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”Ei ole olemassa normia, joka on sovellettavissa kaaokseen. Suvereeni on hän, joka päättää 

poikkeuksesta” Schmitt. 

”On olemassa monia asioita, joiden hoitoon laki ei mitenkään sovellu, ja ne on välttämättä jätettävä 

harkintaan hänelle, jolla on käsissään toimeenpaneva valta” Locke. 

”Laissa ei ole mitään poikkeusta – laki pysyy voimassa muuttumattomana, jos konkreettisessa 

tilanteessa tosiasiat eivät vastaa normia” Kelsen. 
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1 Johdanto   

1.1 Tutkimuksen lähtökohdat 

 

Poikkeuksellisilla ajoilla on ollut historiantutkimuksessa perinteisesti korostunut merkitys: Ne 

toimivat usein virstanpylväinä, joiden kautta kronologista aikaa hahmotetaan. Epänormaali 

määrittää näin suhdetta normaaliin. Länsimainen lähihistoria voi toimia esimerkkinä näiden 

tulkintojen vuorovaikutuksesta. Vallan ja vapauden suhde näytti 2000-luvulle tullessa 

vakiintuneen: Neuvostoliiton hajottua uudenlaisen vapauden ajan odotettiin täyttävän kylmän 

sodan jälkeinen valtatyhjiö.1 Turvallisuuspolitiikassa siirryttiin akuuttien jännitteiden ajasta kohti 

leudompaa diplomatian aikaa. Uudenlaista vakautta ennustettiin maailmanpolitiikkaan – puhuttiin 

historian lopusta.2  Isku kaksoistorneihin vuonna 2001 voidaan tulkita eräänlaisena symbolisena 

käännöshetkenä. Krimin valloitus vuonna 2014 muutti radikaalisti Euroopan turvallisuuden 

tasapainoa. Nyt, vuonna 2022 niin koronapandemia kuin Ukrainan sota ovat muuttaneet 

turvallisuuspoliittisen ajattelutapamme totaalisesti – naamiot on riisuttu.3 Poikkeukselliset ajat siis 

määrittävät suhdettamme niin historiaan, kuin odotuksiin tulevasta.  

Voidaan ajatella, että kriisit jossain määrin politisoivat yhteiskuntasopimukset: muuttuva 

poliittinen ympäristö pakottaa ihmisen tarkastelemaan kriittisesti hallinnan rakenteita ja ehtoja.  

Tämä politisoituminen kasvattaa merkitystään, sillä globaalit kriisikuvat tulevat moninaistumaan.4 

Kriisien moninaistuessa myös poikkeustilojen yleisyys todennäköisesti kasvaa. Poikkeustila 

tarkoittaa kriisitilaa, jossa valtio oman olemassaolonsa taatakseen tai väestöään suojellakseen 

joutuu keskittämään vallankäyttöä, näin usein murtaen klassisen vallan kolmijaon.5 Poikkeustilaa 

leimaa siis laillisuuden paradoksi.6 Poikkeuksellisen muuttuessa normaaliksi, myös odotukset ja 

asenteet oikeudenmukaisen hallinnan suhteen muuttuvat.7 Tarve näiden kriisitilojen tutkimukselle 

on siis ilmeinen.  Samalla tarvitaan myös tietoa kriisitiloja kontrolloivien laillisten prosessien 

taustasta – siis siitä, miten ja miksi valtiolliset poikkeustoimet oikeutetaan. Tässä poliittiset 

tulkinnat, eli yksilötasoiset odotukset ja maailmankuvat, ovat keskeisessä roolissa. 

 
1 ks. mm Tarkka, Jukka (2022): Itsenäisyyden elpymisaika: aikalaiskronikka vuosilta 1990–2020, 

Kustannusosakeyhtiö Siltala, s.9. 
2 Viittaa Francis Fukuyaman teokseen The End of History and the Last Man (1992) 
3 Viittaa presidentti Sauli Niinistön kommenttiin Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan 24.2.2022: “Nyt naamiot on 

riisuttu, vain sodan kylmät kasvot näkyvät”. Aiheesta uutisoi muun muassa Yleisradio.   
4 ks. Haukkala, H. & Vaahtoranta, T. (2016) Suomen turvallisuuspolitiikan linjat ja koulukunnat. Teoksessa 

Blombergs, F. (toim) (2016): Suomen turvallisuuspoliittisia lähtökohtia, Maanpuolustuskorkeakoulu, Tampere, s.71. 
5 Agamben, G. (1995): § 7 The Camp as the ‘Nomos’ of the Modern, Part three:  The Camp as Biopolitical Paradigm 

Of The Modern, Homo Sacer, s.96. Ks. laillinen määritelmä YK:n Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva 

kansainvälinen yleissopimus (ICCPR) § 4. 
6 Agamben (1995): s.96. 
7 Poole, T. (2015): Reason of state: law, prerogative and empire, Cambridge University Press, s.288–289. 

https://yle.fi/uutiset/3-12331829
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Lainsäädäntö kertoo paljon valtion luonteesta kriisissä sekä siitä, millaisille ehdoille sen 

olemassaolo viimekädessä perustuu.  Poikkeustiloja koskeva lainsäädäntö myös itsessään 

määrittää maailmaa sen ympärillä: voidaan ajatella, että se avaa ajattelun malleja valtiollisen 

toiminnan taustalla sekä näin ollen keskeisiä odotuksia sen toimintatilasta. Toimitila kattaa yleensä 

kokemukset niin ulko- kuin sisäpolitiikan luonteesta ja tavoitteista, luoden vallankäytölle ehtoja. 

Toisaalta poikkeustilalainsäädännön analyysi voi kertoa meille laajemmin jotain valtion 

turvallisuuden taustalla vaikuttaneesta filosofiasta, eli siitä, mitkä asiat nähdään tarpeellisina 

turvata ja kenen vastuulla tämä tehtävä viimekädessä on. Kansalaisyhteiskunnan ja 

oikeudenmukaisuuden kannalta erityisesti turvattavien tekijöiden määrittely nousee keskeiseksi: 

se kertoo, ketä ja mitä on tarkoitus suojella. Näihin ehtoihin tulisi kiinnittää huomiota ennakoivasti, 

jotta kriisin oikeasti syttyessä nämä lupaukset myös lunastetaan.  

Suomen kontekstissa tutkimusta on vuosien varrella tuotettu laajasti niin oikeuden- kuin 

turvallisuuspolitiikan saralta. Kahden tieteenalan rajapinnan, erityisesti turvallisuutta koskevien 

poliittisten kokemuksen vaikutus lainsäädäntöprosessiin, näyttäisi kuitenkin olevan edelleen 

alitutkittu. Tutkimuksen vähäisyys korostuu erityisesti 1900-luvun lopun 

lainsäädäntöprosesseissa. Samalla myös, se miten päätöksentekijöiden poliittinen todellisuus – siis 

maailmankuva, tunteet ja tulkinnat politisoidusta kohteesta – näkyvät tässä päätöksenteossa, on 

suhteellisen tuntematon tutkimusala. Tämä tutkimus pyrkii paikkaamaan näitä katvealueita. 

Lähtöasetelmien hahmottamiseksi Jyrängin (1994) tulkinnat suomalaisen oikeusfilosofian pitkistä 

kehityskaarista ovat oleellisia. Voidaan katsoa, että suomalaista valtiota määrittäväksi piirteeksi 

on historiallisesti muodostunut oikeusfilosofian konstitutionalistinen eli perustuslaillisuuteen 

nojaavan perinne. Konstitutionalismi valoi valtioon pohjan, jossa Venäjän vallan autonomisen ajan 

perintönä absoluuttiseen valtaan suhtauduttiin varauksella, mutta toisaalta itsenäisyyden 

alkuvuosia leimanneen rajoittamattoman vallankäytön kokemuksia ei haluttu toistaa.8 Suomen 

turvallisuuspolitiikkaa taas voidaan katsoa leimanneen akuutti idän uhka9, joka asetti maan 

geopoliittisesti ahtaaseen asemaan: sen tuli samanaikaisesti tasapainotella puolueettomuuden10 ja 

reaalipolitiikan todellisuuden välillä. Ulkopoliittiset jännitteet sekä sisäpoliittinen kuohunta loivat 

 
8 Jyränki, A. (1994). Valta ja vapaus: kaksikymmentäkolme luentoa valtiosääntöoikeuden yleisistä kysymyksistä. 

Lakimiesliiton kustannus.s.98. 
9 Rusi, A. (2003): Ei enää erityistapaus: Suomen kansainvälinen asema kylmän sodan jälkeen. WSOY, s.7–12. 
10 Jukka Tarkka on kuvannut puolueettomuutta Suomen kontekstissa tilanteeksi, jossa Neuvostoliittoon pyrittiin 

pitämään etäisyyttä, kuitenkin toimien silloisen reaalipolitiikan ja sopimusten puitteissa. Suomen kannalta erityisesti 

kylmässä sodassa keskeinen määrittävä tekijä oli YYA-sopimus, joka haastoi puolueettomuuden kuvaa. Kyse oli siis 

vahvasti retoriikasta ja tarkasta poliittisesta asettelusta, jolla maa pyrittiin irrottamaan Neuvostoliiton vaikutuspiiristä 

niin lähelle länttä, kuin vain käytännössä oli mahdollista. Tarkka (2022):  s.9. 
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siis tilanteen, jossa lainsäädännön tuli olla valmis vastaamaan kriisitiloihin niin, että valtiollinen 

olotila voitiin säilyttää mahdollisimman eheänä ja muuttumattomana myös poikkeustilojen yli.   

Kattavin poikkeustilojen, turvallisuuden ja vallankäytön suhdetta tarkastellut tutkimus näyttäisi 

olevan Bryan Rooneyn (2017) kvantitatiivinen DEP-analyysi: Tämän tutkimuksen valossa 

menneiden kriisien ja pitkittyneiden uhkakuvien katsotaan vahvistavan ja laajentavan 

poikkeustilainsäädännön valtaa, minkä taas on usein nähty muodostavan isoja riskejä valtion 

demokraattisuuden säilyvyydelle. Uhka voidaan suppeasti käsittää valtiollisena 

haavoittuvaisuustekijänä.  Rooneyn olettama perustuu näyttöön siitä, että laajat 

poikkeustilavaltuudet ennustaisivat todennäköisyyttä myös tulevien konfliktien puhkeamiselle, 

koska vallanpitäjät taipuvat herkemmin käyttämään näitä valtuuksia hyväkseen.11 

Tarkastelukohteena Suomi on siis niin historian kuin demokratian nykytilan kannalta 

mielenkiintoinen, sillä sitä ei voida turvallisuuspoliittisesta historiastaan huolimatta ongelmitta 

sovittaa Rooneyn malliin.12 

Tämän maisterintutkielman tarkoituksena on valottaa sitä, miten poliittiset tulkinnat vaikuttivat 

poikkeustilalainsäädännöstä käytyihin keskusteluihin. Aineistona on käytetty Suomen 

poikkeustilalainsäädäntöä koskevia valtiopäiväkeskusteluja 1930- ja 1990-luvuilla. Valittuja 

vuosikymmeniä voidaan pitää keskeisimpinä kehityshetkinä ja määrittäjinä suomalaisen 

kriisilainsäädännön muotoutumisen kannalta: ensimmäinen kokonaisvaltainen poikkeus-

tilalainsäädäntö luotiin Suomeen ensin 1930-luvun tasavallan suojelulain myötä ja 60-vuotta 

myöhemmin se päivitettiin perusteellisesti 1990-luvun valmiuslailla. Tutkimus ei pyri tarjoamaan 

tyhjentävää raporttia todellisesta turvallisuustilasta Suomen historiassa, vaan tuo esiin niitä 

ajattelun rakennelmia, joille turvallisuutta koskeva politiikka nojasi. Näiden tulkintojen pohjalta 

neuvoteltiin niin valtion kansainvälistä asemaa kuin valtion hallinnan luonnetta yleisesti. Analyysi 

osoittaa, miten poliittiset tulkinnat muokkasivat keskustelussa suhdetta Suomen valtion roolista, 

kansalaisuudesta ja oikeudesta hallita.  

 

1.2 Tutkimuskysymykset ja rajaus 

 

Poikkeustilalainsäädännön historiallista kehitystä tarkastellaan seuraavan tutkimuskysymyksen 

kautta: miten päättäjien poliittiset tulkinnat näyttäytyivät poikkeustilalainsäädännöstä käydyssä 

 
11 Rooney, B. (2017): Emergency Powers In Democratic States And The Outbreak Of  

Conflict, Väitöskirja s.7. 
12 ks. V-Dem, Annual raport 2022 s.10 ja 46. 

https://www.v-dem.net/media/filer_public/99/de/99dedd73-f8bc-484c-8b91-44ba601b6e6b/v-dem_democracy_report_2019.pdf
https://www.v-dem.net/media/filer_public/99/de/99dedd73-f8bc-484c-8b91-44ba601b6e6b/v-dem_democracy_report_2019.pdf
https://www.v-dem.net/media/filer_public/99/de/99dedd73-f8bc-484c-8b91-44ba601b6e6b/v-dem_democracy_report_2019.pdf
https://www.v-dem.net/media/filer_public/99/de/99dedd73-f8bc-484c-8b91-44ba601b6e6b/v-dem_democracy_report_2019.pdf
https://v-dem.net/media/publications/dr_2022.pdf
https://www.v-dem.net/media/filer_public/99/de/99dedd73-f8bc-484c-8b91-44ba601b6e6b/v-dem_democracy_report_2019.pdf
https://www.v-dem.net/media/filer_public/99/de/99dedd73-f8bc-484c-8b91-44ba601b6e6b/v-dem_democracy_report_2019.pdf
https://www.v-dem.net/media/filer_public/99/de/99dedd73-f8bc-484c-8b91-44ba601b6e6b/v-dem_democracy_report_2019.pdf
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keskustelussa? Valtiopäivien kontekstissa päättäjällä viitataan kansanedustajiin (myöh. edustaja). 

Ilmiöitä pyritään hahmottamaan seuraavien alakysymyksien kautta: miten vallankäytön ja 

kansalaisyhteiskunnan suhde vaikutti laista käytyyn keskusteluun, millaisia näkemyksiä lain 

tarkkuuden suhteen esitettiin, millaisiin uhkakuviin laissa pyrittiin vastaamaan ja missä määrin 

muut valtiot toimivat esimerkkinä tai vertailukohtana lainsäädännölle. Analyysi avaa näin 

kehityskaaria poikkeustilalainsäädännöstä käydyn keskustelun taustalla. Tutkimus pyrkii tarjoamaan 

laajemmalle akateemiselle keskustelulle näkemyksiä poliittisten tulkintojen ja 

lainsäädäntöprosessin suhteesta, valottaen sitä, millainen rooli poliittisten toimijoiden erilaisilla 

subjektiivisella kokemuksella voi olla kriisilainsäädäntöä koskevaan päätöksentekoon.  

Tutkimuksessa käytetään metodina ja aineistoa rajaavana työkaluna kehysanalyysiä. Kehyksien 

kautta hahmotetaan, millaisista ajattelun kokonaisuuksista lainsäädäntöä ympäröivä keskustelu 

eduskunnassa syntyi ja miten koettu todellisuus vaikutti lainsäädännöstä käytyyn keskusteluun. 

Lainsäädäntö on valittu tämän tutkielman tarkastelukohteeksi, sillä se vaikuttaa suoraan valtion 

toiminnan muotoihin: laki on normatiivinen pohja, jolle kaikki poliittinen toiminta ja valtion 

olemassaolo nojaavat. Erityisesti Suomen kaltaisessa modernissa säädännäisoikeudellisessa 

valtiossa tämän voidaan katsoa olevan kirjoitetun lain asema. Poikkeuslainsäädäntö itsessään astuu 

näiden klassisen vallan kolmijaon yli, vaikuttaen näin siihen, miten kansalaisyhteiskunnan 

oikeudet ja valtiollinen vallankäyttö kriisiaikana toteutuvat.  

Analyysissä läpikäytyjä aineistokokonaisuuksia on kaksi. Ensimmäisenä aineistona tutkimuksessa 

on käytetty vuodelle 1930 ajoittuvat tasavallan suojelulaista käydyt lähete- ja käsittelykeskustelut, 

sekä näiden ohessa annetut asiakirjat. Keskusteluja käytiin yhteensä kolme ja ne pohjautuivat 

hallituksen esitykseen 54/1930. Toinen aineistokokonaisuus, vuoden 1991 valmiuslaki, koostui 

lähetekeskustelusta, joka käytiin vuonna 1990. Sitä seurasivat kolme käsittelykeskustelua vuonna 

1991. Pääasiallisena asiakirjana toimii hallituksen esitys 248/1989. Vuoden 2011 valmiuslaki 

(1552/2011) on jätetty rajauksesta ulkopuolelle, johtuen tutkimuskirjallisuuden painottumisesta 

1900-luvulle. Uudistettu valmiuslaki voi kuitenkin toimia hedelmällisenä pohjana mahdolliselle 

jatkotutkimukselle 

Tutkimus rajaa analyysissä tarkastelukulmakseen pääasiassa poikkeusololainsäädännön 

poliittiseen muotoutumisen – sota- ja puolustustilalainsäädäntöä tai niiden yksityiskohtaista 

muotoutumista ei tässä tutkimuksessa siis sisällöllisesti syvemmin avata. Rajaus on luotu 

olettaman pohjalta, jossa keskinäisriippuvuuden seurauksena modernien kriisien kirjo ja 

määritelmät tulevat todennäköisesti lisääntymään tulevaisuudessa.13 Tutkimus ei kiellä aseellisten 

 
13 Blombergs (2016): s.71. 
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konfliktien merkitystä: sota ei valitettavasti ole maailmasta katoamassa. Helmikuussa 2022 alkanut 

Ukrainan sota todistaa voimapolitiikan ajankohtaisuutta. Sodankäynnin muuttaessa muotoaan ja 

uhkakuvien laajentuessa on kuitenkin kyettävä katsomaan konflikteja aiempaa laajemmassa 

merkityksessä. Poikkeuksellisia oloja säätelevän lainsäädännön historian, muotoutumisen ja 

sisällön ymmärtäminen on tässä yksi keino. 

 

1.3 Lähestymistapa ja aineisto 

 

Tutkimusmetodina toimii sosiologiassa yleisemmin käytetty Erving Goffmanin luoma 

kehysanalyysi.  Kehykset ovat Goffmanin teoriassa malleja, joilla yksilöt järjestävät sosiaalisia 

kokemuksia niitä ymmärtääkseen ja tulevaa toimintaa ohjatakseen.14 Kehykset voidaan myös 

hahmottaa laajemmin työkaluina, joita käytetään kommunikaatiossa päättämään, mitkä 

todellisuuden elementit tulisi esitellä.15 Kehys pyrkii sosiaalisen vuorovaikutuksen kontekstissa 

näin vastaamaan kysymykseen siitä, ”mitä tässä tapahtuu?”, samalla luoden todellisuutta 

vuorovaikutussuhteiden kautta. Vuorovaikutus on kontekstualisoitava – eli siis tarkasteltava 

tapahtumaympäristönsä valossa – jotta havaittavan todellisuuden erilaiset kulmat voidaan tuoda 

esiin.16 Kehysanalyysi on valittu metodiksi juuri sen todellisuutta jäsentävän luonteen takia: 

poliittisten tulkintojen hahmottaminen kehyksien kautta auttaa kuvaamaan erilaisia kokemuksien 

kirjoja ja näkemyseroja. Toisaalta metodi näin keskittää tarkastelunäkökulman kokemuksiin eikä 

tarkkaan toimintatilan kuvaukseen. 

Primäärinen kehys eli pääkehys tarkoittaa Goffmanin teoriassa kulttuurillisesti määräytyneitä ja 

sosiaalisesti jaettuja tapoja ymmärtää asioiden merkityksiä ja luonnetta ympäröivässä 

maailmassa.17 Tässä tutkimuksessa pääkehyksenä toimii poikkeustilalainsäädännön 

lainsäädäntäkonteksti, koska sen voidaan katsoa olleen pääsääntöisesti kaikkien 

lainsäädäntöprosessiin osallistuneiden jakama konteksti. Valtiollisten instituutioiden voidaan 

olettaa toimivan tiettyjen pelisääntöjen ja määrättyjen toimintamallien mukaisesti. Primäärinen 

kehys pysyy myös läpi aineistojen suhteellisen muuttumattomana eikä sitä pyritä suoranaisesti 

rikkomaan, vaikkakin sopivasta lainsäädäntömenettelystä nousikin eriäviä mielipiteitä. 

 
14 Laitinen, H. (2018): Empowering New Agents of Civil Society or Fostering Good Citizens? Framing Youth 

Participation in Finnish Youth Organizations, Journal of civil society, 2018-10-02, Vol.14 (4),  s.334. 
15 Van Gorp, B. ; Vercruysse, Tom (1982): Frames and counter-frames giving meaning to dementia: A framing 

analysis of media content,  Social science & medicine (1982), 2012-04, Vol.74 (8), s..1274–1281, s.1274. 
16 Persson, A. (2018): Framing social interaction: Continuities and cracks in Goffman’s Frame Analysis (s. 198). 

Taylor & Francis, s.49. 
17 Puroila. A. (2002): Kohtaamisia päiväkotiarjessa : kehysanalyyttinen näkökulma varhaiskasvatustyöhön. Oulun 

yliopisto, s.39. 

https://helsinki.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=cdi_informaworld_taylorfrancis_310_1080_17448689_2018_1518770&context=PC&vid=358UOH_INST:VU1&lang=fi&adaptor=Primo%20Central&tab=Everything&query=any%2Ccontains%2Ckehysanalyysi&facet=tlevel%2Cinclude%2Conline_resources&offset=0
https://helsinki.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=cdi_informaworld_taylorfrancis_310_1080_17448689_2018_1518770&context=PC&vid=358UOH_INST:VU1&lang=fi&adaptor=Primo%20Central&tab=Everything&query=any%2Ccontains%2Ckehysanalyysi&facet=tlevel%2Cinclude%2Conline_resources&offset=0
https://helsinki.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=cdi_informaworld_taylorfrancis_310_1080_17448689_2018_1518770&context=PC&vid=358UOH_INST:VU1&lang=fi&adaptor=Primo%20Central&tab=Everything&query=any%2Ccontains%2Ckehysanalyysi&facet=tlevel%2Cinclude%2Conline_resources&offset=0
https://helsinki.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=cdi_informaworld_taylorfrancis_310_1080_17448689_2018_1518770&context=PC&vid=358UOH_INST:VU1&lang=fi&adaptor=Primo%20Central&tab=Everything&query=any%2Ccontains%2Ckehysanalyysi&facet=tlevel%2Cinclude%2Conline_resources&offset=0
https://helsinki.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=cdi_informaworld_taylorfrancis_310_1080_17448689_2018_1518770&context=PC&vid=358UOH_INST:VU1&lang=fi&adaptor=Primo%20Central&tab=Everything&query=any%2Ccontains%2Ckehysanalyysi&facet=tlevel%2Cinclude%2Conline_resources&offset=0
https://helsinki.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=cdi_informaworld_taylorfrancis_310_1080_17448689_2018_1518770&context=PC&vid=358UOH_INST:VU1&lang=fi&adaptor=Primo%20Central&tab=Everything&query=any%2Ccontains%2Ckehysanalyysi&facet=tlevel%2Cinclude%2Conline_resources&offset=0
https://helsinki.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=cdi_proquest_miscellaneous_948889756&context=PC&vid=358UOH_INST:VU1&lang=fi&adaptor=Primo%20Central&tab=Everything&query=any%2Ccontains%2Cframing%20analysis&offset=0
https://helsinki.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=cdi_proquest_miscellaneous_948889756&context=PC&vid=358UOH_INST:VU1&lang=fi&adaptor=Primo%20Central&tab=Everything&query=any%2Ccontains%2Cframing%20analysis&offset=0
https://helsinki.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=cdi_proquest_miscellaneous_948889756&context=PC&vid=358UOH_INST:VU1&lang=fi&adaptor=Primo%20Central&tab=Everything&query=any%2Ccontains%2Cframing%20analysis&offset=0
https://helsinki.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=cdi_proquest_miscellaneous_948889756&context=PC&vid=358UOH_INST:VU1&lang=fi&adaptor=Primo%20Central&tab=Everything&query=any%2Ccontains%2Cframing%20analysis&offset=0
https://helsinki.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=cdi_proquest_miscellaneous_948889756&context=PC&vid=358UOH_INST:VU1&lang=fi&adaptor=Primo%20Central&tab=Everything&query=any%2Ccontains%2Cframing%20analysis&offset=0
https://helsinki.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=cdi_proquest_miscellaneous_948889756&context=PC&vid=358UOH_INST:VU1&lang=fi&adaptor=Primo%20Central&tab=Everything&query=any%2Ccontains%2Cframing%20analysis&offset=0
https://helsinki.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=cdi_proquest_miscellaneous_948889756&context=PC&vid=358UOH_INST:VU1&lang=fi&adaptor=Primo%20Central&tab=Everything&query=any%2Ccontains%2Cframing%20analysis&offset=0
https://helsinki.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=cdi_proquest_miscellaneous_948889756&context=PC&vid=358UOH_INST:VU1&lang=fi&adaptor=Primo%20Central&tab=Everything&query=any%2Ccontains%2Cframing%20analysis&offset=0
https://helsinki.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=cdi_proquest_miscellaneous_948889756&context=PC&vid=358UOH_INST:VU1&lang=fi&adaptor=Primo%20Central&tab=Everything&query=any%2Ccontains%2Cframing%20analysis&offset=0
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Sekundääriset tarkastelukehykset taas osoittavat, miten turvallisuuspolitiikkaa käsittelevä 

lainsäädäntökonteksti sai muuttuvia ja vastakkaisia merkityksiä, riippuen keskusteluun osallistujan 

kokemasta todellisuudesta, arvoista ja poliittisesta positiosta. 

