminkin, mutta määräaikaisina. Vuoden 1974 (ETYK) suojeluvaltuuslaki - sen 

jälkeen kun sen voimassaoloa oli jatkettu -oli voimassa puolitoista vuotta. 
 

Kysymys lain pysyvyydestä tai määräaikaisuudesta on enemmän periaatteellinen kuin 

käytännöllinen. Määräaikaiset ja tapahtumakohtaiset lait antavat eduskunnalle 

mahdollisuuden tapauskohtaisesti harkita suojelu-valtuuksien sisällön ja rajat sekä 

arvioida erityissääntelyn tarpeellisuuden. Tällä voidaan - ainakin teoriassa - minimoida 

perus- ja ihmisoikeuksiin kohdistuvat rajoitukset. Pysyvä laki joudutaan ymmärrettävästi 

kirjoittamaan väljemmäksi, jotta se soveltuisi eri tyyppisiin suojelutarpeisiin. Riippuen 

siitä, miten lain käyttöönottamisesta päätetään, on mahdollista, ettei eduskunnalla ole 

tehokasta mahdollisuutta myöskään valvoa sen soveltamista. Toisaalta erityissuojelua 

edellyttävien tapahtumien lukumäärän kasvu saattaa johtaa siihen, että tapauskohtaisten 

lakien säätäminen muodostaa melkoisen turhauttavan ja usein toistuvan prosessin - 

varsinkin, jos kukin laki kuitenkin pääosin muistuttaa toinen toistaan. 
 

Edellä mainitut osittaiset ristiriidat voidaan nähdäkseni ratkaista, mikäli pysyväksi 

tarkoitetun lain sisällössä on riittävän selkeät rajoitteet lain käytölle ja mikäli lain 

käyttöönotosta päättäminen tapahtuu siten, että eduskunnalla on mahdollisuus päättää, 

missä tapauksissa lakia sovelletaan ja missä laajuudessa soveltaminen on sallittu. Esitän 

tähän liittyviä näkökohtia säännöskohtaisessa tarkastelussa jäljempänä. 
 

Mikäli laki säädetään pysyvänä, se jouduttaneen kuitenkin kokonaisuudessaan uusimaan, 

jos perusoikeusuudistus tulee toteutettavaksi. 

 

2.   Yksityiskohtaisia huomioita 
 

Ehdotuks en 1 S: s s a on esi tetty lain tarkoitus. Säännöksessä on verraten yleisellä tavalla 

määritelty tilanteet, joissa turvaamistoimenpiteisiin voidaan ryhtyä. Esityksen 

perusteluissa väljää säännöstä on perusteltu sillä, että erityisesti vaaran laatu ja 

todennäköisyys ovat vaikeasti ennakoitavissa. Kun säännöksellä on kuitenkin aivan 

olennainen merkitys lain soveltamisen "laukaisemisessa" (vrt. 6,1 §) ja siten perus- ja 

ihmisoikeuksien rajoittamisessa, olisi käyttöönottokynnyksen korottamiseksi säännöstä 

täsmennettävä. Ehdotuksen mukaan turvaamistoimenpiteitä voidaan suorittaa, "milloin 

tällaisten rikosten tekemisen vaara on olemassa". Käsittääkseni säännöstä tulisi tältä osin 



5 

tiukentaa joko siten, että rikoksen tekemisen vaaran olisi oltava "ilmeinen" tai että on 

"erityisiä syitä epäillä", että rikosten tekemisen vaara on olemassa. 
 

Lain kannalta erittäin keskeinen säännöstö on 2-4 §:ssä. joissa on säännelty laissa olevien 

toimivaltuuksien käytön yleisistä periaatteista. Sääntelyssä on paljon päällekkäisyyttä 

muun lainsäädännön kanssa ja sisäisestikin. Se ei mielestäni ole ongelma. 
 

Ehdotetun 3 §:n 2 momentissa on esitetty rajoituksia lain sallimille perusoikeuksien 

rajoituksille. Luetteloa tarkastellessa huomio kiintyy kahteen seikkaan. Ensinnäkin herää 

kysymys, miksi luettelosta puuttuu HM 5 §:n yhdenvertaisuus. Asiaa tosin korvaa ainakin 

osittain erityinen säännös 4 §:ssä. Loogisesti tuntuisi kuitenkin luontevalta, että 3,2 §:ssä 

olisi mainittu kaikki rajoitukset. 