Kehysanalyysi ei nimestään huolimatta toimi tutkimuksessa puhtaasti analyysin työkaluna, vaan 

aineistoja ja sen sisältöjä rajaavana tarkasteluikkunana. Tutkimus ei siis puhtaasti noudata kaikkia 

kehysanalyysin metodologisia tai teoreettisia ratkaisuja, vaan hyödyntää kehyksiä todellisuutta 

jäsentävänä ja teemoittain rajaavana teoriana.18 Näin ollen kehykset itsessään eivät määritä niissä 

rajattujen ilmiöiden suoraa sisällöllisiä merkityksiä, vaan jäsentävät teorialähtöisesti keskustelussa 

esiintyneitä ilmiöitä. Goffmanin teorian mukaisesti tulkinnat elävät dynaamisesti suhteessa 

toisiinsa.19 Rajaavana työkaluna kehysanalyysi onkin hedelmällinen siksi, että sen kautta 

kehyksien sisällä tapahtuvia ristiriitaisuuksia, sävyeroja ja kerrostumia voidaan hahmottaa 

hienostuneemmin, sekä tutkijan omien ajattelun rakennelmien puolueellisuutta minimoiden.20 

Teorialähtöisillä tarkastelukehyksillä – jotka avataan seuraavaksi – pyritään rajamaan sitä, missä 

määrin tutkijan oma merkitysvarasto, uskomukset, ideologiat, käytännöt ja arvot vaikuttavat 

tarkastelukehyksien muotoutumiseen.21 

Kehykset auttavat siis hahmottamaan politiikan aikalaisluonnetta, olettamuksia siitä mitä voidaan 

tietää, mihin arvoihin päätöksissä nojataan ja mikä suhde näillä asioilla on toisiinsa. Tätä voidaan 

pitää tutkimuksen epistemologisena lähtökohtana.22 Kokemuksien kautta voidaan tarkastella, 

miten lainsäädäntöä koskevia päätöksiä, vallankäyttöä ja oikeudenmukaista hallintaa perusteltiin. 

Poikkeuslainsäädäntöä on rajattu teoriapohjaisesti seuraavien kehyksien kautta: 1) koetut sisä- ja 

ulkopoliittiset uhkakuvat, 2) muiden valtioiden vaikutus lain muotoutumiseen, 3) lain tarkkuuden, 

laillisuuden ja tulkinnanvaraisuuden suhde keskusteluissa sekä 4) poikkeustilalainsäädännön 

suhde kansalaisyhteiskuntaan ja valtaan.  

Ensimmäinen kehys perustuu teoreettiselta taustaltaan Alpo Rusin (2003), Antero Jyrängin (1994), 

Bryan Rooneyn (2017) ja Fred Blombergsin (2016) tulkintoihin turvallisuus- ja geopolitiikan sekä 

kriisilainsäädännön suhteesta. Sen tarkoitus on avata, miten koetut uhkakuvat vaikuttivat 

poikkeustilalainsäädännöstä käytyyn keskusteluun ja toisaalta, millaisiin asioihin Suomen 

katsottiin tarpeelliseksi varautua. Toinen kehys tarkastelee, millaiseen ympäristöön ja kontekstiin 

 
18 Eskola, J. & Suoranta, J. (1998). Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Vastapaino, s.175–176. 
19 Persson (2018): s.66. 
20 Van Gorp & Vercuysse (1982): s.1274. 
21 Young, A.A (2010): New Life for an Old Concept: Frame Analysis and the Reinvigoration of Studies in Culture 

and Poverty, The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 2010-05-01, Vol.629 (1), (s.53–

74), s.55. 
22 Puroila (2002): s.48. 

https://helsinki.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=cdi_gale_infotracacademiconefile_A248002576&context=PC&vid=358UOH_INST:VU1&lang=fi&adaptor=Primo%20Central&tab=Everything&query=any%2Ccontains%2CErving%20Goffman%20framing&offset=0
https://helsinki.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=cdi_gale_infotracacademiconefile_A248002576&context=PC&vid=358UOH_INST:VU1&lang=fi&adaptor=Primo%20Central&tab=Everything&query=any%2Ccontains%2CErving%20Goffman%20framing&offset=0
https://helsinki.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=cdi_gale_infotracacademiconefile_A248002576&context=PC&vid=358UOH_INST:VU1&lang=fi&adaptor=Primo%20Central&tab=Everything&query=any%2Ccontains%2CErving%20Goffman%20framing&offset=0
https://helsinki.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=cdi_gale_infotracacademiconefile_A248002576&context=PC&vid=358UOH_INST:VU1&lang=fi&adaptor=Primo%20Central&tab=Everything&query=any%2Ccontains%2CErving%20Goffman%20framing&offset=0
https://helsinki.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=cdi_gale_infotracacademiconefile_A248002576&context=PC&vid=358UOH_INST:VU1&lang=fi&adaptor=Primo%20Central&tab=Everything&query=any%2Ccontains%2CErving%20Goffman%20framing&offset=0
https://helsinki.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=cdi_gale_infotracacademiconefile_A248002576&context=PC&vid=358UOH_INST:VU1&lang=fi&adaptor=Primo%20Central&tab=Everything&query=any%2Ccontains%2CErving%20Goffman%20framing&offset=0
https://helsinki.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=cdi_gale_infotracacademiconefile_A248002576&context=PC&vid=358UOH_INST:VU1&lang=fi&adaptor=Primo%20Central&tab=Everything&query=any%2Ccontains%2CErving%20Goffman%20framing&offset=0
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Suomi liitti itsensä osana lainsäädännöstä käytyä keskustelua. Tässä erityisesti Dag Anckarin 

(1988), Giorgio Agamben (1995), Jaakko Husan (2020) sekä Kaarlo Tuorin ja Martin Scheinin 

(1988) tulkinnat poikkeustilalainsäädännön historiallisesta taustasta toimivat keskeisinä 

määrittäjinä, joiden kautta vaikutuspiiriä ja sen muutosta tarkastellaan. Kolmannessa kehyksessä 

lain tarkkuutta, laillisuutta ja tulkinnanvaraisuutta on tarkasteltu Jyrängin (1994), Rooneyn (2017), 

Thomas Poolen (2015) sekä Tuorin ja Scheininin (1988) teorioita yhdistellen. Kehyksen 

tarkoituksena on rajata ja määrittää problematiikkaa, joka poikkeustilojen määrittelyä ja säätelyä 

koskee. Viimeinen kehys pyrkii hahmottamaan vallankäyttöä ja kansalaisyhteiskunnan suhdetta 

poikkeustiloissa, yhdistellen Lars Vinxin (2015) kokoamia näkökulmia Hans Kelsenin ja Carls 

Schmittin vallankäyttöä koskevasta debatista. Lisäksi kehys käyttää hyödyntää Michael Foucaultin 

(1977–1978) määritelmää hyvästä hallinnasta sekä Daron Acemoglun ja James Robinsonin (2020) 

määritelmää kapeasta käytävästä, jonka kautta valtion ja kansalaisten valtasuhteita voidaan tulkita. 

Kehykset rakennettiin näin ollen tutkimusta varten teorialähtöisesti. Kehyksien laajempaa taustaa 

avataan kappaleessa kaksi, linkittäen ne laajemmin osaksi poikkeustiloja koskevaa akateemista 

keskustelua. Kehyksien rajaus tapahtui käytännössä laadullisen analyysin teemoittelun kautta, 

jossa ilmiöiden esiintymistä aineistossa tarkasteltiin tutkimuskirjallisuuden tarjoamien linssien 

kautta, erotellen ja järjestellen aineistoa.23 Tutkimuksessa käytetty aineisto kuuluu eduskunnan 

ylläpitämään tietokantaan ja on digitoitua. Tutkimusprosessissa valtiopäivien arkistoaineisto 

käytiin ensin läpi lähilukuna eli yksityiskohtaisesti tarkastellen, jonka kautta aineistosta nousseet 

keskeiset teemat kirjattiin ylös ja myöhemmin jaoteltiin tutkimuskirjallisuuden kannalta 

relevantteihin tarkastelukokonaisuuksiin. Tutkimuskirjallisuuden, teorian ja aineiston pohjalta 

tutkimukselle luotiin sen tarpeisiin vastaavat lopulliset kehykset. Niiden kautta 

poikkeustilalainsäädäntöön vaikuttaneita tulkintoja voitiin pilkkoa sisällöllisen analyysin kautta 

mielekkäiksi tarkastelukokonaisuuksiksi. Tutkimuksen johtopäätöksissä kehyksien suhdetta ja 

dynamiikkaa pohditaan tyypittelyn, eli asiasisällöllisten tyyppien ja tarinajoukkojen kautta.24  

Pitkien kehityskaarien ja historian kerrostuneen luonteen kannalta hyödyllistä on soveltaa 

rinnakkain myös muita metodeja. Reinhart Koselleck teoriassa ”odotusten horisontista” historia 

on riippuvainen yksilö- ja yhteiskuntatasolla erilaisista kokemuksista,  odotuksista ja historian 

tulkinnoista, näin vaikuttaen siihen, millaisia odotuksia tulevalle esitämme.25  Teoria luo näin 

kyvyn havaita tilanteita laajemmassa ajallisessa avaruudessa, ei vain suhteessa menneisiin 

 
23 Eskola & Suoranta (1998): s.175–176 kappaleessa Teemoittelu. 
24 Eskola & Suoranta (1998): s.182–183 kappaleessa Tyypittely. 
25 Persson (2018): s.88. 
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kokemuksiin, vaan myös suhteessa odotuksiin tulevasta.26 Tässä tutkimuksessa Kosellackin 

näkemykset heijastuvat siihen, millaisiin odotuksiin ja toisaalta menneen kokemuksiin päätöksiä 

kehyksien sisällä peilataan – siis siihen, millaisille menneisyyden ja tulevaisuuden olettamille 

turvallisuus ja lainsäädäntö keskustelussa nojasi. Todellisuudella on näin aineistossa 

yksilötasoinen tarina, jota muun muassa kokemukset sodista ja Suomen asemasta kansainvälisesti 

muokkasivat. 

Kehysanalyysiä on toisinaan kritisoitu sen jokseenkin löyhästä teoriapohjasta, joka jättää tutkijalle 

suhteellisen vapaat kädet sen suhteen, miten hän lähtee valitsemaansa aineistoa käsittelemään. 

Metodilla on monenlaisia toteutustapoja, ja sen hyödyntäminen usein vaihteleekin tutkimuksesta 

toiseen.27 Tämä tutkimus täydentää Goffmanin kehysanalyysiä ja Koselleckin odotusten 

horisonttia Quentin Skinnerin kontekstuaalisen aatehistorian näkökulmien avulla. Moderni 

historiantutkimus tunnistaa yleisesti, että tutkija on aina jossain määrin tuomittu asettamaan oman 

näkökulmansa ja aikansa kautta olettamia suhteessa tutkimaansa aineistoon. Skinner on 

tutkimuksessaan korostanut, että ainoastaan nämä ajattelun skeemat ja omaksumamme 

käsitteelliset termit auttavat meitä hahmottamaan itsellemme uusia ja tuntemattomia 

asiakokonaisuuksia. Näin ollen käsittelemme mennyttä niiden termien ja ajattelumallien kautta, 

jotka ovat siinä hetkessä käytössämme.28 Tulkintaerheiden välttämiseksi, on valtaa, 

kansalaisoikeuksia ja laillisuutta koskevat kysymykset sidottu aineistossa laajemmin niiden 

historialliseen kontekstiin.  

Aineiston rajausta ja pääkehystä, poikkeustilalainsäädännön lainsäädäntäkontekstia 

ymmärtääkseen suomalaisen lainsäädäntöjärjestyksen avaaminen on välttämätöntä. Suomessa 

eduskunnan tehtävä on säätää lait, joita muun muassa hallitus tai kansalaisaloite sen käsiteltäväksi 

saattaa. Lakien säätäminen tapahtuu täysistunnoissa, jossa niistä käydään ensin lähetekeskustelu. 

Sitä seuraavat erinäiset valiokuntakäsittelyt. Tämän jälkeen lakiesitys siirtyy käsittely-

keskusteluun, jossa yleiskeskustelua seuraa yksityiskohtainen käsittely. Käsittelyssä eduskunta voi 

esittää lakiin kannanottoja, jolloin myös opposition edustajat voivat vaikuttaa lain sisältöön. 

Tavallisien lakien suhteen yksinkertainen enemmistö riittää lain hyväksymiseen tai hylkäämiseen, 

mutta perustuslain säätimistä koskevissa laeissa ehdotus hyväksytään toisessa käsittelyssä 

yksinkertaisella enemmistöllä. Tämän jälkeen se jätetään lepäämään vaalikauden yli ja 

 
26 Hellerma, J. (2020): Koselleck on Modernity, Historik, and Layers of Time. History and Theory, 59(2), s.188–209, 

s.199. 
27 Puroila (2002): s.52. 
28 Skinner, Q. (2002): Visions of Politics: Volume 1, Regarding Method : Volume 1, Regarding Method, Cambridge 

University Press,. ProQuest Ebook Central, s.57–59. 
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hyväksytään määräenemmistöllä. Poikkeuksena menettelyyn on lain julistaminen kiireelliseksi, 

mikä vaatii vähintään 5/6 kannatuksen ja hyväksymiseen 2/3 äänienemmistön.29 

Käsittelykeskustelujen ohella poikkeustilalakeja käsiteltiin myös valiokunnissa, ja muun muassa 

valmiuslakia käsiteltiin puolustusvaliokunnassa ja lausuntoja siihen saatiin perustuslaki-, pankki-, 

sosiaali- ja talousvaliokunnista. Nämä aineistot rajattiin tämän tutkimuksen ulkopuolelle kahdesta 

syystä. Ensinnäkin jo aineiston hallittavuus vaati, että huomio voidaan rajata 

tutkimuskysymyksien kannalta oleellisimpiin aineistoihin ja keskusteluihin. Valiokuntamietinnöt 

ja -lausunnot ovat hedelmällinen lähtökohta nykyisen tutkimuksen myöhemmälle laajentamiselle. 

Toiseksi sisällöllisesti rajauksen kriteerinä toimi aineistojen kyky kuvata ihmislähtöisesti 

aikalaisten kokemaa todellisuutta. Koska valiokunnista saatava aineisto oli pääasiassa kirjattuja 

lausuntoja, ei sillä ollut samanlaista kykyä avata aikalaisten henkilökohtaisia kokemuksia ja 

poliittisten toimijoiden ajatusmaailmaa, kuin dialogina kirjatulla valtiopäivien keskustelulla.  

Rajaus valtiopäivien lähete- ja käsittelykeskusteluihin voidaan ajatella laajemmin edustaneen 

pienoismallia silloisen yhteiskunnan poliittisesta tilasta: Ne tarjoavat kauttansa kurkistusikkunan 

aikalaisten poliittiseen kokemukseen sekä yhteiskunnalliseen ilmapiiriin. Tämä rajaus ei ollut 

täysin ongelmaton. Erityisesti 1930-lukua leimasi rajattu poliittisen toiminnan tila suhteessa 

kommunisteihin. Asetelman voidaan kuitenkin ajatella kertoneen myös poliittisesta 

todellisuudesta tärkeitä havaintoja: Kyseiset mielipiteet olivat aikanaan kaikkialla yhteiskunnassa 

toimitilaltaan rajattuja ja näin ollen valtiopäivien pöytäkirjat tarjoavat realistisen kuvan siitä, 

millainen virallisen politiikan todellisuus ja julkinen toimintatila Suomessa todella oli.  

 

1.4 Aiempi tutkimus ja tutkimuksen merkitys 

 

Suomalaista turvallisuuspolitiikkaa ja oikeusfilosofian historiaa on tutkittu verrattain laajasti. 

Vallan suhdetta yleisesti poikkeustiloihin on tutkittu pääasiassa kasainvälisellä kentällä. 

Tieteenaloja risteyttävää tutkimusta on suhteessa vähemmän ja se painottuu 1900-luvun alkupuolta 

tarkastelevaan tutkimukseen. Tutkimuskirjallisuutta ja teoriaa pyritäänkin tässä tutkimuksessa 

yhdistelemään rinnakkain ja osittain vuoropuhelumaisesti soveltaen.  

Oikeustieteiden saralla Antero Jyränki (1994) on perehtynyt tutkimuksessaan laajasti 

suomalaiseen vallan ja hallinnon filosofiaan. Perustuslain historiallisia kerroksia suomalaisessa 

kontekstissa on tutkinut muun muassa Jaakko Husa (2020). Kaarlo Tuori ja Martin Scheinin (1988) 

ovat taas puolestaan tarkastelleet suomalaisen poikkeustilalainsäädännön kehitystä ja laillisia 

 
29 Eduskunta.fi: Lakien säätäminen eduskunnassa. 

https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/eduskunnan_tehtavat/lakiensaataminen/Sivut/default.aspx
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ongelmia. Laajemmin poikkeuslaki-instituutiota Suomessa on muun muassa tutkinut Dag Anckar 

(1988). Poikkeustilojen problematiikkaa Suomen historiallisessa kontekstissa on avattu muun 

muassa Jukka Kekkosen (1991) tulkinnoissa sisällissodan tapahtumista, Aura Kostiaisen (2018) 

tutkimuksissa 1930-luvun tasavallan suojelulaista ja Juha Siltalan (1985) Lapuan liikettä 

tarkastelleissa tutkimuksissa. 1990-luvulla syntyneestä valmiuslaista ei näyttäisi vuoteen 2022 

mennessä olevan vastaavaa analyysiä. 

Myös suomalaista turvallisuuspolitiikkaa, erityisesti geopolitiikan näkökulmasta, on tutkittu hyvin 

laajasti. Tässä tutkimuksessa hyödynnetään erityisesti Suomen maantieteellistä asemaa 

tarkastelevia näkökulmia, joista muutamiksi keskeisiksi voidaan nostaa Jukka Tarkan (2022) sekä 

Pekka Visurin (2006) analyysit kylmän sodan vaikutuksesta turvallisuus- ja ulkopolitiikkaan, Fred 

Blombergsin (2016) laaja katsaus suomalaisen turvallisuuspolitiikan ratkaisuihin sekä toisaalta 

muun muassa Alpo Rusin (2001) näkemykset suomalaisesta geopolitiikasta ja sen muutoksesta 

1990-luvun jälkeen.  

Keskeisimpinä vallan, perusoikeuksien ja kriisien suhdetta tutkineet teoreetikot ovat tässä 

tutkimuksessa Foucault (1977–1978), Carl Schmitt (1931) ja Hans Kelsen (1929). Modernien hätä- 

ja poikkeustilojen filosofian kannalta keskeisimmäksi ajattelijaksi voidaan nostaa Giorgio 

Agamben (1995). Poikkeustilalainsäädännön, demokratian ja turvallisuuspolitiikan suhteita on 

tutkinut Bryan Rooney (2017), jonka näkökulmiin myös tässä tutkimuksessa viitataan. 

Tutkimus pyrkii avaamaan, miten monitasoiset uhkakuvat ja sisäiset jännitteet muodostuivat 

vallankäytön ja oikeudenmukaisen hallinnan kannalta keskeisiksi poikkeustilalainsäädännön 

argumentatiivista toimitilaa rajanneiksi tekijöiksi. Näin ollen tämä tutkimus ei ole maaraportti 

Suomesta tai sen demokratian tilasta ja toteutumisesta.  Tutkimus käyttääkin demokratiasta sen 

jokseenkin suppeaa määritelmää, jonka muun muassa Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus 

(1948) pelkistää kansakunnan tahtoon hallinnon perustavanlaatuisena määrittäjänä.30 

Määritelmien haastavuuden takia tutkimuksessa tarkastellaan yhteiskunnan oikeudenmukaista 

hallintaa ilmiönä, joita rajataan tutkimuskirjallisuuden ja teorian kautta (ks. Foucault, Vinx, 

Acemoglu ja Robinson).  

Suomen ollessa itsessään mielenkiintoinen tarkastelukohde, puoltaa tutkimuksen 

merkityksellisyyttä myös sen jokseenkin valitettava ajankohtaisuus: oikeudenmukaisen 

vallankäytön merkitys ilmenee usein konkreettisesti vasta silloin, kun sen asema ja säilyvyys ovat 

uhattuna. Voidaan ajatella, että kriisit – eli tilanteet, joissa järjestyksen oikeuttavat tutut symboliset 

 
30 Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus (1948) § 21. 
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kehykset hajoavat – legitimoivat ja tuovat esiin juuri nämä yhteiskunnalliset järjestelmät.31 

Konkreettisena esimerkkinä voidaan pitää koronapandemian herättämää keskustelua 

perusoikeuksista ja vallankäytöstä.32 Näiden muuttujien suhdetta tulisi kuitenkin pohtia – 

ideaalissa tapauksessa jo ennen kriisin syttymistä.  

Suhtautumisemme valtaan kantaa aina menneiden vuosikymmenien perimää mukanaan. 

Suomalaista valtiota tässä päivässä tutkiessa on tärkeää tunnistaa tämä historian monikasvoisuus 

ja kerrostuneisuus. Toisaalta myös 2020-luvulla elänyt sukupolvi on vääjäämättä tuomittu 

muodostamaan omassa ajassaan tulkintoja poikkeustilojen vaikutuksista vallankäyttöön ja 

vapauteen. Aiheen ajankohtaisuus kantaa mukanaan tiettyä aikalaistraumaa. Tutkimusetiikan 

kannalta itsereflektion vaatimus on siis saumaton. Paavo Haavikko on osuvasti kuvannut 

historiankirjoitusta ”mobileksi, jossa kaikki osat eivät vain liiku vaan myös muuttuvat suhteessa 

toisiinsa ja katsojaan, joka hetki”.33 Mennyt ja nykyisyys elävät siis jossain määrin aina suhteessa 

toisiinsa. Näin ne myös tuottavat toisiaan.34 Onkin jossain määrin vääjäämätöntä, että tutkija 

katsoo mennyttä oman aikakautensa merkityksiä ja tarpeita tulkiten.35 Näin ollen myös menneelle 

esittämämme kysymykset kertovatkin paljon siitä, millaisia hypoteeseja meillä on 

tutkimuskohteestamme ja siitä, millaisiin totuuksiin uskomme.36  

Ajankohtaisuus ei kuitenkaan tee tutkimuksen tarpeellisuudelle täyttä oikeutta. Laajemmin 

voidaan todeta, että poikkeustilojen ja lainsäädännön taustaa olisi suotavaa tutkia, jotta tuleviin 

kriiseihin voidaan valmistautua riittävällä tiedolla. Sekä koronapandemia kuin Suomen 

turvallisuusasetelmien radikaali muutos Ukrainan sodan myötä, ovat malliesimerkkejä 

moderneista kriiseistä. Niillä on laaja kansainvälinen vaikutus ja niihin vastaaminen vaatii uusia 

tapoja hahmottaa kriisinhallinnan ja vallankäytön suhdetta. Nyt kohtaamamme kriisit eivät ole 

ensimmäisiä laatuaan: Ilmastokriisin kajastaessa horisontissa ja reaalipoliittisen suurvaltakilvan 

marssiessa kansainvälisen politiikan areenoille, on vähintäänkin perusteltua ja akuutin tarpeellista 

pohtia, minkälaisiin historiallisiin prosesseihin kriisivalmiutemme tässä päivässä perustuu.  

Näiden kysymyksien oleellisena liitoskohtana voidaankin pitää lainsäädäntöä, jolla kriisiaikaa 

 
31 Hart, P. ’t, McConnell, A., & Boin, A. (2008): Governing After Crisis : The Politics of Investigation, Accountability 

and Learning. Cambridge University Press., s.3. 
32 HS-toimitus, Gustafsson, M. (27.3.2020): Martin Scheinin ja Pauli Rautiainen syyttävät hallitusta jumalan 

leikkimisestä – oikeus-tieteilijöiden mukaan Uuden-maan eristäminen tappaa riski-ryhmäläisiä, Helsingin Sanomat, 

27.3.2020. 
33 Aho, E. (2020): 1991: Mustien joutsenten vuosi, Kustannusosakeyhtiö Otava, s.14. 
34 Eilola, Koskivirta, A., Lidman, S., Kalela, J., Korhonen, A., Vainio-Korhonen, K., & Välimäki, R. 

(2017): Historiantutkimuksen etiikka, Gaudeamus, kappale Oikeudenmukaisuude, läpinäkyvyyden ja poliittisuuden 

sidos s.14–16. 
35 Kalela, J. (2013): History Making: The Historian as Consultant, Public History Review 

Vol 20 (2013): 24-41, s.34. 
36 Skinner (2002): s.27–30. 

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006454737.html
https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006454737.html
https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006454737.html
https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006454737.html
https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006454737.html
https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006454737.html
https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006454737.html
https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006454737.html
https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006454737.html
https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006454737.html
https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006454737.html
https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006454737.html
https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006454737.html
https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006454737.html
https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006454737.html
https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006454737.html
https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006454737.html
https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006454737.html
https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006454737.html
https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006454737.html
https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006454737.html


12 

 

 

hallitaan ja säädellään. Tämä tutkimus pyrkii havainnollaan tarjoamaan laajemmalle akateemiselle 

keskustelulle työkaluja, joiden kautta havainnoida näitä ilmiöitä ja niiden suhdetta. 

 

1.5 Tutkimuksen rakenne 

 

Kappaleessa kaksi käsitellään tarkastelukehyksien kautta Suomen perspektiivistä keskeinen 

turvallisuutta, lainsäädännöllistä historiaa, oikeusteoriaa ja vallankäyttöä koskeva kirjallisuus ja 

teoria. Kappaleessa yhdistellään klassisia näkemyksiä valtio-opista, oikeushistoriasta ja 

oikeusfilosofiasta, jonka kautta aineistossa ilmeneviä teemoja ja ilmiöitä voidaan selittää.  Kappale 

toimii näin eräänlaisena kompassina analyysille sekä toisaalta selittää laajemmin niitä rajauksia, 

joita aineiston tarkastelussa on tehty. Kappale näin taustoittaa sitä, miten ja missä määrin myös 

Suomessa käyty keskustelu poikkeustilalainsäädännöstä sopii yleisesti aihetta leimaavaan 

tematiikkaan. 

Kappaleessa kolme siirrytään 1930-luvun tasavallan suojelulakia koskeneiden aineistojen 

analyysiin. Käsittelykappaleiden alussa käydään läpi puoluehistoriallinen katsaus, jota vasten 

lakien käsittelyprosessien laajempaa politiikkaa voidaan peilata. Tätä seuraa aineiston tarkastelu 

valittujen kehyksien kautta, näin pilkkoen turvallisuuskuvan vaikutuksia lainsäädännöstä käytyyn 

keskusteluun. Ilmiöitä pyritään selittämään laajemmin tutkimuskirjallisuutta rinnakkain aineiston 

kanssa käyttäen, luoden näin vuoropuhelua olemassa olevan tutkimuksen ja analyysin välille. 

Kappaleessa neljä käsitellään 1990-luvun valmiuslaki, noudattaen samaa jakoa kuin aiemmassa 

käsittelykappaleessa.  

Johtopäätöksissä ja keskustelussa analysoidaan kehysten dynamiikkaa sekä esitetään 

keskeisimmät havainnot ja ongelmakohdat. Aineistoissa ilmenneitä havaintoja pyritään myös 

selittämään laajemmin tutkimuksen kappaleessa kaksi esitetyn teorian valossa sekä toisaalta 

aikalaispolitiikkaan peilaillen. Johtopäätöksien viimeinen osa tarjoaa keskustelunaloituksia ja 

mahdollisia jatkokysymykset poikkeustilalainsäädännön tulevalle tutkimukselle, linkittäen sen 

osaksi poikkeustiloja koskevaa viimeaikaista kehitystä. Näin se pyrkii nostamaan esiin analyysin 

linkittymistä osaksi laajempaa poikkeustiloja ja turvallisuutta tutkivaa akateemista debattia.  
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2 Analyyttiset kehykset 

 

Seuraavassa kappaleessa käsitellään, miten poikkeustiloja, valtaa ja valtion oikeuksia on valtio-

opillisesti ja valtiosääntöteorian kautta hahmotettu. Teoriat perustuvat pääasiassa länsimaiseen 

ajatteluun, jonka pohja juontaa juurensa eurooppalaiseen valistusajatteluun. Näin ollen ei kyseisiä 

teorioita voida ongelmitta yhdistää globaalisti kaikkiin valtioihin tai kaikkien parlamentaaristen 

demokratioiden toimintaan. Suomen ollessa tutkimuksen pääasiallinen tarkastelukohde, on 

seuraavaksi käsitelty tutkimus ja teoria kuitenkin parhaiten kontekstin tarpeita ja luonnetta 

vastaava. 

Teoria on käsitelty tutkimuksen kehyksien kannalta oleellisessa valossa: Jokainen kappale avaa 

tarkastelukehyksen taustalla vaikuttanutta teoriaa. Tarkoituksena on yhdistää tulkinnat 

poikkeustilojen luonteesta ja problematiikasta sekä Suomen historiasta osaksi myöhemmin 

tapahtuvaa aineiston analyysiä. Tarkoituksena on näin taata koherentti ja kokonaisvaltainen kuva 

siitä, minkälaiset tekijät nousivat tutkimuksen kannalta oleellisiksi koskien politiikan tulkintoja ja 

poikkeustilalainsäädäntöä.  

Seuraavien kappaleiden kannalta on välttämätöntä ymmärtää käytettyjen termien merkityseroja. 

Historiallisessa kontekstissa termeillä on usein tarkastelukulmasta ja -kontekstista riippuen 

erilainen luonne.  Sanojen merkityseroja voi tarkastella muun muassa semansiologisesta eli 

merkitysopillisesta37 tai onomasiologisesta eli käsitteiden nimitysopillisesta38 näkökulmasta. 

Merkityseroja avaamalla pyritään näin välttämään termien tulkinnallisia erheitä. 

Yleisesti englannin kielessä käytetty ”State of Emergency” eli hätätila saattaa kontekstista riippuen 

tarkoittaa niin valtiollista kriisitilaa tai yleisemmin valtiota kriisissä. Termin voidaan ajatella 

viittaavan vahvemmin politiikan paradoksiin, laillisen paradoksin sijaan.39 Sitä on usein käytetty 

myös synonyymina poikkeustilalle eli englannin ”State of Exception” -termille, mutta 

jälkimmäinen linkittyy teoreettisesti kriisin herättämään laillisen poikkeuksellisuuden – eli 

laillisen paradoksi tilaan.40 Tämä tutkimus käyttääkin termeistä jälkimmäistä, puhuttaessa 

kriisitilanteen seurauksena laukaistavasta laillisesta poikkeustilasta. Poikkeustiloille ominaista on 

julkisen alueen militarisoituminen lähes kaikilla elämän osa-alueilla, rajoittaen näin lähes 

vääjäämättömästi myös perusoikeuksia.41   

 
37 Hyvärinen, M. (2003). Käsitteet liikkeessä: Suomen poliittisen kulttuurin käsitehistoria. Vastapaino, s.217. 
38 Hyvärinen et al. (2003). s.217. 
39 Honig, B. (2009). Emergency Politics : Paradox, Law, Democracy. Princeton University Press, s.xvi. 
40 Agamben (1995): s.96. 
41 Agamben (1995): s.97. 



14 

 

 

Valmiuslaki ja tasavallan suojelulaki ovat termejä, joiden voidaan katsoa linkittyvän tarkkoihin 

hetkiin Suomen kriisilainsäädännön historiassa ja ne viittaavat konkreettiseen lainsäädäntöön. 

Yleisemmin termi poikkeuslaki taas viittaa perustuslainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviin 

lainsäädäntöihin, jotka asiallisesti, perustuslain tekstiin kajoamatta, sanan laajassa mielessä 

muuttavat perustuslakia.42 Yksittäiset poikkeuslait, poikkeustiloista poiketen, olivat Suomelle 

historiallisesti verrattain yleisiä käytänteitä erityisesti ennen Euroopan unioniin (EU) liittymistä.43 

Poikkeustilaa ei siis ole syytä sekoittaa poikkeuslakiin.  

Lisäksi niin kehyksissä kuin tekstissä itsessään puhutaan laajasti kansaan ja kansalaisiin 

kohdistuneista oikeuksista. Aineistona käytetylle valtiopäivien keskustelulle tyypillistä oli, ettei 

näitä oikeuksia laajemmin tarkennettu. Tutkimus lähtee siis olettamasta, jossa kansalaisoikeuksiin 

ja kansan oikeuksiin viitatessa puhutaan yleisesti perusoikeuksista. Perusoikeus voidaan 

käsitteellisesti liittää tähän vanhempaan kansalaisoikeuksien termiin, jotka kumpikin tarkoittavat 

käytännössä ihmiselle perustuslaissa taattuja oikeuksia, kuten sananvapautta.44 

 

2.1 Sisä- ja ulkopoliittiset uhat Suomessa  

 

Ensimmäisen tarkastelukehys pyrkii hahmottamaan turvallisuuspolitiikan kokemuksien kirjoa 

aikalaiskeskustelussa, sekä havainnoimaan turvallisuusajattelussa tapahtunutta laajempaa 

muutosta. Sen tarkka funktio on näin luoda käsitys siitä, minkälaisiin uhkakuviin 

poikkeustilalainsäädännössä pyrittiin vastaamaan ja millaisessa suhteessa uhkakuvat ilmenivät. 

Tämä on oleellista siksi, että erilaisten uhkakuvien tasot vaikuttivat todennäköisesti myös siihen, 

kuinka paljon poikkeustilalainsäädännölle jätettiin tulkinnanvaraa ja ketteryyttä toimia kriisissä. 

Samalla tutkimuskirjallisuus on esittänyt, että laki todennäköisesti myös luotiin pitämään valtion 

koskemattomuutta ja suvereniteettia yllä ulkopoliittisessa kriisissä. Näin ollen voidaan esittää 

olettama, että niin ulkopoliittiset uhat kuin sisäpoliittiset jännitteet ovat klassisesti toimineet 

poikkeuslainsäädäntöön vaikuttaneina tekijöinä. Näin ollen uhkakuvien muutos ja laajentunut 

kirjo erityisesti 1900-luvun lopulle tultaessa näkyi oletettavasti myös siinä, miten laajasti 

poikkeustilan laukaisevia tekijöitä määriteltiin. Kehyksen kautta pyritään avaamaan, missä määrin 

nämä mallit pitivät Suomea koskevassa poliittisessa keskustelussa paikkansa.  

 
42 Jyränki (1994): s.243. 
43 Anckar, D.  (1988): Evading Constitutional Inertia: Exception Laws in Finland, Scandinavian Political Studies, 

Vol. 11 - KO. 3, 1988, Nordic Political Science Association, 195–210, s.201. 
44 Oikeusministeriö: Perus- ja ihmisoikeudet. 

https://oikeusministerio.fi/perus-ja-ihmisoikeudet
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Muihin Pohjoismaihin verrattuna Suomi on lyhyestä itsenäisyydestään huolimatta läpikäynyt 

laajan kirjon valtiollisia poikkeustiloja. Suomen historiasta voidaan havaita yhteensä 9 

poikkeustilaa, joista kolme on ollut sotatiloja. Kaksi poikkeusolojaksoa liittyi niitä edeltäneisiin 

tai seuranneisiin aseellisiin konflikteihin.  Loput neljä taas olivat toisentyyppisiä, joko 

sisäpoliittisia tai kansainvälisiä kriisejä – näistä viimeisimpänä esimerkkinä koronapandemia. 

Tämä tutkielma keskittyy ainoastaan jälkimmäisiin, klassisista aseellisista kriiseistä poikkeaviin 

valtiollisiin poikkeustiloihin. Nämä poikkeustilat ovat pääsääntöisesti eronneet toisistaan 

taustoiltaan ja uhkakuviltaan. Yhteistä niille kaikille on kuitenkin ollut valtion välttämätön tarve 

astua laillisen poikkeuksellisuuden tilaan, taatakseen näin oma säilyvyytensä ja kansakunnan 

turvallisuus.  

Poikkeustilalainsäädäntöön vaikuttaneita turvallisuuspoliittisten uhkien kehystä pyritään 

avaamaan tässä kappaleessa yleisellä tasolla. Tarkoituksena ei siis ole tarjota tyhjentävää kuvaa 

Suomen geopolitiikkaan tai turvallisuutta koskevaan teoriaan. Sen sijaan kappale pyrkii avaamaan 

keskeisiä näkökulmia siitä, miten turvallisuuspoliittista liikkumatilaa on Suomen kontekstissa 

hahmotettu ja toisaalta sitä, millaisiin ajattelun malleihin nämä uhkakuvat historiallisesti nojasivat.  

Suomen kannalta historiallisesti keskeistä olivat muutokset voimapolitiikan dynamiikassa valtion 

ympärillä, jossa määrittäväksi tekijäksi voitiin katsoa erilaiset vahvojen valtojen rakennelmat 

valtion toimintaympäristössä. Tässä geopolitiikalla, eli maantieteen ja poliittisen toiminnan 

vuorovaikutuksella, on keskeinen merkitys.45 Muun muassa Hans Mouritzen (1991) on kuvannut 

klassisesti heikkoina valtioina karkean symmetrisesti kahden vahvan voiman välillä sijaitsevia, 

liittoutumissuhteessa toisen vallan navan tai satelliittisuhteen kautta voimasuhteessa olevia 

valtioita.46 Suomen kannalta keskeinen määrittävä suhde on ollut kriisiherkkä asema suhteessa 

Neuvostoliittoon, sekä samanaikainen pyrkimys liittoutua tai poliittisesti ”liikkua” kohti länttä.47 

Suomen pitkän linjan ulkopolitiikka onkin klassisesti nojannut kysymykseen puolueettomuudesta, 

eli pyrkimyksestä itse määrittää voimasuhteita ja turvallisuustilannetta valtion ympärillä.48 

Maantieteestään huolimatta Suomea ei voida täysin ongelmitta leimata heikoksi valtioksi: se on 

haasteellisesta geopolitiikastaan huolimatta kehittynyt historiallisesti ja institutionaalisesti 

vahvaksi ja kontrolloiduksi hallintovaltioksi, joka on muun muassa Johanna Rainio-Niemen 

 
45 Visuri, P (2016): Geopoliittinen kamppailu Euroopassa ja Suomen turvallisuus, teoksessa Blombergs (toim.) 

(2016): s.451. 
46 Mouritzen, H. (1991): Tension between the Strong, and the Strategies of the Weak. Journal of Peace Research, 

28(2), s.217–230. 
47 Tarkka (2022): s.10–11. 
48 Joenniemi, P (1992): Neutrality beyond the cold war. Tampere Peace Research Institute, s.2. 
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(2019) tulkinnoissa todettu poliittiselta kulttuuriltaan nojanneen vahvasti perustuslailliseen 

tasapainoon.49 Tutkimuksen kannalta tämä asetelma onkin erityisen mielenkiintoinen. 

Voidaankin ajatella, että historiallisesti pitkä ja akuutti idän uhka50 muovasi suomalaisesta 

kriisilainsäädännöstä omalaatuisen Euroopan skaalalla: Suomi ei itsenäisyytensä aikana joutunut 

monen muun Neuvostoliiton rajanaapurin tapaan miehityksen alaiseksi, mutta samanaikaisesti sen 

tuli jatkuvasti tasapainotella puolueettomuuden ja reaalipolitiikan todellisuuden välillä.51  

Toisaalta erityisesti 1900-luvun alussa suomalaista turvallisuuskuvaa varjosti pelko 

vallankumouksesta ja erinäiset kansalaisliikkeet aiheuttivat sisäpolitiikassa turbulenssia. 

Sisällissota ja 1930-luvun ulkoparlamentaarinen liikehdintä olivat tästä konkreettisimmat 

esimerkit. Arto Nokkala (2016) on kuvannut, kuinka pelko kommunismia kohtaan yhdistyi 1930-

luvulla itänaapurin uhkaan – ”puolustuksessa oli kyse ennen kaikkea siitä, kuinka paljon miehiä ja 

aseita tarvitaan pitämään puna-armeija itärajan takana”.52 Voidaan siis ajatella, että valtion oli 

teoriassa kyettävä nojaamaan tarkasti säädeltyihin ja selkeisiin lakeihin, jotka jättäisivät 

mahdollisimman vähän tulkintavaraa ulkopoliittisen kriisin tai miehityksen sattuessa: Suomen tuli 

näyttää olevansa selkeisiin lakeihin ja legitimiteettiin nojaava itsenäinen valtio, jonka 

suvereniteetti ei ollut tulkintakysymys.53 Ajattelu voidaan liittää laajemmin suomalaiseen 

turvallisuuspolitiikan liberalistiseen koulukuntaan, jonka ominaispiirteeksi muun muassa 

Blombergs (2016) näkökulmassa on Suomessa ollut lain ja oikeuden merkityksen korostaminen 

suhteessa Venäjään.54 

1900-luvun lopulle tultaessa turvallisuuspoliittinen ajattelu sai uusia piirteitä: turvallisuutta alettiin 

pitämään yhä enemmän kansalaisten ja ihmisten oikeutena, ja se laajennettiin kattamaan 

monenlaisia vaaroja ja uhkia kansalaisyhteiskunnalle, tuoden turvattavien asioiden joukkoon muun 

muassa ihmisoikeuskysymykset, poliittiset vapaudet, taloudelliset uhat, tartuntatautien ehkäisyn ja 

ilmastonmuutoksen hallinnan.55 Turvallisuus siis liikkui kattamaan valtion jatkuvuuden lisäksi 

 
49 Rainio-Niemi, J. (2019). Managing fragile democracy: Constitutionalist ethos and constrained democracy in 

Finland. Journal of Modern European History, 17(4), 519–538. 
50 Rusi, A. (2003): s.7–12. 
51 Jukka Tarkka on kuvannut puolueettomuutta Suomen kontekstissa tilanteeksi, jossa samanaikaisesti pyrittiin 

pitämään Neuvostoliittoon etäisyyttä, kuitenkin toimien silloisen reaalipolitiikan ja sopimusten puitteissa. Suomen 

kannalta erityisesti kylmässä sodassa keskeinen määrittävä tekijä oli YYA-sopimus, joka kansainvälisen lain 

perspektiivistä teki Suomesta puolueellisen valtion. Puolueettomuus oli siis pitkälti Suomen kontekstissa retoriikkaa 

ja tarkkaa poliittista peliä, jolla Suomi pyrittiin irrottamaan Neuvostoliiton vaikutuspiiristä niin lähelle länttä, kuin 

vain käytännössä oli mahdollista. Tarkka (2022):  s.9. 
52 Nokkala, A. (2016), lainatessa Henrik Meinanderia teoksessa Blombergs (toim.) (2016): s.80 
53 ks. Jyränki on avannut suvereeniuden käsitettä, toteamalla, että se voidaan käsittää valtiosääntöoikeuden kannalta 

kolmen määritteen kautta: ”rajattu alue, valtiokansa ja sellainen valtamonopoli, joka sulkee pois muut ulko- ja 

sisäpuoliset vallankäyttäjät” Jyränki. (1994): s.26–27. 
54 Haukkala & Vaahtoranta (2016), teoksessa Blombergs (toim.) (2016): s.57. 
55 Luckham, R., & Kirk, T. (2013): The Two Faces of Security in Hybrid Political Orders: A Framework for Analysis 

and Research. Stability: International Journal of Security and Development, 2(2), Art. 44. 



17 

 

 

myös sosiaalisen vastuun kansalaisista. Näin ollen voidaan olettaa, että myös demokratian 

jatkuvuus ja kansalaisyhteiskunnan säilyvyys ovat nousseet kriisien ennakoinnissa ja 

turvallisuuspoliittisessa varautumisessa vahvemmin keskiöön. Laajan turvallisuuden voidaan 

ajatella kuvaavan nykyistä turvallisuuspoliittista ajattelua, joka ottaa huomioon niin valtion 

elintärkeät toiminnot kuin yhteiskunnan sen laajassa merkityksessä.56 Tämä tarkoitti, että 

turvallisuutta pidettiin yhä enemmän kansalaisten ja ihmisten oikeutena. Turvallisuuden tavoitteet 

laajenivat näin kattamaan esimerkiksi ihmisoikeuskysymykset, poliittiset vapaudet, taloudelliset 

uhat, tartuntatautien ehkäisyn ja ilmastonmuutoksen hallinnan.57 

Suomen määrittävä turvallisuuspoliittinen asema siis syntyi 1900-luvulla yhdistelmästä ulko- ja 

sisäpoliittisia jännitteitä. Voidaan esittää olettamus, että tarvittiin lainsäädäntö, joka kykeni 

parhaalla tavalla ottamaan huomioon kummankin näistä: konstitutionaalinen perinne loi laista siinä 

määrin tiukan, että ulkopoliittisen selkkauksen sattuessa laki ei jättänyt kansainväliselle yhteisölle 

tulkinnanvaraa Suomen koskemattomuudesta.58 Toisaalta sen tuli myös kyetä vastaamaan sisäisiin 

rauhattomuuksiin niin, että valta voitiin tarvittaessa keskittää klassisten hallintoelinten 

ulkopuolelle, näin taaten vallan jatkuvuuden. Näin ollen voidaan esittää olettama, että nämä 

voimapolitiikan ja uhkakuvien rakenteet vaikuttivat oleellisesti myös poikkeustiloja koskevaan 

lainsäädäntöön ja siitä tehtyihin tulkintoihin. 

Turvallisuuspolitiikalla on ilmeinen rooli poikkeustiloja sisällöllisesti määrittävänä tekijänä. 