Toiseksi sanotussa säännöksessä kielletään ehdotetun lain perusteella rajoittamasta HM 

10 §:ää. Tätä voidaan pitää tietysti tärkeänä rajoitteena ja periaatteessakin olisi tärkeää, 

että poliittisia perusoikeuksia ei erilaisten valtuuslakien nojalla voitaisi rajoittaa. 

Käytännössä kuitenkin on ilmeistä, että ehdotetun kaltaisen erityissuojelulain vaikutus on 

sellainen, että se väistämättä rajoittaa mm. HM 10 §:ssä turvattua kokoontumisoikeutta -

mm. mielenosoituksia - (vrt. ehdotuksen 9 §:n 5 ja 6 kohta) suojelupaikalla. 
 

Edellä on jo viitattu siihen, että yhdenvertaisuuden rajoittaminen voitaisiin kieltää jo 3 §:n 

2 momentissa. Tällöin 4 §:ssä ehdotettu säännös olisi tarpeeton. Henkilökohtaisesti en voi 

ymmärtää sitä sääntely tekniikkaa, joka yhdenvertaisuuden kohdalla näyttää muutoinkin 

olevan yleistymässä, ja joka perustuu luetteloon kielletyistä syrjintäperusteista. 

Ehdotuksessa on kielletty syrjintä "rodun, ihonvärin, syntyperän, sukupuolen, kielen, kan-

sallisuuden, uskonnon, iän, poliittisen tai muun mielipiteen taikka muun näihin 

verrattavan syyn vuoksi". Herää kysymys, millä perusteella syrjintä on sallittu! Luettelosta 

puuttuu mm. varallisuus, yhteiskunnallinen asema ja lukematon määrä muita kriteereitä. 

Saako näillä perusteilla asettaa ihmisiä eri asemaan ilman hyväksyttävää syytä. En osaa 

nähdä luettelolla edes informaatioarvoa. Se vaikuttaa vain naivilta. 
 

Ehdotuksen 5 §:ssä on perus- ja ihmisoikeuksien rajoitusten kannalta keskeinen 

suojelupaikan määritelmä: millä alueella oikeuksien rajoittaminen tulee kysymykseen. On 

ymmärrettävää, että lakitekstissä suojelupaikan täsmällinen määrittely on vaikeaa. 

Käytännössäkin tilanteet voivat vaihdella. Tekniset välineet, joilla rikoksia voidaan tehdä, 

muuttuvat ja kehittyvät. Kuitenkin lain kokonaisuuden kannalta tässä säännöksessä tulisi 

pyrkiä rajoittamaan muiden (ulkopuolisten) ihmisten oikeuksien loukkaukset 

mahdollisimman suppealle alueelle. Ehdotuksessa oleva ilmaisu "lähiympäristö" on hyvin 

tulkinnanvarainen. Säännöksessä tuskin päästään ilmaisuun, jossa tulkinnanvaraa ei jäisi. 

Perus- ja ihmisoikeuksien rajoitusten minimoimiseksi voitaisiin säännöksessä ilmaisu 

kirjoittaa siten, että tämä tavoite tulisi esille. Kenties parempi ilmaisu olisi "välitön 

läheisyys" tai "paikka, jossa erityisestä syystä voidaan epäillä suojeltavaan kohdistuvan 

rikoksen vaaran esiintyvän". 
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Toimivaltuuksien käyttämisestä sisältyvät ehdotukset 6.7 ja 8 §:iin. Ehdotettu järjestelmä 

on kolmiportainen: asetuksella voidaan oikeuttaa sisäministeriö antamaan määräyksiä. 

Kun eduskunta on tarkastanut asetuksen, voi sisäasiainministeriö antaa määräyksen 

turvaamistoimenpiteiden käyttämisestä. Turvaamistoimenpiteet suorittaa poliisi 

päällystöön kuuluvan poliisimiehen päätöksestä. Säännöksiin sisältyy myös mahdollisuus 

kiireellisissä tapauksissa sivuuttaa ennakollinen asetuksen tarkastus eduskunnassa.  
 