Bryan Rooneyn Democratic Emergency Powers (DEP) 59 -kvantitatiivisen data-analyysin pohjalta 

voidaan tarkastella, miten nämä tekijät voivat vaikuttaa voimankäyttöön poikkeustilojen 

alaisuudessa. DEP-analyysin pohjalta on havaittu, että lähes jokainen demokraattisen valtion 

poikkeustilalainsäädäntö kattaa ulkopuolisen hyökkäyksen mahdolliseksi laukaisevaksi tekijäksi. 

Ulkopolitiikan ohella myös yli puolet analysoiduista perustuslaeista tarjoavat toimenpiteitä myös 

sisäisen uhan torjumiseksi. Tämä viittaa siis siihen, että vaikka poikkeustiloja käytetään usein 

siviiliasioiden ratkaisemiseen, niiden muotoilu heijastaa myös voimakkaasti kansainvälisen 

 
56 ks. Haukkala & Vaahtoranta (2016), teoksessa Blombergs (toim.) (2016): s.63; Luckham & Kirk (2013). 
57 Luckham & Kirk (2013). 
58 Jyränki. (1994): s.98. 
59 Rooney kuvaa DEP-analyysia: “The data cover all states scoring 6 or higher on Polity’s composite Polity2 score 

for each year from 1800 to 2012. Under this criteria, 113 states are democratic for at least 1 year, from which there 

are 147 individual constitutions and over 500 potentially relevant amendments and legislative acts for democratic 

states. Examination of these documents provides 172 unique emergency power provisions. For each provision, I first 

apply a simple coding procedure to categorize each emergency provision according to their dominant sources of 

variation. I first assess when a formal state of emergency can be declared according to each document. This includes 

first whether the democracy legally provides for a state of exception and what government actors, or bodies can 

formally declare the state of emergency. I then code a series of indicators of the specific circumstances—such as 

external attack, war, foreign aggression, civil conflict and upheaval, and natural disaster—under which actors may 

declare a state of emergency.”. (Rooney 2019b.) s.2. 
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järjestelmän epävarmuutta.60 Toisaalta myös valtion rakenteelliset tekijät vaikuttavat analyysin 

perusteella lakiin: Muu muassa valtiot, joilla on historiallisia kokemuksia kansainvälisistä 

konflikteista, omaksuvat todennäköisesti laajan poikkeustilalainsäädännön. Tämä voi johtua siitä, 

että kyseisten valtioiden kohdalla konflikti johtaa odotuksiin myös tulevasta konfliktista, tai siitä, 

että konfliktin perintö muovaa niin menneitä, kuin tulevia kiistoja.61 Lisäksi muuttujat, kuten 

valtion sisäinen epätasa-arvo (Gini-kerroin) 62 sekä maantieteellinen asema63 näyttäisivät lujittavan 

lainsäädäntöä. 

Erityisen mielenkiintoisesti turvallisuuspolitiikka näyttäisikin vaikuttavan poikkeustilojen 

yleisyyteen: Valtiot, joilla on vahvat poikkeustilavaltuudet, julistavat selvästi todennäköisemmin 

poikkeustilan konfliktin sattuessa. Rooneyn tutkimusten perusteella näyttäisi myös siltä, että 

voimakkaat poikkeustilavaltuudet ennustavat vahvasti todennäköisyyttä konfliktien 

puhkeamiselle. Tämä viittaisikin siihen, että poikkeustilavaltuudet saattavat itseasiassa ajaa 

vallanpitäjät todellakin kutsumaan ja luomaan konflikteja. Väittämä näyttäisi saavan tukea 

havainnolta, että toimeenpanovallan laajentaminen esimerkiksi sodan aikana on ollut yksi 

keskeisimmistä tavoista, joilla muun muassa presidentit ovat voineet haalia valtaa.64 

Konflikteilla on yhteiskunnassa usein kauaskantoiset seuraukset. Tämä voi selittää, miksi 

konfliktien historia ennustaa poikkeustiloja vahvemmin kuin pitkien rauhojen valtioissa.65 Vahva 

poikkeustilalainsäädäntö näyttäisikin indikoivan, että nämä valtiot myös toimeenpanevat 

huomattavasti todennäköisemmin poikkeustilalainsäädännön kansainvälisen konfliktin vuoksi.66 

Vahvoille poikkeustilavaltuuksille näyttäisi myös olevan tyypillistä puolustusvoimien 

käyttäminen sisäisten konfliktien hallintaan.67 Rooneyn analyysin pohjalta voidaan esittää 

kysymys siitä, missä määrin Suomi historiansa valossa sopii tähän malliin?  

 

2.2 Muiden valtioiden vaikutteet 

 

Toinen kehys on valittu tarkastelemaan näitä Suomen lainsäädäntöprosessien ja kehityskulkujen 

suhteita muihin valtioihin. Kehys näin ollen suhteuttaa Suomen laajempaan kansainväliseen 

 
60 Rooney (2017): s.7. 
61 Rooney (2017): s.14. 
62 Rooney (2017): s.16. 
63 Rooney (2017): s.15 ja 16. 
64 Rooney (2017): s.5. 
65 Rooney, B. (2019b): Emergency powers in democracies and international conflict. Journal of conflict resolution, 

63(3), s. 644-671.   
66 Rooney (2019b): s.3. 
67 Rooney (2019b): s.3.  
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kontekstiin, avaten niitä vaikutteita ja historiallisia kerrostumia, joita Suomen lainsäädäntöä 

koskevaan keskusteluun nostettiin. Tässä erityisesti geopolitiikalla sekä Suomen identiteetin 

henkisellä kehityksellä Euroopan reunalla on keskeinen rooli. Kehyksen tarkoitus on siis auttaa 

hahmottamaan, missä suhteessa Suomi päätyi omalle nykyiselle polulleen ja miten kansainvälisten 

vaikutteiden kehys muuttui 1930-luvulta 1990-luvulle. Kehyksen muutoksien voidaan ajatella 

kielivän niin Suomen kansainvälisen toimintaympäristön muutoksesta kuin laajemmin Suomen 

ulkopoliittisten vaikutteiden kehityksestä. Näin ollen se myös täydentää ensimmäistä kehystä, joka 

tarkastelee uhkakuvien kirjoa ja niiden kehitystä. Laajemmin tämä kehys myös kertoo, millaiseen 

kansainväliseen kontekstiin Suomi halusi itsensä turvallisuuspoliittisessa suunnittelussaan liittää 

ja miten nämä valinnat vaikuttivat laajemmin kysymyksiin vallankäytön luonteesta. 

Valtiolliset hätätilat ovat historiallisesti vanha ilmiö: länsimaalaisen poikkeustilalainsäädännön 

juuret voidaan ajoittaa jo Roomalaisten diktatuurien perustuslailliseen tapaan keskittää kriittisissä 

kysymyksissä valta hallitsijoille. Hallitsija pystyi näin säätämään niin armeijan, lakien kuin 

oikeuksien toimintaa. Samalla tavalla nykyaikaisten perustuslakien poikkeustiloja on käytettävä 

tilapäisten tilanteiden käsittelemiseen, ja niiden tarkoituksena on palauttaa olosuhteet tilaan, jossa 

tavallinen perustuslaillinen oikeuksien ja menettelyjen järjestelmä voi palata toimintaan.68    

Moderneja hätätiloja on hedelmällisempää käsitellä poikkeustiloja koskevan problematiikan 

kautta. Agamben (1991 & 2005) näkee poikkeustilan uutena normina nykyaikaisissa yhteis-

kunnissa, joissa muodollinen turvallisuuspolitiikka hallitustasolla on luonut kasvavan ja jatkuvan 

poliittisen paniikkitilan.69 Agamben liittää poikkeustilat osaksi erityisesti moderneja 

eurooppalaisia valtioita, jotka ensimmäisen maailmansodan jälkeen omaksuivat 

poikkeustilalainsäädännön mallit osaksi lakijärjestelmiään.70 Näin poikkeustiloista ja kriisiajan 

keskitetystä vallankäytöstä tuli pysyvä ja yleinen osa eurooppalaisia kriisilainsäädännön 

toimintamalleja. 

Suomen tapauksessa poikkeustiloja kontrolloivat lainsäädännöt, kuten koko suomalainen 

lakijärjestelmä, kehittyi ja muuttui osana historian vaiheita. Poikkeustilojen voidaan katsoa 

juontuvan jo Ruotsin vallan ajoilta, vaikkakin se ennen 1800-lukua kattoikin löyhästi lähinnä 

mahdollisuudet kerätä ylimääräisiä veroja valtiopäiviä kuulematta sota-aikana.71 Suomen 

perustuslakijärjestelmä olikin 1800-luvun alussa verrattain jäljessä muualla Länsi-Euroopassa 

 
68 Ferejohn, J. &  Pasquino, P. (2004): The law of the exception: A typology of emergency powers, International Journal 

of Constitutional Law 2 (2), s.212. 
69 Agamben (1995): s. 96.   
70 Agamben, G (2005): State of Exception. University of Chicago Press, s.12–14. 
71 Husa, J. (2020): Locking in Constitutionality Control in Finland, European constitutional law review, 2020-08-06, 

s.256. 
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tapahtuneesta kehityksestä. Suomen Ruotsin ja Venäjän välisen sodan (1808–1809) jälkeen 

valtakunnan itäosa muodostettiin uudeksi autonomiseksi Suomen suuriruhtinaskunnaksi Venäjän 

valtakunnan yhteyteen.72 Jälkikäteen ajatellen on yllättävää, kuinka vähän perustuslaillinen 

hallinta todellisuudessa muuttui, vaikka Venäjän hallintomalli erosi selvästi ruotsalaisesta.73 

Vuoden 1909 keisarillisella asetuksella saatettiin voimaan Venäjän sotatilasäädökset, jotka 

mahdollistivat muun muassa sotatilan julistuksen mannereurooppalaiseen tyyliin.74  Itsenäisen 

Suomen vuoden 1919 hallitusmuoto pitikin Suomessa jo sisällään jonkinasteiset poikkeus-

tilavaltuudet. Hallitusmuoto mahdollisti vallan siirron perustuslainsäätäjiltä tavallisten lakien 

säätäjille, sekä 16 artiklan mukaan myös perusoikeuksien rajoituksen sodan tai kapinan aikana.142 

Erityisen mielenkiintoista poikkeustilojen historian kannalta on Suomen tapauksessa 1930-luvulla 

saksalaisen oikeusperinteen vaikutus poikkeustilalainsäädäntöön. Tuori ja Scheinin (1988) ovat 

tuoneet esiin, että vaikka Suomen poikkeustilalainsäädännön esikuvana olikin saksalainen 

jälkikonstitutionaalinen koulukunta, oli legalismi Suomen oikeusideologian keskeisin tekijä. 

Oikeusperinteen voidaan katsoa juontuneen autonomian ajasta Venäjän vallan alla, jolloin 

valtiollista asemaansa puolustaakseen Suomi omaksui vahvan oikeusvaltioperiaatteen ja 

lakipositivismin. Käytännössä oikeuden oli siis oltava johdettavissa säädeltyihin lakiteksteihin. 

Suomi pidättäytyi ainakin valtio-oikeudellisesti erillään myös kansallissosialismista, eikä hallitus 

kommunisteja kitkeäkseen ainakaan näennäisesti astunut laillisuusperiaatteen yli. Tällä on Tuorin 

ja Scheininin tulkinnoissa myös selitetty sitä, miksi Suomessa ei Weimarin Saksan tapaan käyty 

vastaavaa debattia poikkeustilalainsäädännöstä ja sen ongelmista positivististen ja materialististen 

valtiosääntöteorioiden kannattajien välillä.75 Tähän debattiin palataan yksityiskohtaisemmin 

kappaleessa 2.4. 

Suomen lainsäädännön saksalaiset vaikutteet ovat historian valossa mielenkiintoisia: surullisin ja 

näin ollen laajimmin tunnettu varoittava esimerkki poikkeustilojen laiminlyönnistä onkin peräisin 

1930-luvun Saksasta. Marc De Wilde (2010) on kuvannut, kuinka keskitysleirit, jotka natsi-

Saksassa luotiin pääasiassa juutalaisten kansanmurhaa varten, perusteltiin laillisesti juuri 

poikkeustilalain nojalla valtapoliittisessa tyhjiössä. Kun Valtiopäivätalon palon jälkeen Hitler 

maaliskuussa 1933 valittiin valtionkansleriksi, astui maahan voimaan poikkeustilalainsäädäntö, 

 
72 Husa (2020): s.258. 
73 Husa (2020): s.258. 
74 Tuori & Scheinin (1988): s.48.  
75 Tuori & Scheinin (1988): s.56. 
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jolla päätöksiä voitiin käytännössä viedä läpi ilman alahuoneen hyväksyntää. 76 Osittain näiden 

prosessien seurauksena Heinrich Himmler, yksi natsipuolueen johtohahmoista, päätti perustaa 

”poliittisten vankien keskitysleirin”, joka uskottiin SS-joukkojen huomaan. Näin leiri asetettiin 

klassisen rangaistussääntöjen ja rikoslain ulkopuolelle, eikä lainsäädäntöä näin ollen voitu 

juridisesti soveltaa – muodostui Agamben kuvaama laillinen poikkeustila.77 Vastaavia esimerkkejä 

on myös nykyajassa: Yhdysvaltojen Guantanamo Bayn vankila on jo pitkään herättänyt suurta 

kritiikkiä, johtuen sen asettumisesta lainsäädännön kannalta vaikeamäärittäiseen 

poikkeuksellisuuden tilaan.78   

Suomalaisen tasavallan suojelulain käsittelyprosessista löytyykin tiettyjä yhtäläisyyksiä suhteessa 

Saksaan: Eduskunnan hajottamista vuonna 1930 lainsäädännön vaatiman määräenemmistön 

saavuttamiseksi on myöhemmin verrattu ajallisesti samankaltaisiin prosesseihin Saksassa, jossa 

Hindenburg Hitlerin painostuksesta hajotti valtiopäivät. Tarkoituksena oli Saksassa saada 

määräenemmistö vuonna 1933 säädetyn valtuuslain taakse. Kummankin tapauksen kohdalla 

toimia myös oikeutettiin hätätilapositivismiin viittaavilla argumenteilla sekä valtionkoneiston 

systemaattisia pakkotoimia vasemmistoa kohtaan täydensivät hiljaa hyväksyen sallitut 

kansanliikkeiden omin päin suorittaman terrori- ja pelottelukeinot.79 Hätätilapositivistisessa 

ajattelussa valtiosääntöisen normaliteetin ja näin ollen oikeusnormien katsotaan käytännössä 

olevan kytketty vain yhteiskunnan normaalioloihin.80 Kansainväliseen kontekstiin verratessa 

suomalaisen oikeusvaltion historia ja kehitys näyttäytyy mielenkiintoisessa valossa: verrattain 

samankaltainen lainsäädäntö sekä sisäpolitiikan kuohunta, jotka mahdollistivat Suomessa Lapuan 

liikkeen toiminnan kitkemisen, johtivat Saksassa natsipuolueen nousuun.81 Liian suoria vertauksia 

ei toki ole syytä tehdä, mutta Suomea 1930-luvulla leimanneen saksanmielisyyden ja toisessa 

maailmansodassa tehdyn yhteistyön valossa vaihtoehtoiset kehityskulut jäävät herkästi 

askarruttamaan historian tulkitsijaa.82  

 
76 De Wilde, M. (2010): The state of emergency in the Weimar Republic Legal disputes over Article 48 of 

the Weimar Constitution. Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis/Revue d'Histoire du Droit/The Legal History 

Review, 78(1-2), s.135–158.  
77 Agamben (1995): s.96. 
78 ks.  Yhdysvaltojen korkein oikeus (2008): Boumediene v. Bush, tiivistelmä Justia: Boumediene v. Bush, 553 U.S. 

723 (2008). 
79 Tuori & Scheinin, (1988): s.52–53. 

80 Rainio-Niemi, J. (2020): Koronakriisi ja valtio. Suomen ja Ruotsin mallien vertailua, Kosmopolis, 2, s.162–173, 

s.166. 
81 Tuori & Scheinin (1988): s.20–21 ja 52. 
82 Saksalaisten vaikutteiden vähäisyyttä voidaan jossain määrin selittää 1930-lukua edeltäneillä kansainvälisillä 

suhteilla: Suomen ja Saksan välimatka 1920-luvun lopun lamojen myötä piteni, kun Saksa pyrki ulkopolitiikassaan 

nojaamaan Neuvostoliiton hyväntahtoisuuteen ja suhteet itään pidettiin Suomen näkökulmasta epäilyttävän 

lämpiminä. Suomi ei siis Saksan suhteen ryhtynyt turvallisuuspolitiikassaan nojaamaan kahdenvälisiin suhteisiin, 

https://www.casebriefs.com/blog/law/constitutional-law/constitutional-law-keyed-to-sullivan/the-bill-of-rights-and-the-post-civil-war-amendments-fundamental-rights-and-the-incorporation-dispute/boumediene-v-bush/
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/553/723/
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/553/723/
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1900-luvun loppupuolelle tultaessa voidaan olettaa, että suomalaista lainsäädäntö keskeisimmin 

määrittäneet kansainväliset tekijät olivat EU-jäsenyys sekä kansainvälisen lainsäädännön- ja 

ihmisoikeussopimuksiin liittyminen. Nämä toimivat lainsäädäntöä yhtenäistävänä tekijöinä sekä 

toisaalta laajensivat Suomen lainsäädäntöä koskevan keskustelun vaikutepiiriä.83 Samalla 

kehityksen voidaan ajatella toimineen suomalaista vahvaa perustuslaillista ajattelua haastavana 

tekijänä, saaden vertauskohdakseen vahvemmin oikeuksiin orientoituneen ja perustus-

lakikontrolliin pohjaavalla ajattelumallin.84 

 

2.3 Lain tarkkuus, laillisuus ja tulkinnanvaraisuus 

 

Kolmas kehys on valikoitu hahmottamaan sitä, missä määrin kysymykset lain tarkkuudesta, 

laillisuudesta ja tulkinnanvaraisuudesta huomioitiin osana poikkeustiloista käytyä keskustelua. 

Kehys käsittelee näin määritelmällisesti oikeusvaltion varhaisempaa ja suppeampaa merkitystä, eli 

vallan lainalaisuusperiaatetta.85 Kehyksen keskeinen tehtävä on valottaa niitä näkemyksiä, joita 

esitettiin selkeän ja valtiosääntöisen lainsäädännön perusteiksi ja toisaalta, missä määrin lakiin 

sallittiin joustovaraa. Vaatimuksilla tarkkuudesta voidaan tutkimuskirjallisuuden perusteella 

olettaa olevan yhteys myös vallankäytön suhteuttamiseen.86 Näin ollen kehys valottaa 

keskustelusta niitä keinoja, joilla lainsäädäntöön pyrittiin sisällöllisesti vaikuttamaan tarkentavasti 

ja toimia rajaten, sekä toisaalta sitä, missä määrin tarkan ja tulkinnanvaraisen lainsäädännön välisiä 

eroja problematisoitiin. Kehykseen on sisällytetty myös erinäisiin auktoriteetteihin ja 

asiantuntijoihin keskusteluissa vedonneet kommentit, joiden voidaan katsoa toimineen 

lainsäädäntöä tarkentavina ja sisällöllisesti täsmentävinä. Toisaalta niiden voidaan katsoa 

tarjonneen vaihtoehtoisia näkökantoja käsittelyyn.87 Kehyksessä on myös huomioitu myöhemmin 

kansainvälisten sopimuksien ja -lain vaikutus lakia tarkentaneina ja säätelevinä tekijöinä. 

Poikkeustilojen, vallankäytön ja laillisuuden rajoja ymmärtääkseen tulee tarkastella, miten valtion 

voimankäyttö ja päätäntävalta on yhteiskunnallisesti muodostettu. Kokonaisuuden kannalta 

poikkitieteellisten perspektiivien ja näkökulmien ymmärtäminen on oleellista: Vallankäyttö on 

nyky-yhteiskunnissa lähes poikkeuksetta sekä poliittinen että laillinen kysymys. Seuraava kappale 

 
eivätkä suomalaiset puolueet pääsääntöisesti valinneet sitä ulkopoliittisissa linjoissaan merkittäväksi kumppanikseen. 

Vares, V. (2018): Viileää veljeyttä: Suomi ja Saksa 1918–1939, Kustannusosakeyhtiö Otava, Helsinki, s. 162. 
83 Lavapuro, J., Ojanen, T., & Scheinin, M. (2011): Rights-based constitutionalism in Finland and the development of 

pluralist constitutional review. International Journal of Constitutional Law, 9(2), 505–531, s. 507. 
84 Husa (2020): s.272–274. 
85 Kostiainen, A. (2018): Oikeusvaltiokamppailua laillisuuden tuuliajolla: Tasavallan suojelulaista vuonna 1930 

käydyn eduskuntakeskustelun oikeudellis-poliittista tarkastelua. Oikeus, 47(3), 215–246, s.217. 
86 Rooney (2017): s.35. 
87 ks. Asiantuntijatieto osana hyvän hallinnan periaatteita, Foucault (1977–78): s.350–351.  
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avaa siksi yleisemmin valtiosääntöä ja sen perustuslaillista tehtävää valtion olemassaoloa 

ylläpitävänä normistona, hyödyntäen pääasiassa Thomas Poolen (2015) tulkintojen sekä toisaalta 

laillisten poikkeuksien problematiikkaa laajemmin. 

Valtionvallan olemassaoloa itsessään on poliittisessa teoriassa pohdittu pitkään. Syy siihen, miksi 

abstraktilla rakennelmalla tulisi olla valta suhteessa yksilöön, on vaikeaa – ainakin modernissa 

ajassa – perustella luonnonlakien tai jumalallisen maailmanjärjestyksen kautta. Poole (2015) on 

kuvannut syytä valtion ja valtiosääntöoikeuden olemassaoloon rakennelmana, joka toimii niin lain 

ja politiikan, kuin politiikan ja voimankäytön välillä. Vaikkakin suuresti abstraktia ja jokseenkin 

itsestäänselvyytenä pidettyä järjestelmää on vaikeaa rakenteellisesti purkaa, voisi sanoa, että 

valtion olemassaolon syy (raison d'État) on pohjimmiltaan pelkistettävissä yksilön oikeuksiin, 

lakiin, vallankäyttöön ja yhteisiin intresseihin. Yleensä nämä rakennelmat tiedostetaan ja 

politisoidaan vasta silloin, kun valtion olemassaolo itsessään on uhattuna.88 

Hallituksen toiminta ja näin yhteiskunnan etujen ajaminen vaatii erityisoikeuden yksilöön 

kohdistuvaan vallankäyttöön. Jyränki (1994) on kuvannut järjestelmän juontuvan vanhoista 

monarkkisista yhteiskuntamalleista, joissa kuninkaan valta ylitti jokaisen muun yksilön oikeudet. 

Tällaiset oikeudet operoivat klassisen lain ja vallankäytön ulkopuolella: hallitsijan valta oli 

absoluuttinen, eikä yksikään yksilö tai edes laillinen auktoriteetti voinut sitä vastustaa. Valtio 

muodostuu näin ollen sosiologiseksi konstruktioksi.89 Poole (2015) on kuvannut, kuinka 

samanlainen, laillisesti kaikkivoipa käsitys vallankäytöstä on jossain määrin sovitettu myös 

nykyisiin lainsäätötehtävää toteuttaviin hallituksiin ja parlamentteihin, jotka ovat pääasiassa 

korvanneet entiset monarkiat. Laki näin ollen siis hierarkiotetaan: yhteiskuntamme pitävät 

sisällään tavallisen, yksilöiden arkista tasoa koskevan lainsäädännön ja oikeuden tilan, sekä tästä 

poikkeavan, rajatun oikeuden ja vallankäytön alueen, jota ainoastaan korkeinta valtaa pitävä elin 

on oikeutettu käyttämään.90 Tämä valtaoikeus on yhä nykyisille valtioille elintärkeä. Valtion 

tehtävä ei ainoastaan toteudu sen yhteiskuntasopimuksessa määrätyssä velvollisuudessa taata 

konkreettinen, operatiivinen viitekehys – valta toteutuu myös metaforana, joka tarjoaa valtion 

auktoriteeteille niiden oikeudellisen muodon tai juridisen aseman. Näin se määrittää sitä, miten 

korkeinta valtaa toimia ihmisten turvallisuuden (salus populi) puolesta toteutetaan.91   

Vallankäytön suhdetta lakiin voidaan tarkastella Hobbesin teorialla yhteiskuntasopimuksesta. 

Hobbes ajattelussa moderni yhteiskunta muodostui kansakunnan sopimuksesta siirtää valta 

 
88 Poole, Thomas (2015): Constitutional Reason of State, LSE Law, Society and Economy Working Papers  

16/2015 London School of Economics and Political Science Law Department, s. 2. 
89 Jyränki (1994): s.25. 
90 Poole (2015): s.3. 
91 Poole (2015): s.6.  
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yhteiskunnasta hallitsijan, Leviathanin harteille. Leviathanin tuli olla vahva, jotta se kykeni 

ylläpitämään rauhaa ja ihmisten välistä eloa.92 Kansakunta näin luopui osasta oikeuksistaan, 

välttääkseen luonnontilan, jossa elämä oli kurja, raaka ja lyhyt. Koska kansakunta yhdessä 

muodosti Leviathanin, oli valta viimekädessä johdettu kansasta. Hobbesin käsityksessä 

auktoriteetti, eli laki oli hallinnon käsissä. Laki kuitenkin tarvitsi valtaoikeudet todentuakseen, joka 

oli viimekädessä kansakunnalla. Näin syntyi siis laillinen järjestelmä, jossa ainoa rationaalinen 

tapa hallita oli toteuttaa päätäntä lakijärjestelmän kautta. Valta toteutui siis lain, eikä hallitsijan tai 

hallinnon absoluuttisen valtaoikeuden kautta.93 

Monarkkien kadotessa Euroopasta pääsääntöisesti 1900-luvun myötä myös vanhat, Hobbesin 

aikaiset tulkinnat vallan ja valtiaan oikeuksista joutuivat mukautumaan uusiin poliittisiin 

systeemeihin. Kun lähes kaikkialla länsimaissa vanhojen hallintamuotojen tilalle nousi 

pääsääntöisesti edustuksellinen demokratia, muuttuivat myös valtion kyvyt suojata itseään 

kriisissä. Ajatus hallitsijasta kansakuntansa viimekädessä suojaavana ja heidän puolestaan valtaa 

toteuttavana toimijana ei enää vastannut uusien valtioiden tarpeisiin. Valta tuli siis laskea osaksi 

instituutioita ja hallintaa toteuttavia elimiä.94 Laista muodostui näin järjestelmä, jonka 

perimmäinen tehtävä oli määrittää oikeudet kaksijakoisen erotuksen kautta: se pyrki määrittämään 

yhteiskunnassa tapahtuvaa toimintaa asettamalla ne kategorisesti laillisiksi ja laittomiksi. Koska 

systeemin luonteeseen oli näin asetettu kaksisuuntainen tapa tarkastella toimia, loi se myös alueen 

kahden kategorian välille. Tämä kategoria muodosti lailliset poikkeukset – toimet, joita ei voida 

tarkastella klassisen laillisuusperiaatteen normistoa käyttäen.95 

Valtioissa, joiden perustuslakiin sisältyy mahdollisuus poikkeustilaan, toteutuu John Ferejohnin ja 

Pasquale Pasquinon (2004) kuvausta käyttäen niin sanottu duaali normatiivisten oikeuksien 

järjestelmä. Tämä tarkoittaa, että perustuslaki kattaa kaksi erillistä käsitystä laeista: lait 

normaalioloissa ja lait poikkeusoloissa.96 Järjestelmä johtaa näin ollen ontologiseen käsitykseen, 

jossa myös todellisuus voidaan jakaa normaaliin ja poikkeukselliseen olotilaan. Näin poikkeustila 

muuttuu poliittisen ja perustuslaillisen teorian edessä ainutlaatuiseksi haasteeksi poliittisen 

järjestyksen kannalta: valtion tulee kyetä säilyttämään tai ylläpitämään olemuksensa kriisin yli, 

kuitenkin täysin sen luonteelle poikkeuksellisia voimia käyttäen.97 Tilanteen ristiriitaisuus 

 
92 Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2020): The Narrow Corridor: How Nations Struggle for Liberty. Penguin UK., 

s.10. 
93 Poole (2015): s.14. 
94 Schottdorf, T. (2018): Law, democracy, and the state of emergency: A theory-centred analysis of the democratic 

legal state in times of exception, Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2018, s.424. 
95 Schottdorf (2018): s.426. 
96 Ferejohn & Pasquino (2004): s.223. 
97 Ferejohn & Pasquino (2004): s.226.  
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synnyttää helposti illuusion lakijärjestelmästä, joka pystyy teoreettisesti säätelemään kaikkia 

tapauksia ja tilanteita ja minkä soveltamiseen tuomareiden on sopeuduttava. Kun juridinen 

päätäntä siis irrotetaan mahdollisuudesta varmistaa ja laskelmoida sille asetettuja tapauksia, tulee 

oikeuden käsitteestä vaikeasti määriteltävä.98 

Bonnie Honing (2009) kuvaa, kuinka uusien laillisten normien asettaminen tapahtuu 

poikkeustiloissa prosessien kautta, joissa nämä lait, sääntöjen muodostaminen ja sääntöjen 

toimeenpano – siis lain tuottaminen ja soveltaminen – eivät ole enää erotettavissa olevia hetkiä tai 

poliittisia toimenpiteitä. Poikkeustila asetetaan vastaamaan odottamattomaan ja poikkeukselliseen 

hätätilaan, kuitenkin pääasiassa normaalioloissa juridista ja päätäntävaltaa käyttävien 

instituutioiden kautta. Samanaikaisesti se siis ylittää arkisen käsityksen laista ja laillisesta 

vallankäytöstä, näin aiheuttaen ristiriidan, jossa toimenpiteitä tulisi edelleen arvioida normaalien 

juridisten kriteerien mukaan.99 Poikkeustilan laillisuuskysymyksen kannalta on siis tärkeää erottaa 

toisistaan lakeihin ja epävirallisiin normeihin nojaavat poikkeustilat. Muodolliset poikkeustilalait 

esittävät yhteisen käsityksen siitä, mitä hallitus voi laillisesti tehdä. Jos epävirallisilla valtuuksilla 

ei ole laillista tukea, voi valtaapitävä taho ryhtyä poikkeustoimiin normien nojalla.63  

Suomen kontekstissa huomionarvoista poikkeustilojen laillisuuskysymyksen suhteen on 

lainsäädännön positivismin (käytetään myös termiä oikeuspositivismi) ja legalismin eli 

laillisuusperiaatteen kulttuurillinen perintö. Legalismi itsessään voidaan katsoa poliittiseksi 

ideologiaksi, jossa politiikan hyväksyttävyys tulisi olla osoitettavissa oikeudellisella 

argumentoinnilla.100 Laki astuu siis hierarkiassa politiikan yläpuolelle. Jyränki (1994) on toisaalta 

todennut, että suomalaisessa oikeusajattelussa laki on tunnistettu myös välinearvona, jonka luonne 

muuttuu suhteessa yhteiskuntaan: arvojen ja valtiollisten tavoitteiden muuttuessa myös lain tulee 

sopeutua.101 Tällä tarkoitetaan lainsäädännön positivismia, joka asettaa lainsäätäjän ensisijaiseksi 

oikeussäännön ja näin ollen oikeusnormin asettajaksi.  Ajattelussa laki siis nähdään pääsääntöisesti 

ihmistoiminnan tuotoksena, eikä suoraan jonkinlaisesta universaalista moraalikäsityksestä 

kumpuavaksi. Suomalaisessa perinteessä perustuslainsäätäjän valtaa on kuitenkin klassisesti 

rajoittanut tendenssi oikeudelliseen jatkuvuuteen sekä pyrkimys ylläpitää yhteiskunnallisesti 

vallitsevia arvoja.102  

 
98 Agamben (1995): s.97 puhuessa Carl Schmittin ajatuksista esseessä “State, Movement, People”. 
99 Honig (2009): s.5.   
100 Rasilainen, A. (2004). Oikeudellinen argumentointi politiikassa : suomalaisen legalismin poliittinen historia. 

Suomalainen Lakimiesyhdistys, s.1. 
101 Jyränki. (1994): s.100–101. 
102 Jyränki. (1994): s.102. 
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Jotta poikkeusoloilla asetetut lailliset muutokset pysyvät mahdollisimman pitkälti 

laillisuusperiaatteen sisällä, on oleellista, että perustuslakiin olisi säädetty ne tilanteet, joissa 

poikkeustila voidaan laillisesti asettaa.103 Valtiosääntöinen poikkeustila tarkoittaakin niitä 

kriisiajan valtuuksia, jotka ovat perustuslaissa, sitä vastaavassa tai sen mukaisessa järjestyksessä 

määritelty ja säädetty. Taas ulkovaltiosääntöinen poikkeustila merkitsee valtionjärjestystä, jossa 

poikkeustila ei perustu perustuslain säädöksiin, mutta joita pidetään oikeusjärjestyksen mukaisina 

ylipositiiviseen oikeusperiaatteeseen vedoten.104 Toisaalta myös päätöksenteon avoimuus on 

oleellista: Muun muassa Foucault (1977–1978) on nostanut laillisuuden kannalta keskeiseksi, että 

lainsäädäntö joutuu läpikäymään erillisten hallintorakenteiden hyväksynnän ja saamaan niiden 

tuen.105  Näin voidaan todennäköisemmin varmistaa se, että poikkeustila nojaa faktoihin ja 

todelliseen hätään, eikä ole ainoastaan vallanpitäjän keino keskittää hallinta itselleen.106 

Poikkeusolojen laillisuuden kannalta kohtalokas kysymys onkin, kuinka laajaksi ja löyhäksi 

tehokas ja toimiva poikkeustila voidaan jättää. Hätätilan vaatimia toimia ei voida koskaan täysin 

ennalta ennustaa – poikkeustilan DNA:han on rakennettu sen poikkeuksellisuus ja ennalta-

arvaamattomuus. Tästä syystä muuttuvien kriisien luonnetta ja olotiloja sääteleviä toimenpiteitä ei 

ole kannattavaa lyödä viimeistä piirtoaan myöten lukkoon perustuslaissa.107 Tämä ei voi 

kuitenkaan toimia perusteluna, jolla perustavanlaatuisia ihmisoikeuksia voidaan ryhtyä kriisin 

nojalla rajaamaan.108 Laillisuudella tulisi siis olla tiettyjä takarajoja ja ehtoja.  

Rooneyn (2017) teoriaa hyödyntäen poikkeustiloja voidaan tarkastella käyttämällä valtion 

perustuslain sanamäärää: Runsaammat sanamäärät viittaavat todennäköisesti laajempaan määrään 

institutionaalisia järjestelyjä, ja näin myös yleensä tarkempaan ja lainsäätäjän matalampaa 

harkintavaltaa tarkoittaviin lakijärjestelmiin.109 Perustuslakien analyysi myös osoittaa, että 

poikkeustilalainsäädännön ajallinen rajaaminen on demokratian säilyvyyden kannalta keskeistä. 

Ilman selkeitä rajauksia poikkeustila voidaan uusia tarpeen niin vaatiessa, mikä tarkoittaa, että 

kansakunnat voivat jäädä poikkeustilalainsäädännön alaisuuteen kriisin jo päätyttyä.110 Näin ollen 

 
103 Bulmer, E. (2018): Emergency Powers: International IDEA Constitution-Building Primer 18, International Institute 

for Democracy and Electoral Assistance, s.15.   
104 Tuori & Scheinin (1988): s.6. 
105 Foucault, M. (1977–1978, edit. 2007): Security, territory, population: lectures at the Collège de France, Springer., 
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106 Bulmer (2018): s.14.  
107 Tuori & Scheinin, (1988): s.4.   
108 ks. Euroopan ihmisoikeussopimus (ECHR) ja Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen 

yleissopimus (ICCPR) ovat listanneet ”absoluuttiset” ja ”ei-neuvoteltavissaolevat” oikeudet. Näitä ovat muun muassa 

vapaus epähumaanista kohtelusta ja orjuudesta, oikeus elämään, oikeus lainmukaiseen kohteluun ja 

uskonnonvapauteen ym. 
109 Rooney (2017): s.35. 
110 Rooney (2017): s.8. 
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keskeistä on kysymys siitä, onko valtiolla lähtökohtaisesti lakisääteisiä pykäliä rajata ja saavuttaa 

laillisesti demokraattinen poikkeustila.111 Teorian pohjalta voidaan olettaa, että se, miten 

yksityiskohtaisesti poikkeustilat laissa ja sen käsittelyissä kuvataan ja rajataan, vaikuttaa siihen, 

miten vallankäyttöä voidaan kriisitilassa hallita. 

 

2.4 Kansalaisyhteiskunnan ja vallan suhde kriisissä 

 

Neljäs, eli viimeinen kehys on niin sanottu kansan ja vallan kehys, sillä se käsittelee konkreettisesti 

kansalaisyhteiskunnan vapauteen, perusoikeuksiin ja toimintaan vaikuttaneita tekijöitä. Sen 

tarkoitus on luoda käsitys siitä, missä määrin keskustelussa tarkasteltiin vallan ja kansan välistä 

voimasuhdetta sekä sitä, missä määrin ja miten kansaa pyrittiin vallankäytöltä suojelemaan.  Tämä 

tarkoittaa käytännössä sitä, ketkä nähtiin turvaamisen kohteena, kenen oikeuksia tuli suojella ja 

kuka viimekädessä oli oikea taho käyttämään tätä valtaa. Kehys siis kertoo, miten kansalaisuuden 

ja vallan suhde poikkeustilalakeja koskevan keskustelun kautta määriteltiin. Poikkeustilan 

alaisuudessa tietyt myönnytykset perusoikeuksiin ovat tavanomaisia ja toisinaan välttämättömiä – 

siitä syystä kehyksessä on myös huomioitu, missä määrin lain todellinen poikkeuksellisuus 

suhteessa kansalaisten oikeuksiin oli problematisoitu keskustelussa. Termi kansalaisyhteiskunta 

on valittu kehykseen sanan kansa sijaan, johtuen ensimmäisen laajempialaisesta merkityksestä ja 

termin kansa monitulkintaisuudesta käsitellyssä aineistossa. Kansalaisyhteiskunnan voidaan 

ajatella ottavan laajemmin huomioon yhteiskunnan organisoitunut, sosiaalinen toiminta.112 

Vaikka poikkeustilat ovat moderneille valtioille suhteellisen normaaleja ja jokseenkin 

välttämättömiä käytäntöjä, on niiden ennakoiva rajaaminen ja sääntely vaikeampi kysymys: riski 

piileekin siinä, miten tällaisten säännösten laajuus antaa vallanpitäjälle mahdollisuuden vaikuttaa 

politiikkaan poikkeustilanteen ulkopuolella. Poikkeustilaa koskevia säännöksiä tehdessä on siis 

otettava huomioon kansalaisten perusoikeuksien ja vakauden välinen kompromissi, sillä ne 

kallistavat poliittisen vallan tasapainoa toimeenpanovallan suuntaan. Kapeatkin 

poikkeustilavaltuudet antavat demokraattisille johtajille joukon järeitä aseita opposition 

tukahduttamiseksi ja ne voivat näin estää mahdollisia vastustajia järjestäytymästä hallitusta 

 
111 Bulmer, (2018): s. 7. 
112 ks. Jouni Järvinen (2018) kuvaa kansalaisyhteiskunnan käsitettä: ”--kansalaisyhteiskunta on kansalaisten 

vapaaehtoisuuteen perustuvan yhteistoiminnan välityksellä rakentuva, talouden ja valtion ulkopuolinen -- sosiaalisen 

vuorovaikutuksen alue, joka erotetaan kansalaisten henkilökohtaisesta, yksityisestä elämänpiiristä. 

Kansalaisyhteiskunta on välittäjäalue, jossa samankaltaisen sosiaalisen identiteetin tai ideologian omaavat kansalaiset 

voivat yhdistyä, keskustella ja ajaa asiaansa”. Järvinen, J. (2018): Kansalaisyhteiskunta : demokratian ytimessä vai 

periferiassa?, Aleksanteri-instituutti. 
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vastaan.113 On olemassa mahdollisuus, että vallanpitäjä väärinkäyttää vahvistettuja valtuuksiaan 

kiertääkseen valtion instituutioita. Jos vallanpitäjä onnistuneesti selättää konfliktin poikkeustilan 

tarjonneilla valtuuksilla, voi tämä riski vaikuttaa ottamisen arvoiselta.114  

Konkreettisia laillisuutta koskevia tekijöitä käsiteltiin edellisessä kappaleessa. Lainsäädännön 

ohella tulee tarkastella, miten vallankäytön ja vapauksien välinen köydenveto voidaan hahmottaa. 

Tässä kappaleessa analysoidaan laajemmin tätä problematiikkaa. Ristiriita pohjaa jossain määrin 

länsimaisen vallankäytön filosofiaan: poikkeusolot rikkovat väliaikaisesti vallan rakennelmat, 

joissa oikeusjärjestyksen perusperiaatteeksi voidaan katsoa julkisen vallankäytön ja hallinnon 

alisteisuus oikeusjärjestykselle.115 Poikkeustilassa valtion itsensä säilyvyys voi ajaa sen tietyllä 

hetkellä siirtämään sivuun siviilioikeuden, moraalin ja luonnon lait, jotka se oli aiemmin halunnut 

tunnustaa ja sisällyttänyt toimintaansa.116 Toimia leimaa usein nopeus ja dramaattisuus, johtuen 

kriisien aiheuttamasta akuutista reaktiovaatimuksesta. Ristiriitaa syntyy siis suhteessa 

normaalioloihin: kasvava avoimuuden ja vastuun vaatimus moderneissa yhteiskunnissa ovat 

luoneet ilmapiirin, jossa tottumus asioiden julkisesta käsittelystä ennen niiden toimeenpanoa on 

normi.117 

Poliittisessa teoriassa vallankäytön rajoja ja periaatteita on tutkittu laajasti. Selkeää kriteeristöä 

poikkeus- ja kriisitiloja varten ei ainakaan nykyisen tutkimuksen valossa ole saavutettu. 

Suhteellista vallankäyttöä voidaan pyrkiä hahmottelemaan sovittamalla Foucaultin (1977–1978) 

hyvän hallinnan periaatteet osaksi poikkeustilojen vallankäytön kriteeristöä. Hyvälle tavalle hallita 

voidaan suppeassa määritelmässä nimetä keskeisiksi muun muassa valtion vastuu suhteessa 

kansalaisyhteiskunnan hallintaan, hallinnon kyky nähdä yhteiskunta ”yksilöiden joukkona”, 

selkeiden rajojen asettaminen hallinnalle ja yksilöiden vapauden kunnioitus osana hallinnan 

prosesseja.118 Periaatteet voidaan parhaiten taata ennakoinnilla ja turvallisuutta koskevat 

toimintakehykset suunnittelemalla.119 Hyvän hallinnan periaatteet asettavat siis vallankäyttäjän 

vastuuseen suhteessa hallitsemaansa kansakuntaan. 

Vallan ja poliittisten päättäjien suhdetta voidaan hahmottaa myös Carl Schmittiin ja Hans Kelsenin 

1920–1930-lukujen taitteen Saksassa käydyn debatin kautta. Analyysi nojaa pitkälti Lars Vinxin 

(2015) tekemiin tulkintoihin teoreetikoiden nökemyksistä. Schmitt uskoi, että perustuslain 

 
113 Rooney (2017): s.31. 
114 Rooney (2017): s.30.  
115 Rainio-Niemi (2020): s.165. 
116 Foucault, M. (1977–1978), s.263. 
117 Poole (2015): s.9. 
118 Foucault (1977–1978): s.349–353.   
119 Foucault (1977–1978): s.353. 
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ajautuessa poikkeustilan luomaan kriisiin, oli ainoastaan toimintakykyinen ja laajan poliittisen 

vallan omaava toimija kykenevä tekemään päätökset valtiollisesta poikkeustilasta. Tämä tarkoitti 

käytännössä perustuslaillisen diktatuurin sallimista ja hallitsijan poikkeustiloja koskevan 

absoluuttisen toimivallan tunnistamista perustuslaissa. Toisaalta hän näki vallan erottamisen 

takaavan kyvyn myös tulevaisuudessa palauttaa valtio jälleen normaalitilaan. Tätä Schmitt piti 

oikeutetun hallinnan perusvaatimuksena. Kelsen taas tuki kantaa, jossa perustuslaki ja sen 

oikeudenmukainen toteutuminen tuli viimekädessä myöntää perustuslakituomioistuimen 

alaisuuteen. Käytännössä tämä tarkoitti sellaisia tuomioistuimia, jotka oli valtuutettu 

kontrolloimaan kaikkia lakeja, korkean tason toimeenpanovallan perustuslaillista toimintaa ja 

toisaalta kieltämään ne toimet, jotka astuivat yli perustuslain myöntämien oikeuksien.120 

Kelsenin tapa tarkastella oikeutettua hallintaa loi laille arvojärjestyksen: hän näki, että jokainen 

lakia tulkitseva päättäjä ja juristi toimillaan muokkasi laillista normistoa. Perustuslailliset 

arvioinnit tarkoituksena oli varmistaa, että perustuslain alaiset lait noudattavat ylempiä hierarkian 

normeja. Näin syntyi ajatus perustuslakituomioistuimista.121 Perustuslakituomioistuimen tärkein 

tehtävä oli Kelsenin näkemyksessä turvata vähemmistöjen oikeudet suhteissa massoihin, sekä 

sitoa lain käyttö oikeusvaltioperiaatteeseen. Kelsen, Schmittistä eroten, ajatteli ettei poliittista ja 

oikeudellista valtaa voida täysin erottaa. Sama näin päti myös päätöksentekoon ja lainsäätöön: 

Kelsenin tulkinnassa kumpikin prosessi sekä loi että toteutti lakia. Koska prosessi oli osa laillisen 

järjestelmän jokapäiväistä toimintaa, joka toteutui jatkuvana syklinä jokaisessa laillisessa 

prosessissa, muodostui systeemi automaattisesti itseään muokkaavaksi ja korjaavaksi. 122 

Valtaa ei Kelsenin näkökulmassa voitu keskittää absoluuttisesti ainoastaan presidentille, sillä 

tämän valinta nojasi enemmistön ääneen eikä vallankäyttöä voitu näin ollen irrottaa 

puoluepolitiikasta. Samalla vallan keskittäminen yksittäisen henkilön alaisuuteen johti 

vääjäämättä autoritääriseen vallankäyttöön, sillä tuomioistuimesta poiketen ei tässä tilanteessa 

ollut erilaisilla toimijoilla optiota neuvotella tai debatoida toimien laillisuudesta.123  

Kelsenistä poiketen Schmittin tulkinta perustuslaista oli niin sanotusti positiivisen tulkinta, jossa 

perustuslaki nähdään sellaisenaan konkreettisena sosiaalisten arvojen ja normien 

yhteiskuntasopimuksessa perittynä lähteenä. Kirjoitettu perustuslaki oli siis pätevä niin kauan, kun 

se on suvereniteetin tukema.124 Schmittin tuki vahvalle johtajalle korostui erityisesti hänen 

 
120 Vinx, L. (Ed.). (2015): The Guardian of the Constitution: Hans Kelsen and Carl Schmitt on the Limits of 

Constitutional Law (Cambridge Studies in Constitutional Law). Cambridge: Cambridge University Press, s. 1–5. 
121 Vinx (2015): s. 6–8. 
122 Vinx (2015): s.23–25. 
123 Vinx (2015): s.25–26. 
124 Vinx (2015): s.9–11. 
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näkemyksissään laillisen vallankäytön toteuttamisesta valtiollisissa hätätiloissa: Hän uskoi, että 

perustuslaillinen diktaattori, joka oli kykenevä toimimaan kriisissä puoluepolitiikan ja hallituksen 

yläpuolella, oli paras keino tasapainottaa parlamentin luomaa voimapolitiikkaa. Presidentti toimi 

siis näin perustuslain puolustajana, hyvin samaan tapaan kuin monarkki Hobbesin teoriassa.125 

Schmittin näkemystä voidaan pitää merkittävänä erityisesti demokraattisten poikkeustilojen 

prosessien kannalta: koska lainsäädäntöprosessi on aina osa myös puoluepoliittista 

eduskuntatoimintaa, voidaan sillä olettaa olevan jossain määrin vääjäämättömästi politisoituva 

luonne. Tämän ongelman Schmitt katsoi perustuslaillisen diktatuurin kiertävän.  