Kun erityissuojelukin käyttöönotosta päättäminen on luonteeltaan selvästi poliittinen 

ratkaisu, jolla on edellä kerrotulla tavalla huomattava (periaatteellinen) vaikutus 

kansalaisten oikeuksien käyttämiseen, on välttämätöntä että ratkaisu tehdään 

mahdollisimman korkealla poliittisella tasolla. Riittävänä voidaan pitää järjestelyä, jossa 

eduskunta voi tarkastaa asetuksen, jolla käyttöönotosta päätetään, jos eduskunta voi siinä 

yhteydessä päättää paitsi lain käyttöönoton tarpeellisuudesta, myös siitä, missä laa-

juudessa sitä voidaan soveltaa. Ehdotuksen mukaan asetus olisi kuitenkin luonteeltaan 

yleinen ja vasta sisäasiainministeriön määräyksessä täsmennettäisiin mm. mitä laissa 

mainittuja turvaamistoimenpiteitä voidaan käyttää (vrt. 6 §:n perustelut). 
 

Sanottu järjestelmä tekee pysyvän lain arveluttavaksi. Vaikka periaatteessa eduskunnalla 

onkin kontrollimahdollisuus lain käyttöönotossa tarkastaessaan asetuksen, sillä ei olisi 

mahdollisuutta sovittaa tai rajoittaa lain sallimien turvaamistoimenpiteiden käyttöä 

kulloisessakin konkreettisessa suojelutilanteessa ottaen huomioon suojelun intressi ja 

perus- ja ihmisoikeuksien turvaamisen intressi. Viimeksi sanotun ratkaisun siirtäminen si-

säasiainministeriölle tai poliisille ei voi olla tarkoituksenmukaista. Vaikka sääntelyä 

muutettaisiin siten, että asetuksessa tulisi jo määrätä lain käyttöönoton ja soveltamisen 

rajoituksista, se ei vielä antaisi eduskunnalle muuta mahdollisuutta kuin tarkastuksessa 

hyväksyä asetus tai päättää että se on kumottava kokonaan tai osittain. Vain asetuksen 

käyttö-ajan lyhentämisestä eduskunta voisi ehdotuksen 6,3 §:n perusteella päättää tar-

kastuksen yhteydessä. Eduskunnan rooli jäisi vielä tällöinkin liian passiiviseksi, kun perus- 

ja ihmisoikeuksien sääntelyssä sen tulisi olla mahdollisimman aktiivinen. 
 

Ehdotuksen 6 §:ää tulisi sen vuoksi muuttaa siten, että eduskunnan on tarkastuksen 

yhteydessä päätettävä siitä. 1) voidaanko erityissuoielulain toimivaltuudet ottaa käyttöön. 

2) kuinka pitkän ajan ne ovat käytössä. 3) mitkä 9 §:ssä mainituista 

turvaamistoimenpiteistä voivat tulla kysymykseen. Lisäksi olisi luotava järjestelmä, jonka 

avulla eduskunnan päätöksenteko tällaisissa asioissa turvataan myös silloin, kun 

eduskunta ei ole koolla. Mikäli ehdotusta muutetaan tällä tavalla, en näe mitään erityisiä 

syitä sille, miksi lakia ei voitaisi säätää pysyvänä-Ehdotuksen 9 §:ssä luetellaan lain 

sallimat turvatoimenpiteet. Edellä esitetystä käy ilmi, että mielestäni eduskunnan tulisi 

voida konkreettisissa tapauksissa päättää rajoituksista näiden käyttämiselle. Olen 

ymmärtänyt ehdotuksen 5 ja 9 §:n yhteyden sellaiseksi, että myös 9 §:n 3 kohdassa oleva 
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toimivalta kotietsinnän suorittamiseen on rajoitettu suojelupaikkaan, vaikkei säännöksessä 

sitä ole selvästi sanottu. On tietysti mahdollista keskustella 9 §:ssä mainittujen 

turvaamistoimenpiteiden kirjoittamisesta vielä yksityiskohtaisempaan muotoon. En näe 

kuitenkaan asiassa - erityisesti ottaen huomioon aikaisempien määräaikaisten lakien 

soveltamiskäytäntö -erityistä ongelmaa. 