Vaatimus laajoille hallitsijan valtuuksille nojasi Schmittin näkökulmassa loppukädessä 

yhteiskunnan kokonaishyötyyn. Liberalistisen yhteiskunnan kyky tehdä tehokkaita ja ketteriä 

päätöksiä oli rajattu, sillä ne eivät soveltuneet systeemin luonteeseen ja ne olisivat joka tapauksessa 

näyttäytyneet kansakunnan silmissä autoritäärisinä. Hän korosti, että kriisitilanteessa liberaalit 

yhteiskunnat olivat vääjäämättä taipuvaisia hylkäämään perustuslain puskurit ja normit, luoden 

uusia normeja ”puolueettomien” toimijoidensa päätöksillä. Normiston ja lakien heikentyessä 

uusien periaatteiden myötä ei mikään laki ole Schmittin näkökulmassa kykenevä edes 

hierarkkisena suojelemaan systeemin oikeudenmukaista toimintaa. Lakijärjestelmät eivät siis 

koskaan olleet kykeneviä vastaamaan joka ikiseen yhteiskunnan kohtaamaan kriisiin 

seikkaperäisesti, tehden niistä joka tapauksessa tulkinnanvaraista. Näin normatiivinen 

päätöksenteko laski valtiollista kriisikyvykkyyttä kriittisesti ja asetti valtion säilyvyyden 

vaakalaudalle.126  

Klassisen teorian valossa poikkeusolojen ja demokratian suhdetta on helppoa tarkastella 

jokseenkin mustavalkoisesti: ne joko kykenevät elämään rinnakkain tai epäonnistuvat siinä, 

johtaen demokratian luisumaan (eng. democratic backsliding).  Seuraavaksi pyritään lyhyesti 

avaamaan, miksi vallan ja vapauden suhdetta on hahmotettu 2000-luvun poliittisia instituutioita 

koskevissa teorioissa. Avainasemassa näyttäisikin olevan tasapaino, jatkuva tasapainottelu ja 

vakauden etsiminen yhteiskunnan ja valtionvallan välillä. Tasapaino poikkeusoloissa voikin piillä 

juuri tässä kapeassa käytävässä: Se, miten yhteiskunta ja hallinto reagoivat ja toimivat suhteessa 

toisiinsa määrittävät pitkälti sen, mikä on vapauden rooli yhteiskunnassa.127   

Kapea käytävä, Acemoglun ja Robinsonin (2020) termiä käyttäen, tarkoittaa tilaa, jossa valtio 

onnistuu tasapainottelemaan valtiollisten instituutioiden täyden poissaolon ja valtion 

rajoittamattoman vallankäytön välillä, yhteiskunnan säädellen valtiota ja sen valtaa, osallistuen ja 

 
125 Vinx (2015): s.15 ja s.93. 
126 Vinx (2015): s.111–112. 
127 Acemoglu & Robinson (2020): s.x. 
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haastaen sitä. Tässä käytävässä myös vahvin valtiollinen kyvykkyys kehittyy, kun yhteiskunta 

kasvaa luottamaan hallintoon, sen kykyyn toimia ja osallistaa kansakuntaa yhteiskunnalliseen 

päätöksentekoon. Jotta vapaus voisi siis valtiossa kukoistaa, tulisi niin yhteiskunnan kuin hallinnon 

olla vahvoja.128  Tavoitteellista olisi, niin poikkeusoloissa kuin yhteiskunnan toiminnassa 

ylipäätään, että valtio olisi niin sanottu kahlittu Leviathan: riittävän vahva ja toimintakykyinen, 

mutta sen kansalaisyhteiskunnankunnan kautta säädelty.129 Kahlittu Leviathan muodostuu näin 

valtioksi, joka on vahva ja kykenevä toimimaan, mutta se toimii yhteistyössä kansan kanssa, 

kuunnellen ja peilaillen sen näkemyksiä. Juuri nämä kahleet, kansalaisyhteiskunnan säätely ja 

integrointi, pitävät sen kääntämästä voimaansa kansaa vastaan.130   

Kapean käytävän käsitteellä voidaan näin puntaroida hallitsijan valtaa suhteessa kansakuntaan: 

jälkimmäisen kannalta poikkeusoloista tulee uhka silloin, jos ne täysin poistavat ne kahleet, jolla 

Leviathanin toiminta on pyritty rajaamaan. Keskeinen kysymys ei siis niinkään ole lain 

olemassaolo, vaan luonne. Valtio tarvitsee myös tyrannian alaisuudessa lakijärjestelmää, jotta se 

voi käydä dialogia itsensä kanssa ja suorittaa sen olemassaololle välttämättömiä prosesseja. 

Kahlitsematonkaan Leviathan ei siis suoranaisesti hylkää lakia: se vain taivuttaa sitä oman 

tahtonsa mukaisesti. 

Voidaan ajatella, että kapean käytävän sisällä kansa olisi poikkeusolojen viimeinen tuomari – tässä 

John Locken ajatukset julkisesta mielipiteestä ovat keskeisiä. Hän näki lain aina myös poliittisena 

päätöksenä, jonka legitimiteetti näin ollen on pelkistettävissä demokratioissa kansakunnan ja 

enemmistön tahtoon.131 Tämä tarkoittaa käytännössä, että kriisitilassa poikkeustilavaltuudet tulisi 

saavuttaa demokraattisen enemmistön tukemana ja kansalaisyhteiskunnan tila kommentoida ja 

vaikuttaa heihin käytettyyn valtaan tulisi olla mahdollisimman avoin.132 Toisaalta myös opposition 

kuuleminen poikkeustiloja koskevissa päätöksissä voi turvata kyvyn suhteuttaa vallankäyttöä.133 

Käytännössä esimerkiksi enemmistöäänestyksen vaatimus voi toimia opposition vaikutus-

mahdollisuuksien takeena.134 Vähemmistöjen ja opposition rooli osoittautuu ilmeiseksi, kun 

tarkastellaan poikkeustilalain muotoutumista Suomen kontekstissa. Vallan ja kansalais-

yhteiskunnan suhteesta määrittäväksi tekijäksi näyttäisikin muodostuvan kysymys siitä, kenellä 

katsotaan olevan viimekädessä oikeus käyttää valtaa ja millä tavalla se suhteutetaan kansaan. 

 
128 Acemoglu & Robinson (2020): s.24. 
129 Acemoglu & Robinson (2020): s. 26–27.   
130 Acemoglu & Robinson (2020): s.27. 
131 Casson, D. (2008): Emergency judgment: Carl Schmitt, John Locke, and the paradox of prerogative. Politics & 

Policy, 36(6), 944–971, s. 963. 
132 Casson (2008): s. 965–966. 
133 Tunander, O. (1999): Journal of Peace Research, Vol. 36, No. 6 (Nov, 1999), s.756–757. 
134 Bulmer (2018): s.30. 
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3 1930-luvun valtiopäivien keskustelu tasavallan suojelulaista 

3.1 Konteksti  

 

Tässä osiossa tarkastellaan vuoden 1930 Valtiopäivien pöytäkirjoja. Kehyksien kautta avataan 

näkökulmia tasavallan suojelulain aikalaiskeskusteluun ja lainsäädännön taustalla vaikuttaneisiin 

tulkintoihin. Keskustelu käytiin kahdessa osassa vuoden 1930 kesänä ja samaisen vuoden syksynä. 

Laki kävi läpi monipolvisen kierroksen valtionhallinnon koneistoissa, jossa ensin lakiesityksen 

pohjalta käytiin lähetekeskustelu. Lainsäädännön käytyä perustuslakiavaliokunnassa ja suuren 

valiokunnan tarkastelussa, käytiin laista vielä yleiskeskustelu sekä yksityiskohtainen keskustelu. 

Kesän ja syksyn 1930 välissä käytiin hallituksen erosta seuranneet uudet vaalit, ja laki palasikin 

hallituksen käsittelyyn vielä perustuslakivaliokuntaan. Analyysi keskittyy Valtiopäivien 1930 I ja 

II pöytäkirjoihin, sekä lakiesityksiä (HE 54/1930) koskeviin asiakirjoihin. Keskustelussa 

puheenvuoroja käytettiin yhteensä lähes 50. 

Aura Kostiainen (2018) on käsitellyt 1930-luvun poliittista tilannetta tasavallan suojelulain 

taustalla. Kostiaisen analyysissä on tuotu esiin, ettei pääpuolueista yksikään varsinaisesti tukenut 

kommunistien toimintaa ja pääosin liikkeen toiminta nähtiin läpi puoluerajojen tuomittavana. 

Lakia äänekkäimmin vastustaneiden sosialidemokraattien (myöh. SDP) näkökulmasta keskeinen 

kiistakysymys olikin lähinnä lain merkitys puolueen omalle toiminnalle ja toimintatilalle: 

Kostiainen on kuvannut, kuinka sosialidemokraatit näkivät olevansa paras vaihtoehto 

kommunismille, tehden siitä näin ollen vaarattoman liikkeen, mutta liikkeen omien oikeuksien 

asettuminen oikeusvaltion ulkopuoliseen tilaan aiheutti huolta.135  

Lain saattaminen hyväksytyksi vaati hallitukselta taktista toimintaa. Annettuaan ilmoituksen ja 

lakiesityksen eduskunnalle Kallion hallitus erosi. Tarkoituksena oli antaa tilaa Lapuan liikkeelle 

mieluisemmalle hallitukselle. Tehtävää jatkoikin Svinhufvudin oikeistohallitus, joka ajautui 

heinäkuussa 1930 prosessin etenemisen kanssa umpikujaan, kun SDP äänesti kommunistilakeja 

vastaan, näin kaataen lain läpimenoon vaaditun määräenemmistön. Tapahtuma synnytti poliittisen 

ketjureaktion: presidentti päätti hajottaa eduskunnan välittömästi äänestyksen jälkeen, jotta voisi 

määrätä uudet vaalit toimeenpantavaksi seuraavan lokakuun alussa.136 

Tasavallan suojelulaki oli katsottu mahdolliseksi hyväksyä niin sanotun Kivimäen linjan kautta, 

jossa lain hyväksyminen kiireellisenä olisi liitetty yhteen vaalilakien muutoksen kanssa. Linja 

kuitenkin kaatui puolueiden väliseen luottamuspulaan, joka johti sosialidemokraattien eriävään 

 
135 Kostiainen (2018): s.238. 
136 Tuori & Scheinin, (1988): s.52–53. 
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mielipiteeseen mietinnöstä ja näin ollen lakiin vaadittiin vielä korjauksia.137 Tilanne ratkesi lopulta 

oikeusvaltion kannalta haastavassa poliittisessa tilassa. Sosialistisen työväen ja pienviljelijäin 

edustajien pidätyksen myötä eduskunta jäi vajaalukuiseksi ja näin eduskunnan hajottamisen 

jälkeiset vaalit käytiin laajan painostuksen alla. Pidätyksien myötä lain vaatima määräenemmistö 

saatiin aikaan ja tasavallan suojelulaki hyväksyttiin 11.11.1930. Kostiainen kuvaa tilanteen 

poliittista liikkumatilaa osuvasti: sosialidemokraatit ja ruotsalainen vasemmisto asetettiin 

kiireellisyyskysymyksessä vastuuseen koko kansan kohtalosta ja näin lain taakse joutuivat 

asettumaan myös useat sellaiset edustajat, jotka olivat vaaleja edeltäneissä keskusteluissa sitä 

kritisoineet.138  

Tasavallan suojelulakia pääasiallisesti ajaneiden puolueiden kohdalla kyseessä oli myös 

sosialidemokraattien tapaan puoluepoliittinen kysymys. Kansallisen Kokoomuksen (myöh. 

kokoomus) puoluehistoriasta ilmenee, kuinka puolue oli kokenut vuoden 1927 eduskuntavaaleissa 

ison takaisku, eikä se näin 1930-luvulle tultaessa ollut saavuttanut haluttua selvyyttä Suomen 

porvarilliselle maailmankatsomukselle.139 Määriteltäväksi muodostuikin se, millaista 

hallituspolitiikkaa Suomi tuli seuraavaksi ajamaan. Kokoomuksen ideologisen tavoitteena voitiin 

nähdä laajemmin Suomen kansan eheyttäminen, jossa kansan kohottamisen katsottiin voivan 

tapahtua talonpoikien ja sivistyneistön yhteistyöllä.140 Kyse oli laajemmin sisällissodan jälkeisen 

yhteiskuntajärjestyksen luonteen määrittelystä ja siitä, kuka valtiossa todella ajoi kansan 

kysymystä.141 

Lain käsittelyä voidaan laajemmin tulkita osana porvarillisen maanpuolustuksen perinteen 

ylläpitoa, jossa itsenäisyyden perusta nähtiin vahvassa maanpuolustuksessa. Tällä voidaan 

todennäköisesti selittää, miksi pääsääntöisesti kokoomuksen, RKP:n ja edistyksellisen puolueen 

edustajat asettuivat tasavallan suojelulain taakse.142 Tässä suojeluskuntajärjestöillä oli 

historiallisesti keskeinen merkitys, sillä niiden maanpuolustuksen historia kulki pitkään 

käsikädessä porvaripuolueiden toiminnan kanssa.143 Toisaalta myös maalaisliitto seuraili tätä 

linjaa, sillä se katsoi suojeluskuntien siirtävän maanpuolustuksen taakkaa 

kansamiliisijärjestelmältä.144 Jako ei kuitenkaan ollut täysin suoraviivainen: Tasavallan 

 
137 Kostiainen (2018): s.229. 
138 Kostiainen (2018): s.226 ja 228. 
139 Leino-Kaukiainen, & Uino, A. (1994): Suomalaiskansallinen kokoomus. [Osa 1], Suomalaisen puolueen ja 

Kansallisen kokoomuspuolueen historia vuoteen 1929, Suomen Kansalliskirja, s.559. 
140 Leino-Kaukiainen et al. (1994): s.560. 
141 Kettunen. P (2008): Globalisaatio ja kansallinen me: kansallisen katseen historiallinen kritiikki. Vastapaino, s.62. 
142 Soikkanen, T (1984): Kansallinen eheytyminen - myytti vai todellisuus? : ulko- ja sisäpolitiikan linjat ja 

vuorovaikutus Suomessa vuosina 1933-1939. Väitöskirja: Turku, s.10. 
143 Soikkanen (1984): s.9 
144 Soikkanen (1984): s.9. 
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suojelulaista käydyssä eduskuntakeskustelussa myös RKP:n ja edistyspuolueen piiristä löytyi 

paljon tasapainottavia kantoja. 

Lakia vastustaneille Suomen kommunistisen puolueen edustajille suhtautuminen tasavallan 

suojelulakiin selittyy pitkälti sen ilmiselvällä puoluetta ja sen toimintaa rajoittavalla luonteella. 

Yleisemmin kommunistien suhtautuminen turvallisuuspoliittisiin kysymyksiin ja 

maanpuolustukseen oli kriittinen, sillä niiden nähtiin toimivan porvarillisten asemien tukipilarina 

yhteiskunnassa.145 Jakolinjojen väliin asettuneiden keskipuolueiden voidaan katsoa klassisesti 

tasapainottaneen eduskunnan asetelmia: Muun muassa maalaisliitto alkoi 1920-luvun myötä 

korostaa korrekteja suhteita muihin poliittisiin liikkeisiin ja pyrkivätkin pääsääntöisesti 

integroimaan myös vasemmistoa mukaan politiikkaan.146 Toisaalta puolueen sisällä Lapuan 

liikettä tukevat edustajat tasapainottivat asetelmia oikeiston suuntaan, pyrkien estämään liikkeen 

lipumisen porvariston käsissä ulkoparlamentaariselle linjalle.147 Maalaisliitto näin ollen pitkälti 

myötäili tasavallan suojelulakia puolustaneita argumentteja.  

Myös sosialidemokraatit lipuivat linjassaan lähemmäksi keskustaa, sillä kansalaisvapauksia 

tukevan periaate ja arvopolitiikan ympärille kietoutunut laillisuustaistelu katsottiin mahdolliseksi 

voittaa ainoastaan yhteistyöllä.148 Tasapainottavilla elementeillä oli kriittinen asema siinä, ettei 

selkeää kannattajakuntaa Lapuan liikkeelle päässyt lakitaistelun jälkeen lopulta muodostumaan. 

Maalaisliiton kannalta ratkaisevaa olikin lopulta sen sisäinen hajoaminen Lapuan liikkeen 

kannattajiin ja talousvaikeuksien mukana vasemmalle siirtyneiden kannattajien kesken.149  

 

3.2 Lainsäädäntöön vaikuttaneet kehykset 

 

Erilaiset turvallisuuspoliittiset skenaariot ja kehykset olivat isossa roolissa tasavallan suojelulain 

luomisprosessin taustalla. Laki luotiin monessa mielessä riskialttiissa tilassa ja myös tämä ilmenee 

keskustelun aiheissa: Pelko kommunistien yhteiskuntarauhaa häiritsevistä toimista oli 

keskustelussa aktiivisesti läsnä, mutta samalla myös poikkeuslainsäädännön riskit oikeusvaltion 

ja demokratian toteutumiselle tiedostettiin. Keskeinen kysymys vallankäytön suhteellisuuden 

kannalta muodostuikin kansalaisuus -kysymyksen ympärille, luoden näin jakolinjoja siitä, keille 

perusoikeudet ja vapaudet olivat tarkoitettuja. Toisaalta myös moni poliittinen toimija ja puolue 

oli omassa toiminnassaan jossain määrin linkittynyt niin oikeisto- kuin vasemmistolaisten 

 
145 Soikkanen (1984): s.9–11.  
146 Soikkanen (1984): s.11. 
147 Mylly, J. (1989): Maalaisliitto-Keskustapuolueen historia. 2, Maalaisliitto 1918–1939, Kirjayhtymä, s.256. 
148 Soikkanen (1984): s.21. 
149 Mylly (1989): s.252. 
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liikkeiden toimintaan, joka lisäsi keskustelun poliittista jännittyneisyyttä. Erilaisia uhkakuvia 

punnittiin suhteessa toisiinsa ja debatin kautta niiden todennäköisyyttä ja mahdollisten seurausten 

vakavuutta pyrittiin asettamaan tärkeysjärjestykseen. Toisaalta myös viitteitä ja esimerkkejä 

muiden valtioiden toiminnasta samankaltaisissa tilanteissa käytettiin osana argumentointia, luoden 

mahdollisen poikkeuslainsäädännön vaikutuksille vertailukohtia.  

Analyysi osoittaa, ettei poliittinen todellisuus tasavallan suojelulakia ympäröineessä keskustelussa 

ollut yhtenäinen, ja suhtautuminen lainsäädännön tarpeellisuuteen riippui näin edustajan omasta 

näkökulmasta. Jako turvattaviin ja vaarallisiin kansanosiin loi lainsäädännön kautta ympärilleen 

laillisuuden aukkoja. Näin ollen tietyt ryhmät astuivat vääjäämättä poikkeustilan alaisuuteen, jossa 

perustuslaki tai klassinen oikeuskäsitys ei enää pätenyt. Toisaalta keskustelua määrittäväksi 

tekijäksi muodostui myös laajemmin neuvottelu siitä, mikä oli suomalaisen valtion luonne ja 

paikka Eurooppaa rajaavana maana. Maantieteellisen aseman ja kulttuuripiirin kautta pyrittiin 

määrittelemään, mitä todella tarkoitti olla moderni ja kansanvaltainen valtio.  

 

3.2.1 Sisä- ja ulkopoliittisten uhkakuvien kehys 

 

Kyösti Kallion hallitus oli löytänyt itsensä kesänä 1930 poliittisesta umpikujasta: Lapuan liike oli 

tuhonnut kommunistilehden kirjapainon Vaasassa, järjestänyt mielenosoituksia ja siepannut 

asianomistaneiden asianajajan. Vaikka toimet nähtiin lainvastaisina, ei parlamentaarisesti jo 

alunalkujaan heikko hallitus uskaltanut ryhtyä voimatoimiin liikettä vastaan: se uskoi valtiollisen 

enemmistön ja Suomen porvariston seisovan liikkeen takana. Ratkaisuksi ehdotettiin aluksi muun 

muassa kommunistien lehtipainon kieltämistä, mutta yritys osoittautui jyrkästi hallitusmuodon 

painovapauden vastaisiksi. Näin ollen hallitus päätti ehdottaa uusia lakiesityksiä eduskunnalle. 

Näiden kommunistilakien lomassa luotiin myös tasavallan suojelulaki, jonka sisältö omaksuttiin 

pitkälti Weimarin tasavallan valtiosäännön 48 artiklasta. Ehdotus kattoi sisäänsä mahdollisuuden 

rajoittaa liikkumis- paino-, kokoontumis- ja yhdistymisvapautta, kotirauhaa ja kirje-, lennätin- ja 

puhelinsalaisuutta.150  

Heinäkuun ensimmäisenä päivänä 1930 eduskunnan sihteeri luki valtionneuvoston jättämän 

ilmoituksen koskien syitä eduskunnan koolle kutsumisesta, johtuen Vaasassa tapahtunutta 

kommunistisen painolaitoksen tuhotyötä. Keskustelussa tuhotyö linkitettiin laajempaan 

sisäpoliittiseen turvallisuuden uhkaan ja toimien nähtiin olevan osa laajempimittaista kehityskaarta. 

Pääministeri Kyösti Kallion (ML) laatima ilmoitus totesi, ettei nykyisen hallintomuodon puitteissa 

 
150 Tuori & Scheinin, (1988): s.52.  
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tilanteeseen kyetty vastaamaan. Keskeiseksi uhkakuvaksi määrittyi ilmoituksessa kommunistien 

yhteiskunnallinen toiminta, joka oli ”manannut esiin”151 sellaista joukkotoimintaa, joka itsessään 

nähtiin vaarantavan yhteiskunnallisen rauhan. Kansanryhmien vahva politisoituminen oli 

pääministerin kuvauksessa luonut ”syytä peljätä vakavia yhteentörmäyksiä kommunistien ja muiden 

kansanryhmien välillä”.152  Sisäpolitiikan oloja kuvattiin järkyttyneiksi.153 

Pelkoa kommunistien noususta Suomen politiikassa voidaan ymmärtää ajan lainsäädännön kautta: 

sisällissodan jälkeisisillä hallituksilla ei ollut käytössään poikkeustilalainsäädäntöä, jota olisi voitu 

käyttää liikkeiden hallinnointiin tai tukahduttamiseen. 1920-luvulla kommunistista liikettä oli 

hallittu pitkälti rikoslain valtio- ja maanpetosta koskevilla säännöksillä. Sisällissota oli jättänyt 

yhteiskunnan monessa mielessä poliittisen tyytymättömyyden tilaan ja moni koki, ettei sodasta 

haettua oikeutta ollut saavutettu. Valkoisten puolella radikaaleinta ääripäätä edustanut Lapuan liike 

halusikin, että sisällissodan missio – kommunismin kitkeminen Suomesta – saatettaisiin 

päätökseensä.154   

Tasavallan suojelulakia koskevissa asiakirjoissa lain käyttötarkoitukset ja näin ollen sen sisäänsä 

kattamat mahdolliset uhkakuvat listattiin verrattain lyhyesti. Hallituksen esitys totesi lain 

käyttötarkoitukseksi tilanteet, joissa ”--valtakuntaa uhkaa välitön vaara tahi yleistä järjestystä on 

huomattavasti häiritty taikka yleinen järjestys tai turvallisuus on vakavasti uhattuna--”.155 

Myöhemmin lakiin lisättiin myös osa, joka tarkensi mahdollista uhkatilannetta toteamalla sen 

olevan tilanne, jossa ”--oikeustilaa (ei) voida palauttaa säännöllisissä oloissa käytettävissä olevilla 

keinoilla--”.156 Tarkempia määritelmiä mahdollisesta vaaratilanteesta tai häiriöstä ei esityksessä 

avattu. Myöskään minkäänlaista jakoa sisä- ja ulkopoliittisille uhkakuville ei esitetty. Näin ollen 

voidaan olettaa, että laki kattoi sisäänsä yleisesti kaikki valtion turvallisuustilaa uhkaaviksi katsotut 

poikkeukselliset tilat. Keskustelun kautta voidaan kuitenkin huomata, että tämä tarkoitti 

pääsääntöisesti sisäpoliittisia uhkakuvia. 

Pääpaino uhkakuvissa keskittyikin hyvin reaaliaikaisiin ilmiöihin: Lain takana selkeimmin seisseet 

maalaisliitto ja kokoomus loivat keskustelussa kuvaa turvallisuuspoliittisesta todellisuudesta, jossa 

kommunistien toiminta nähtiin sisäpolitiikkaa keskeisimmin radikalisoivana turvallisuuden uhkana. 

Kommunistien toimintaa oli rajoitettava, sillä sen nähtiin olevan hallitsemattomana kykenevä 

 
151 Kallio, (ML), Valtiopäivät I/1930 pöytäkirjoissa s.934–935. 
152 Kallio (ML), Valtiopäivät I/1930 pöytäkirjoissa s.934–935. 
153 Kallio (ML), Valtiopäivät I/1930 pöytäkirjoissa s.940. 
154 Tuori & Scheinin, (1988): s.51–52. 
155 Valtiopäivät I/1930 asiakirjassa I-V: HE 54/1930 tasavallan suojelulaiksi, s.2. 
156 Valtiopäivät II/1930 asiakirjassa I-III: HE 54/1930 Lepäämässä oleva ehdotus tasavallan suojelulaiksi (sivua ei 

merkitty). 
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vallankumoukseen tai veriseen diktatuuriin.157 Pitkittyneenä kommunistien toiminta olisi siis 

näkemyksissä ollut valtion olemassaololle uhka. Muu radikalisoituminen ja poliittinen kuohunta 

syntyi pääasiassa kommunistien toiminnan lieveilmiönä. Sisäpolitiikan rauhattomuus hahmottui 

siis tasavallan suojelulakia ajaneiden aikalaisten silmissä jossain määrin kommunisteista koituvana 

syy-seuraussuhteena, jossa ensimmäisen poistaminen takasi myös seurauksien katoamisen. Taas 

kommunistien jonkinlainen henkinen vastapari, äärioikeistolainen Lapuan liike, nähtiin erityisesti 

tasavallan suojeluslakia puoltavissa kommenteissa uhkakuvaa vastaan taistelevana, isänmaan 

turvaa suojelevana liikkeenä.158 Lapuan liike näin ollen taisteli koko Suomen kansan ja valtion 

turvallisuuden puolesta. 

Toisaalta talonpoikien ja Lapuan liikkeen toimille riitti sympatiaa, koska nähtiin ymmärrettävänä 

reaktiona turhautumiseen, jonka seurauksena ”kärsivällisyyden malja -- (oli kuohahtanut) -- yli 

reunojen vakavien isänmaallisten kansalaisten mielessä”.159 Erityisesti maalaisliiton edustajat 

esittivät tukensa liikkeelle. Talonpoikien mielenrauhan ja leppymisen kannalta ainoa vaihtoehto oli 

estää kommunistien toiminta, sillä liikkeen pysäyttämistä muiden keinojen kautta ei nähty 

realistisena: talonpoikien ei uskottu tulevan ”askeltakaan väistymään siitä vaatimuksesta, että 

kommunistinen rienaus ei saa enää uusiutua”.160  Näin ollen myös uhkakuvat ja niiden vakavuus 

hahmottuivat keskustelussa suhteellisina: tasavallan suojelulakia puoltavissa argumenteissa Lapuan 

liikettä ei nähty kokonaisvaltaisesti ja realistisesti valtiollista turvallisuustilannetta uhkaavana 

toimijana, sillä se toimi ainoastaan reaktiivisesti suhteessa kommunistien toimiin. Kommunistien 

uhka heijastui maalaisliiton edustajien kommenteissa myös huomattavasti laajemmin yhteiskunnan 

toimintaan, sillä se suhtautui ”--perimmäisiin kansallisiin, uskonnollisiin ja yleisinhimillisiin 

arvoihin -- kokonaan kielteisesti”.161 Toimintaa pidettiin näin laajemmin yhteiskunnan 

kulttuurillista olemusta ja arvoa tuhoavana. 

Sisällissodan muisto oli 1930-luvun poliittisessa keskustelussa läsnä, toimien monessa mielessä 

konkreettisena vertauskohtana ja esimerkkinä yhteiskuntarauhan totaalisesta tappiosta. Se, kenen 

syy tai millainen oppitunti sisällissota oli Suomelle ollut, ei kuitenkaan aikalaiskeskustelussa ollut 

täysin yksiselitteinen kysymys. Tapauksen kautta aikalaiset tarkastelivat ja vertasivat kommunistien 

uhkaa suhteessa 1930-luvun turvallisuuspoliittiseen ja yhteiskunnalliseen tilanteeseen. 

Keskusteluissa uhkaskenaario nähtiin lakia puoltaneissa argumenteissa todenmukaisena 

 
157 Lohi (ML), Valtiopäivät I/1930 pöytäkirjoissa s.945. 
158 Kaila (ML), Valtiopäivät I/1930 pöytäkirjoissa s.941. 
159 Lohi (ML), Valtiopäivät I/1930 pöytäkirjoissa s.946. 
160 Lohi (ML), Valtiopäivät II/1930 pöytäkirjoissa s.224. 
161 Presidentti Relander Valtiopäivät I/1930 Valtiopäivät I/1930 asiakirjassa I-V HE 54/1930 tasavallan suojelulaiksi, 

s.1. 
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mahdollisuutena, jonka ”kokemus on osoittanut”162 mahdolliseksi. Kommunistien toiminta koettiin 

erityisesti oikeiston piirissä suorana uhkana sekä valtion säilyvyydelle, että laajemmin 

kulttuuriselle- tai aatteelliselle perinteelle, joka toiminnallaan ”jäytää sivistys- ja oikeusvaltion 

elinjuuria”.163 Näkemykseen oli todennäköisesti vaikuttanut oikeiston kokemus sisällissodan 

merkityksestä Suomen itsenäisyyden ja länsimaisen identiteetin varmistaneena taisteluna, jonka 

perinnön kommunistien toiminnan jatkuvuus asetti uhanalaiseksi.164 

Ryhmien aiheuttamia turvallisuuspoliittisia riskejä ja näiden eroja voi osittain ymmärtää 

hahmottamalla laajemmin erityisesti oikeiston silloisia käsityksiä ryhmien luonteesta ja suhteista 

ulkovaltoihin. Lapuan liike ja talonpoikien aiheuttama rauhattomuus jäi keskustelussa puhtaasti 

sisäpolitiikan tasolla vaikuttavaksi reaktiiviseksi liikkeeksi, jonka ei katsottu ideologisesti tai 

konkreettisesti linkittyvän laajempiin kansainvälisiin liikkeisiin. Erityisesti maalaisliiton edustaja 

Lohi loi liikkeelle kuvaa, jossa sen ei katsottu ollen suoranaista vastuuta toiminnastaan, sillä sen 

velvoitteena toimi kansakunnan suojelu. 165  Kommunistien kohdalla taas kyse näytti olleen 

suuremmasta, myös ulkopoliittisesti vaarallisesta liikkeestä, joka ei välttämättä aiheuttanut 

”välitöntä vaaraa kommunistisesta vallankaappauksesta”166 – ainakaan ”ilman vierasta apua”.167 

Pahimmissa uhkaskenaarioissa kommunistien nähtiin olevan kykeneviä hakemaan tarvittava 

apunsa – oletettavasti Neuvostoliitosta – ja tuhoamaan ”valtakunnan rajojen ulkopuolelta 

johdettuina suorastaan -- koko kansakunnan itsenäisen olemassaolon—”.168 Kommunistien 

toiminta oli siis lakia puoltavissa argumenteissa yhdistettävissä laajempaan ulkopoliittiseen 

turvallisuusuhkaan.169 Sisäpolitiikan luomat uhkakuvat linkittyivät osaksi laajempaa kansainvälistä 

kehystä: itsenäisyys oli saavutettu Neuvosto-Venäjän heikkona hetkenä, joka näin ollen loi jatkuvan 

jännitteen idänpolitiikkaan sekä akuutin sodanpelon.170 

Näkemykset kommunistien luomista uhkakuvista eivät olleet yksiselitteisiä. Keskustelusta 

kantautuikin selkeästi, että turvallisuusriski nähtiin ainakin kahdesta erilaisesta näkökulmasta: 

toiset – erityisesti maalaisliitto ja kokoomus – pitivät kommunistien toimintaa itsessään 

vaarallisena, kun taas sosialidemokraatit ja osa RKP:stä näkivät yleisemmin yhteiskunnallisen 

polarisaation ja ryhmien ristiaallokon luovan sisäpoliittisia uhkia. Lähtökohtaisesti suhtautuminen 

 
162 Presidentti Relander Valtiopäivät I/1930 asiakirjassa I-V HE 54/1930 tasavallan suojelulaiksi, s.1. 
163 Presidentti Relander Valtiopäivät I/1930 asiakirjassa I-V HE 54/1930 tasavallan suojelulaiksi, s.1. 
164 Alapuro, R (2001): Suomen synty paikallisena ilmiönä 1890–1933 (Kolmas painos.). Hanki ja jää. Kappale 

Jälkinäytös, s.281–321. 
165 Lohi (ML), Valtiopäivät II/1930 pöytäkirjoissa s.224. 
166 Lohi (ML), Valtiopäivät I/1930 pöytäkirjoissa s.945. 
167 Lohi (ML), Valtiopäivät I/1930 pöytäkirjoissa s.945. 
168 Lohi (ML), Valtiopäivät I/1930 pöytäkirjoissa s.947. 
169 ks. Nokkala (2016), teoksessa Blombergs (toim.) (2016): s.80 
170 Soikkanen (1984): s.9. 
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kaikkiin vahvasti poliittisiin liikkeisiin oli erityisesti sosialidemokraattien puolelta varautunut ja 

niiden katsottiin rikkovan kansakunnan eheyttä.171 

Sosialidemokraatit asettuivatkin keskustelussa puolueista selkeimmin vastustamaan tasavallan 

suojeluslakia. Sosialidemokraatit toivat toistuvasti puheenvuoroissaan esiin, ettei 

poikkeuslainsäädännön kaltaisiin toimenpiteisiin tulisi kommunistien kohdalla ryhtyä, sillä liike ei 

aiheuttanut yhteiskunnallisesti todellista vaaraa tai vaara oli liioiteltua.172 Samanaikaisesti osa 

SDP:n ja pienviljelijöiden edustajista nosti vaihtoehtoisesti Lapuan liikkeen turvallisuuden kannalta 

uhkaksi yhteiskunnalle.173 Erityisen mielenkiintoinen näkökulma nousi sosialistisen työväen 

kansanedustaja L.Myllymäen kommentista. Myllymäki edusti pienviljelijöitä, ja näin ollen voisi 

olettaa, että hänen oma näkemyksensä kantoi ainakin jossain määrin kommunistien kokemusta 

aikalaispolitiikasta. Huomionarvoista on, että edustaja näki tasavallan suojelulain itsessään 

valtiollisena uhkana. Hän muun muassa nimittää lakia ehdottaneet tahot fasisteiksi ja kuvaa itse 

lakia sortolakiehdotukseksi.174  Retoriikassa tasavallan suojeluslaki yhdistyi porvariston 

suurempaan aatteelliseen hankkeeseen, jossa tietyt kansanryhmät haluttiin syrjäyttää 

yhteiskunnallisesta elämästä ja kapitalistisen systeemin tieltä.175 

 

3.2.2 Muiden valtioiden vaikutuksen kehys  

 

Valtiopäivien keskustelussa vertaukset tai näkemykset muiden valtioiden toiminnasta vastaavissa 

tilanteissa eivät saaneet kovinkaan merkittävää roolia, mutta toimivat pääasiassa esimerkkeinä, 

joiden kautta omaa argumenttia lujitettiin. Keskeisemmäksi keskustelussa tasavallan suojelulaista 

nousikin sen merkitys oleellisena askeleena Suomen maakuvalle ja maineelle kansainvälisesti. Laki 

liitettiin näin laajemmin keskusteluun Suomen asemasta länsimaisena sivistysvaltiona ja toisaalta 

kansakunnan kypsyydestä demokraattisena ja oikeudenmukaisena yhteisönä. 

Maalaisliiton edustajat, oikeusministeri Kaila, viittasi tasavallan suojelulakiin ”länsimaisen 

kulttuurivaltion arvon” mukaisena keinona vastata turvallisuuspoliittisiin uhkiin.176 Keskustelussa 

 
171 mm: Ryömä (SDP), Valtiopäivät I/1930 pöytäkirjoissa s.943; Keto (SDP), Valtiopäivät I/1930 pöytäkirjoissa s. 

1103; Sventorzetski (SDP) Valtiopäivät I/1930 pöytäkirjoissa s.115. 
172 mm. Ryömä (SDP) Valtiopäivät I/1930, pöytäkirjoissa s.943; Ampuja (SDP), Valtiopäivät I/1930, pöytäkirjoissa 

s.951; K. Myllymäki (SDP) Valtiopäivät I/1930 pöytäkirjoissa s.1106–1107; Hakkila (SDP), Valtiopäivät I/1930 

pöytäkirjoissa s.1109–1110.  
173 mm. L. Myllymäki (Sos/PienV.) Valtiopäivät I/1930, pöytäkirjoissa s.944–945; Ampuja (SDP) Valtiopäivät 

I/1930, pöytäkirjoissa s.951; Tanner (SDP) Valtiopäivät II/1930, pöytäkirjoissa s.227–229; Ryömä (SDP) 

Valtiopäivät I/1930, pöytäkirjoissa s.943 ja s.1039. 
174 L.Myllymäki (Sos/PienV.) Valtiopäivät I/1930 pöytäkirjoissa s.944–945. 
175 L. Myllymäki (Sos/PienV.) Valtiopäivät I/1930 pöytäkirjoissa s.944–945. 
176 Kaila (ML) Valtiopäivät I/1930 pöytäkirjoissa s. 941–942. 
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maalaisliiton voidaankin katsoa luoneen kuvaa Suomen kansakunnasta vielä ”kypsyysasteeltaan”177 

keskeneräisenä valtiona, joka ei suuren joukon ”kaikkein alhaisimmalla tasolla” 178 olevien 

ihmisryhmien johdosta voinut vielä kansalaisvapauksissaan laajuudessa liittyä ”vanhojen 

eurooppalaisten kulttuurimaiden” 179  joukkoon. Yhteiskunnallinen yhtenäisyys ja kyky hallita 

kansakuntaa nähtiin kuuluvan eurooppalaisten sivistysvaltioiden tunnuspiirteeksi. Myös Kostiainen 

(2018) on tutkimuksissaan tuonut saman huomion esiin.  Toisaalta myös sosialidemokraatit nostivat 

yhteisymmärryksen ja kompromissiin pyrkimisen länsieurooppalaisille valtiolle tyypilliseksi 

tavaksi toimia.180  

Retoriikka voidaan ajallisesti yhdistää Suomea 1930- ja 1940-luvun alussa leimanneisiin 

pyrkimyksiin linkittyä kulttuurillisesti vahvemmin osaksi läntistä Eurooppaa. Neuvostoliitosta ja 

bolševismista haluttiin tehdä selkeä ero ja Suomesta luotiin tietynlaista rajapyykkiä länsimaisen 

sivistysalueen reunoilla. Estostrategiaan kuului muun muassa Neuvostoliiton näkeminen 

rodullisesti alhaisempana ja eläimellisenä ihmismassana.181  Korostunutta oli myös näkemys, että 

itsenäisyys oli saavutettu Neuvosto-Venäjän heikkona hetkenä, joka näin ollen loi jatkuvan 

jännitteen idänpolitiikkaan sekä akuutin sodanpelon.182 Suomella oli erityinen velvollisuus ja 

tehtävä toimia länsimaiden sivistyksen puolesta kommunisteja vastaan: 

”—vielä vähemmän sellaisia voimia voi sallia sellaiset maat, jotka 

luonnontieteellisen asemansa puolesta ovat sen tulivuoren juurella, josta tuo 

lokavirta koetetaan koko sivistyneeseen maailmaan lähettää. Niiden kansakuntien 

velvollisuus on ennenkaikkea pitää silmänsä auki suurremmassa määrässä kuin 

niiden kulttuurikansojen, jotka ovat korkealla sivistystasolla ja etäämpänä tuosta 

tulivuoresta.183 

Suomi näyttää 1930-luvun keskustelussa olleen hyvin itsetietoinen ja varautunut oman maakuvansa 

suhteen. Nuorella valtiolla oli kova tarve todistaa ulospäin oma kyvykkyytensä hallita itseään sekä 

toteuttaa valtaa länsimaisten ihanteiden mukaisesti. Tasavallan suojelulain merkitys maakuvan 

kannalta ei keskustelussa ollut kuitenkaan yhtenäinen: poikkeustilalaki nähtiin erityisesti SDP:n 

argumenteissa Suomen kannalta negatiivista kuvaa luovana tekijänä, joka ”esittäisi Suomen hyvin 

epäedullisella tavalla ulospäin--” ja näyttäisi, ettei ”--maata voida ilman poikkeuslakeja hallita 

 
177 Lohi (ML), Valtiopäivät I/1939 pöytäkirjoissa s 946. 
178 Lohi (ML), Valtiopäivät I/1939 pöytäkirjoissa s.947. 
179 Lohi (ML), Valtiopäivät I/1939 pöytäkirjoissa s.947. 
180 Hakkila (SDP), Valtiopäivät I/1930 pöytäkirjoissa s.1110. 
181 Luostarinen, H. (1988): Perivihollinen, Vastapaino, Jyväskylässä, 1988, s.330 ja 332. 
182 Soikkanen (1984): s.9. 
183 Lohi (ML), Valtiopäivät I/1939 pöytäkirjoissa s.947. 
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yleensä”.184 Tämä johtaisi tilanteeseen, jossa ”maamme maine ulkomailla pidettäisiin alhaisena”185 

koska ”normaalisenkaan lainsäädännön avulla (ei kyettäisi) ylläpitämään järjestystä—”186. 

Tasavallan suojelulaki siis implikoi ulospäin, ettei valtiota kyetty hallitsemaan perustuslaillisin 

keinoin.  Laillisuuden heikentyminen nähtiin iskuna ”maamme arvolle Euroopassa”187 ja sisäisistä 

ristiriidoista aiheutuneet poikkeustoimet ajateltiin nähtävän valtiollisena heikkoutena. Tasavallan 

suojelulaki vei pohjan siltä työltä, joka oli tehty Suomen kohottamiseksi länsieurooppalaiseksi 

valtioksi.188 

Oikeushistoriallisesti tiedetään, että saksalaisella poikkeuslainsäädännöllä oli rooli Suomen oman 

tasavallan suojelulain kehityksessä. Saksalainen malli toimii pääasiassa oikeiston esittämissä 

esimerkeissä positiivisena vertauskohtana toimivasta poikkeuslainsäädännön mallista. Muun 

muassa oikeusministeri Kaila (ML) toi toinen päivä heinäkuuta 1930 pääministeri Kallion 

kommenttiin vastatessaan esiin Saksan poikkeuslainsäädännön. Hän perusteli argumentissaan 

tarpeellisuutta toimintakykyiselle poikkeuslainsäädännölle, tuoden Saksan mallin puheessaan esiin 

Suomelle esimerkillisenä tapauksena.189 Toisaalta tasavallan suojelulain eroa sotatilalaista 

tarkasteltiin keskustelussa saksalaisen mallin kautta, käyttäen maan poikkeuslainsäädännön taustaa 

ja tarkoituksia esimerkkinä.190 Tasavallan suojelulain omaksuminen saksalaisesta mallista herätti 

keskustelua myös siitä, mitä kohtia laista oli valikoitu suomalaiseen malliin ja miten esimerkiksi 

presidentin vallankäytön rajoja oli laissa kontrolloitu tai jätetty rajaamatta.191 

Sosialidemokraattien esittäessä huomionsa poikkeustilojen negatiivisesta vaikutuksesta Suomen 

maakuvalle, toivat maalaisliiton tasavallan suojelulakia puoltavat näkökulmat esiin, että myös 

Saksasta löytyy ”aivan tämäntapainen määräys”, viitaten suoraan Saksan hallitusmuodon artiklaan 

48.192 Saksa näyttäytyi näin otollisena ja tavoiteltavana vertailukohtana Suomelle. Toisaalta myös 

tasavallan suojelulakia vastustaneet edustajat vetosivat saksalaiseen malliin, kuitenkin korostaen, 

ettei siinä määritelty erikseen sekä tasavallan suojelu- että sotatilalakia193. Saksalaisen mallin kautta 

lain vastustajat siis kyseenalaistivat kahden poikkeustilalain tarpeellisuuden Suomessa. 

Keskustelun pohjalta näyttäisikin siltä, ettei edustajien kesken tarkkoja ollut saavutettu yhteisiä 

määreitä sille, millainen länsimainen valtio Suomen tarkalleen tuli olla.  

 
184 Sventorzetski (SDP), Valtiopäivät I/1930 pöytäkirjoissa s.1065. 
185 Keto (SDP), Valtiopäivät I/1930 pöytäkirjoissa s.1103. 
186 Keto (SDP), Valtiopäivät I/1930 pöytäkirjoissa s.1103. 
187 Hakkila (SDP), Valtiopäivät I/1930 pöytäkirjoissa s.1110. 
188 Hakkila (SDP), Valtiopäivät I/1930 pöytäkirjoissa s.1110 
189 Kaila (ML), Valtiopäivät I/1930 pöytäkirjoissa s.942. 
190 Schauman (RKP), Valtiopäivät I/1939 pöytäkirjoissa s.949. 
191 Schauman (RKP), Valtiopäivät I/1939 pöytäkirjoissa s.949. 
192 Kallio (ML), Valtiopäivät I/1930 pöytäkirjoissa, s.1066. 
193 Schauman (RKP), Valtiopäivät I/1930 pöytäkirjoissa s.1066. 
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Suomea verrattiin keskustelussa myös muihin pohjoismaihin. Muun muassa ruotsalaisen 

kansanpuolueen (RKP) kansanedustaja totesi, että vaikkakin Venäjän vallan aikaan 

poikkeustilalainsäädännön kaltaiset toimet olivatkin tavanomaisia valtiollisessa kriisitilassa, eivät 

tällaiset toimintamallit kuuluneet Skandinaaviseen oikeusjärjestelmään. Tsaarin vallanaika ja 

erityisesti niin kutsutut ”sortovuodet” toimivat useassa argumentissa vertauskohtana valtiolliseen 

tilaan, jossa lain käyttö oli löyhää tai puutteellista. Osa näin ollen näki, että Suomen tapauksessa 

sotatilan- ja kasvatetun valmiuden mahdollistavat lait olisivat siis olleet muiden Skandinaavisten 

valtioiden tavoin riittävät.194 

Myös kommunistien tuomaa uhkaa peilattiin esimerkeillä vastaavissa ulkomaisissa tilanteissa. 

Kommunisteille toimintatilan salliminen nähtiin tasavallan suojelulain perusteluissa 

mahdollistaneen ulkomailla kehityskulkuja, joissa liian myöhäiset yritykset estää kommunistien 

liikehdintä oli lopulta itsessään johtanut tilanteeseen, jossa ”luovutaan parlamentaarisesta 

hallitustavasta ja valtiovalta keskitetään yksiin tai harvoihin käsiin”.195 Oikeusjärjestykselliset 

keinot oli siis ulkomaisten esimerkkien perusteella lopulta sivuutettava, mikäli kommunistien 

taltuttamiseen ei olisi sallittu poikkeustilalain tuomia perustuslaillisia keinoja vastata uhkaan. 

Esimerkki ehdotti, että hallintaa ja vallankäyttöä muuttava laki oli siltikin ihanteellisempi, kuin 

samojen keinojen käyttäminen ilman poikkeustilalakia.196 

 

3.2.3 Lain tarkkuuden, laillisuuden ja tulkinnanvaraisuuden kehys  

 

Keskustelun keskeinen oikeudellinen kysymys oli sen tarpeellisuus sekä koettu oikeudenmukaisuus 

suhteessa poliittiseen todellisuuteen. Keskustelussa lakia vastustavana argumenttina korostui, että 

Suomen silloinen lainsäädäntö kattoi jo suunnitteilla olleen sotatilalainsäädännön kautta keinot 

vastata mahdollisiin konflikteihin. Toisaalta eripuraa herätti ihmetys siitä, miksi jo olemassa olevia 

laillisia keinoja, kuten rikoslakia, ei käytetty kommunistien toiminnan rajoittamiseen. Myös 

itsessään lain asema, koskemattomuus ja hierarkkinen pyhyys valtion moraalisen koodiston 

selkärankana jakoi keskustelun osapuolia. 

Tasavallan suojelulain aiheuttamat oikeusvaltioon kohdistuvat porsaanreiät tiedostettiin 

keskustelussa varhain. Kyösti Kallio heinäkuun alussa antama ilmoitus avasi niitä oikeudellisia 

ongelmia, joita silloinen hallitus ja Suomen valtio käsittelivät. Kallion (ML) keskeisin viesti oli, 

 
194mm. Åhlström (SDP), Valtiopäivät I/1930 pöytäkirjoissa s.948 ja Estlander (RKP), Valtiopäivät I/1930 

pöytäkirjoissa s.1064. 
195 Presidentti Relander Valtiopäivät I/1930 asiakirjassa I-V HE 54/1930 tasavallan suojelulaiksi, s.1. 
196 Presidentti Relander Valtiopäivät I/1930 asiakirjassa I-V HE 54/1930 tasavallan suojelulaiksi, s.1. 
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että valtion tuli kyetä puolustamaan omaa säilyvyyttänsä ja yhteiskuntarauhaansa – silloinkin, kun 

sitä eivät vielä tarkat ja yksityiskohtaiset lait sallineet.197 Dilemmaa perustelee myös maalaisliiton 

edustaja Kaila, vedoten oikeusperiaatteeseen: 

”Kaikkialla tunnustettu oikeusperiaate on, ettei mikään valtio voi sallia sen 

olemassaoloa ja turvallisuutta uhkaavaa toimintaa sekä ettei hallitusvalta saa 

toimettomana sallia hyökkäyksiä valtakunnan olemassaoloa, turvallisuutta tai 

järjestystä vastaan. Valtiovallan on sen vuoksi katsottava olevan oikeus vaikkei 

yksityiskohtaisia nimenomaisia säädöksiä siitä sisällytetäkään lakeihin, ryhtyä 

välttämättömiin toimenpiteisin järjestyksen säilyttämiseksi ja palauttamiseksi”.198 

Kostiainen (2018) on tutkimuksessaan avannut ”oikeusvaltio” -käsitteen käsitehistoriallista 

kontekstia ja diskurssia osana 1930-luvun keskustelua. Huomionarvoista on, että käsitteellisesti 

oikeusvaltio -termin merkitys 1930-luvulla oli jossain määrin rajatumpi kuin nykypäivän 

keskustelussa. Kostiainen on nostanut tutkimuksissaan esiin, että aikanaan termillä viitattiinkin 

pääsääntöisesti saksalaisperäiseen Rechtsstaat-ajatteluun, jossa keskeinen määrittävä tekijä oli 

vallan lainalaisuusperiaate ja kansalaisten yksityinen vapauspiiri. Tämän periaatteen voidaan 

katsoa olevan myös Suomen nykyisen oikeusvaltio -ajattelun historiallinen pohja.199 

Laillisuuskysymys näin ollen tulkittiin ajan keskustelussa jokseenkin erilaisesta perspektiivistä, 

kuin nykytulkinta helposti antaa ymmärtää. 

Laillisuuskysymyksen suhteen toinen keskeinen mielipiteitä keskustelussa jakanut tekijä oli lain 

sallittu kesto. Keskeiseksi kiistankysymykseksi muodostui sosialidemokraattien puolelta lain 

voimassaolon rajaaminen, jota alun perin oli kaavailtu vuoteen 1935 saakka. Vastalauseissa 

ehdotettiinkin lain kestoa vuoden 1933 loppuun saakka200, sekä peräänkuulutettiin vaatimusta 

saattaa perustuslaista poikkeavat lait eduskunnan 2/3 enemmistön hyväksytettäväksi ennen kuin ne 

voitiin toimeenpanna.201 Tämä oli lainsäädäntöä vastustaneiden sosialidemokraattien 

näkökulmassaan ainoita keinoja, joilla tasavallan suojelulain luoma poikkeustila voitiin säätää 

demokraattisesti ja puolueettomasti. Toisaalta väliaikaisuus nähtiin myös osoittavan, että kyse 

 
197 Kallio (ML), Valtiopäivät I/1930 pöytäkirjoissa s.940–941. 
198 Kaila (ML), Valtiopäivät I/1930 pöytäkirjoissa s.941. 
199 Kostiainen (2018): s.217. 
200 mm. Lehtokoski (SDP), Valtiopäivät I/1930 pöytäkirjoissa s.1038; Ryömä (SDP), Valtiopäivät I/1930 

pöytäkirjoissa s.1039; Lehtokoski (SDP), Valtiopäivät I/1930 pöytäkirjoissa s.1065; Schauman (RKP), Valtiopäivät 

I/1930 pöytäkirjoissa s.1065; Keto (SDP), Valtiopäivät I/1930 pöytäkirjoissa s.1103; Aaltonen (SDP), Valtiopäivät 

II/1930 pöytäkirjoissa s.223. 
201 mm. Keto (SDP), Valtiopäivät I/1930 pöytäkirjoissa s.1104; Aaltonen (SDP), Valtiopäivät II/1930 pöytäkirjoissa 

s.223; Valtiopäivät I/1930 asiakirjat 1–36 Vp. - V. M. – HE 54/1930 Vastalauseita s.3–4. 
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todella on poikkeuksellisesta laista.202 Tasavallan suojelulakia puoltava maalaisliiton edustaja 

Niukkanen käytti vasta-argumenttinaan ongelman laajuutta ja kommunistien yhteiskunnallista 

valtaa: toiminta, jonka nähdään ”--turmelleen--” suuren osan työväestä ja nuorisosta, oli juurtunut 

niin syvälle, etteivät ”--tämän kylvön hedelmät--” olleet vielä viidessä vuodessa ”--poiskitketyt”.203 

Toisaalta Niukkanen (ML) myös perusteli, ettei lain ajallinen rajaaminen ollut tarpeellista, sillä 

eduskunnan enemmistö olisi joka tapauksessa äänestänyt sen voimalla säädetyistä 

poikkeusmääräyksistä.204 

Näkemyserot uhkakuvien luonteessa ja laadussa aiheuttivat keskeisen kiistakysymyksen poliittisten 

ryhmien välille: onko valtion tarpeellista luoda sotatilalaista erillinen poikkeuslainsäädäntö? Aihe 

seurasi pääasiallisesto oikeiston ja vasemmiston jakolinjaa, ja erityisesti sosialidemokraatit 

toistuvasti vetosivat sotatilalakii riittävänä ja asianmukaisempana mekanismina, jolla 

yhteiskunnalliseen kuohuntaan kyettäisiin vastaamaan.205  Oikeiston argumenteissa korostui tarve 

luoda valtiollisia kriisitiloja jaotteleva oikeusjärjestelmä, jossa tasavallan suojelulaki olisi 

nimenomaisesti tarkoitettu vastaamaan tilanteisiin, joissa sotatilan tai kapinan sijaan ”valtakuntaa 

uhkaa vaara taikka milloin yleistä järjestystä on tuntuvalla tavalla häiritty taikka yleinen järjestys 

ja turvallisuus on vakavasti uhattuna”.206 

Sosialidemokraattien kansanedustajat ottivat kantaa myös kyseisen lainkäyttöä toista sisäpoliittista 

kuohuntaa aiheuttaneen, Lapuan liikkeen toimien rajoittamiseen.207 Muun muassa Ryömä (SDP) 

totesikin puheenvuorossaan Lapuan liikkeestä: 

”--olisi odottanut, että hallitus, sen sijaan että se nyt painostaa näitä uusia lakeja ja 

muutoksia hallitusmuotoon, olisi koettanut enempi painostaa sotatilalain 

hyväksymistä, sillä sehän jo antaisi hallitukselle ne aseet, jotka se tarvitsee joko puoli- 

tai kokokapinallista liikettä vastaan, jota Lapuan liike nykyisessä muodossaan 

näyttää olevan”.208 

Laillisuus nähtiin linkittyvän aatteeseen sivistysvaltiosta, joka näin yhdisti keskustelun laajemmin 

osaksi Suomen eurooppalaistamishanketta. Laillisuus näyttäytyi muun muassa SDP:n 

 
202 mm. Ryömä (SDP), Valtiopäivät I/1930 pöytäkirjoissa s. 1039; Schauman (RKP), Valtiopäivät I/1930 

pöytäkirjoissa s.1111. 
203 Niukkanen (ML), Valtiopäivät I/1930 pöytäkirjoissa s.1065. 
204 Niukkanen (ML), Valtiopäivät I/1930 pöytäkirjoissa s.1065. 
205 Estlander (RKP), Valtiopäivät I/1930 pöytäkirjoissa s.1064; Schauman (RKP), pöytäkirjoissa s.949–950; Tanner 

(SDP), Valtiopäivät II/1930 pöytäkirjoissa s.227–229; Valtiopäivät II/1930 asiakirjat I-III Vp. - V. M. - Lep. 

lakiehdotus HE 54/1930: vastalauseita s.2. 
206 Kallio (ML), Valtiopäivät I/1930 pöytäkirjoissa s.950. 
207 mm. Ampuja (SDP), Valtiopäivät I/1930 pöytäkirjoissa s.951; Ryömä (SDP), Valtiopäivät I/1930 pöytäkirjoissa 

s.943. 
208 Ryömä (SDP), Valtiopäivät I/1930 pöytäkirjoissa s.943. 
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kommenteissa pyhänä asiana, jonka kautta määritettiin kansakunnan kykyä pysyä yhteisissä 

säännöissä ja laillisuuden perinteessä, sekä toisaalta se myös laajemmin kieli valtion kyvystä toimia 

kansakuntana.209 Lain pyhyyttä koskeviin argumentteihin huomiota kiinnitti myös Kostiainen 

(2018), tuoden esiin, että pyhyys esiintyi usein yhdessä myös lain koskemattomuutta käsittelevien 

argumenttien kanssa.210 Toisaalta perustuslaissa taatut perusoikeudet nähtiin erityisesti 

sosialidemokraattien näkökulmassa lakien arvohierarkiassa tärkeimpinä ja niiden leikkaaminen oli 

isolle osalle kansanedustajista arvopoliittinen ongelma.211 Sosialidemokraattien argumentit 

muodostavat käsityksen tiettyjen lakien itseisarvosta, jossa niitä suojaamaan muodostui henkinen 

ja pyhä raja, jonka yli ei valtiokaan saanut kajota. Kansan perusoikeuksien nähtiin kuuluvan näihin 

koskemattomana pidettäviin lakeihin. Ne eivät kuitenkaan keskustelussa yhdistyneet laajempaan 

käsitykseen ihmisoikeuksista, vaan keskeisempänä nousi periaate pitäytyä hallinnan laillisuudessa 

sekä yhteisissä laissa säädetyissä toimintamalleissa. 

Myös lakia puoltava edustajisto vetosi lakien pyhyyteen, mutta toisaalta hyväksyi samalla myös 

laillisuusperiaatteesta poikkeamisen turvallisuustilanteen niin vaatiessa. Valtiolla nähtiin 

oikeusministeri Kailan (ML) näkökulmassa olevan oikeus ”vaikkei yksityiskohtaisia nimenomaisia 

säännöksiä siitä sisällykään kirjoitettuihin lakeihin, ryhtyä välttämättömiin toimenpiteisiin 

järjestyksen säilyttämiseksi ja palauttamiseksi--” mutta samaan hengenvetoon nähtiin, että sillä oli 

myös ”--velvollisuus toimia lain pyhyyden ja kunnioituksen ylläpitämiseksi”.212 Tasavallan 

suojelulaki toimii ratkaisuna jokseenkin kimurantille ja ristiriitaiselle ongelmalle, paikaten näin 

laillisuuden aukon:  

”On kuitenkin sekä välttämätöntä sekä luonnollista, ehkäpä eritotenkin juuri 

kansanvaltaisessa valtiossa, että kansakunnan omaan lakiin puettuna ilmaisee niin 

hyvin ne tapaukset, jolloin erityisiä valtuuksia on käytettävissä, kuin myöskin mitkä ja 

miten laajat nämä valtuudet ovat, samalla kuin kansan edustajakunnan tulee voida 

valvoa näiden valtuuksien käyttöä”.213 

Toisaalta ihmetystä herätti hallituksen haluttomuus turvautua rikoslakiin, jolla laittomia toimia oli 

tavanomaisesti ratkottu. Sosialidemokraatit kokivat, etteivät tasavallan suojelulakia kannattaneet 

 
209 mm. Åhlström (SDP), Valtiopäivät I/1930 pöytäkirjoissa s.948–949; Hakkila (SDP), Valtiopäivät I/1930 

pöytäkirjoissa s.1109–1110. 
210 Kostiainen (2018): s. 231–232.  
211 mm. Keto (SDP), Valtiopäivät I/1930, pöytäkirjoissa s.1103–1104; Aaltonen (SDP), Valtiopäivät II/1930 

pöytäkirjoissa s.222–224; Kesti (Pienv.), Valtiopäivät II/1930 pöytäkirjoissa s. 225–226. 
212 Kaila (ML), Valtiopäivät I/1930 pöytäkirjoissa s.940. 
213 Kaila (ML), Valtiopäivät I/1930 pöytäkirjoissa s.940. 
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toimijat tarkoituksellisesti halunneet käyttää niitä ennaltaehkäiseviä turvallistavia toimia, joita 

senhetkisen lainsäädännön puitteissa olisi jo voinut käyttää:  

”-- (hallitus ei) ole niillä moninaisilla keinoilla, joita se ilmeisesti olisi voinut käyttää 

ja joihin sillä ainakin ·on ollut valtuudet, voinut pitää huolta järjestyksestä ja 

turvallisuudesta, vaan on menetellyt monissa tapauksissa tavalla, joka on antanut 

aiheen epäillä, ettei se ole tahtonut noudattaa sitä puolueettomuutta ja 

tasapuolisuutta, jonka täytyy olla oikeusjärjestyksen perustana”.214  

Näin ollen kyseenalaiseksi asetettiin niin lakien tarpeellisuus, hallituksen halu toimia nykyisen 

lainsäädännön puitteissa kuin koko toiminnan poliittinen puolueettomuus. 215 Jokseenkin 

ristiriitaista asetelman myös loi se, että lakia puoltaneissa kannoissa muun muassa kokoomuksen 

edustaja totesi, että tasavallan suojelulain valta kohdistuisi ”ainoastaan niihin, jotka ovat lähteneet 

rikollisuuden tielle”216. Näin lainsäädännön ei katsottu olevan vaaraksi ”kunnollisille kansalaisille 

ja vilpittömille isänmaanystäville tahi että ne vaarantaisivat valtakunnan kansalaisten yleistä 

oikeusturvaa”.217 Kommunistien toiminta nähtiin siis rikollisena, mutta samanaikaisesti se 

kuitenkin erosi klassisista turvallisuushäiriöistä tavalla, joka vaati poikkeuksellisia otteita.  

Myös rikollinen toiminta astui jonkinlaiseen hierarkiaan: oli tavanomainen, rikoslainsäädännön 

turvin käsiteltävä rikollisuus, sekä kommunistien toiminnan rikollisuus, jonka katsottiin 

turmelevan218 jollain tapaa syvemmin valtion olomuotoa. Kyse oli taistelusta219, joka oli käytävä 

kansanvallan säilyttämiseksi220. Perusoikeuksia, kuten sananvapautta ja kokoontumisvapautta, 

pidettiin lainsäädännön kannattajien silmissä kommunistien suhteen liian vapaamielisinä.221 

Kommunistien toimien näkeminen näin ollen erilaisen kriteeristön kautta asetti ryhmän laillisuuden 

kannalta harmaaseen tilaan, jossa klassinen oikeuskäsitys tai toimintaperiaatteet eivät enää 

päteneet. Lainsäädäntö ei siis asettunut ristiriitaan perustavanlaatuisien kansanoikeuksien kanssa, 

koska toimet nähtiin lähtökohtaisesti erilaisen kriteeristön läpi.222 Ristiriitaiset käsitykset 

 
214 Aaltonen (SDP), Valtiopäivät II/1930 pöytäkirjoissa, s.224. 
215 mm. Lehtokoski (SDP), Valtiopäivät I/1930 pöytäkirjoissa s.1038; Tanner (SDP), Valtiopäivät II/1930 pöytäkirja 

s.227. 
216 Virkkunen (kok.), Valtiopäivät I/1930 pöytäkirjoissa s.1102. 
217 Virkkunen (kok.), Valtiopäivät I/1930 pöytäkirjoissa s.1102. 
218 Lohi (ML), Valtiopäivät I/1930 pöytäkirjoissa s.946. 
219 Kallio (ML), Valtiopäivät I/1930 pöytäkirjoissa s.1115. 
220 Kallio (ML), Valtiopäivät I/1930 pöytäkirjoissa s.1115. 
221 mm.  Lohi (ML), Valtiopäivät I/1930 pöytäkirjoissa s.945; Juutilainen (ML), Valtiopäivät I/1930 pöytäkirjoissa 

s.1113. 
222 mm. Pennanen (kok.), Valtiopäivät II/1930 pöytäkirjoissa s.226; Virkkunen (kok.), Valtiopäivät I/1930 

pöytäkirjoissa s.1102; Lohi (ML), Valtiopäivät I/1930 pöytäkirjoissa s.946; Kallio (ML), Valtiopäivät I/1930 

pöytäkirjoissa s.1115. 
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laillisuudesta loivat oikeudellisen todellisuuden, jonka aukoissa perustuslaki tai klassinen 

oikeuskäsitys ei enää näyttänyt toteutuvan. 

 

3.2.4 Kansalaisyhteiskunnan ja vallan kehys 

 

Suhtautuminen tarkemmin lain demokraattisuuteen jakautui koko keskustelun tavoin myös tässä 

aihealueessa kahtia: Maalaisliitto ja kokoomus katsoivat tasavallan suojelulain toteuttavan 

mielipiteensä ilmaisseen kansan ja enemmistön tahtoa, kun taas työväki ja sosialidemokraatit 

kokivat, ettei lakia voitu sen perusoikeuksia rajoittavan luonteensa takia nimittää demokraattiseksi. 

Itse demokratia-termin sijaan aikalaiskeskustelussa suosittiin termiä kansanvaltainen, ankkuroiden 

keskustelun enemmistön tahtoon ja vaalien kautta vallan toteuttamiseen. Tasavallan suojelulaki 

muodostui keskustelussa lehmänkaupaksi perusoikeuksia, joka oli ”yhteiskunnalle kaksiteräinen 

miekka, jonka hyöty tai vahingollisuus on riippuvainen siitä, millä voimalla ja kuinka itsenäisesti 

valtakunnan ylintä johtoa hoidetaan”.223 

Eduskunnan keskusteluissa puntaroitiin kansanvallan avoimen toiminnan rajoittamista suhteessa 

turvallisuuteen. Lakia tukeneet, etunenässä maalaisliitosta koostuva edustajisto perusteli lain 

kansanvaltaosuutta korostamalla, että ”terveen kansanvallan täytyy pystyä laillisin keinoin 

järjestämään puolustuskeinot vaaran torjumiseksi”.224 Kannanotoissa demokratian hetkellinen 

kaventaminen nähtiin perusteltuna, mikäli se takaisi valtion turvallisuustilan ylläpitämisen ja 

järjestyksen säilyttämisen. Toisaalta argumenteissa korostui ajatus tasavallan suojelulain kyvystä 

taata kansan enemmistön tahto ja turvallisuus, joka näin ollen varmistaisi myös sen 

kansanvaltaisuuden.225 Vaalien jälkeisillä valtiopäivillä sama argumentti linkitettiin vaalitulokseen: 

”isänmaallisen kansan”226 enemmistö oli vaaleissa äänestänyt hallituksen, jonka agendalla oli saada 

tasavallan suojelulaki voimaan.227 Näin ollen kansanvaltaisuus linkitettiin tasavallan suojelulakia 

tukevassa retoriikassa suoraan äänestystulokseen, eikä kansan perusoikeuksiin, joita laeilla 

tultaisiin rajoittaa. Toisaalta taas lakien vastustaminen näyttäytyi kansan enemmistön tahdon 

vastaisena.228 

 
223 Valtiopäivät II/1930 asiakirjat I-III Vp. - V. M. - Lep. lakiehdotus HE 54/1930: vastalauseita s.2. 
224 Kallio (ML), Valtiopäivät I/1930 pöytäkirjoissa s.939. 
225 Lohi (ML), Valtiopäivät I/1930 pöytäkirjoissa s.947. 
226 Lohi (ML), Valtiopäivät II/1930 pöytäkirjoissa s.224. 
227 mm. Lohi (ML), Valtiopäivät II/1930 pöytäkirjoissa s.224–225; Kaila (ML), Valtiopäivät I/1930 pöytäkirjoissa 

s.941. 
228 mm. Virkkunen (kok.), Valtiopäivät I/1930, pöytäkirjoissa s.1101–1103; Lohi (ML), Valtiopäivät I/1930, 

pöytäkirjoissa s.945–948 ja Valtiopäivät II/1930 pöytäkirjoissa s.224–225. 
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Valtion turvallisuuden kautta kansalaiset jaettiin erilaisiin ryhmiin. Oli tavallinen, passiivisena 

nähty kansa, jota poliittinen kuohunta väsytti ja johon kommunistien toiminnalla pyrittiin 

vaikuttamaan.229 Tätä ryhmää tuli ensikädessä suojella.  Keskusteluissa korostui, etteivät oikeudet 

suhteutuneet kaikkiin Suomen valtion kansalaisiin vaan keskeistä oli turvata niin sanottuun 

”Suomen kansan vakavin aineis”, joka tarkoitti isänmaahan ja sen arvoihin uskovaa kansalaista.230 

Lapuan liikkeen katsottiin perimmäiseltä tarkoitukseltaan olevan rauhaa ja yhteiskunnallisia arvoja 

rakastava isänmaallinen liike, jonka tarkoitusperät olivat kansakunnan olemuksen ja henkisen 

perinnön suojelemisessa.231  

Kansalaisuus ei siis keskustelussa määrity suoraan valtion kansalaisuuden vaan ideologian ja 

arvojen kautta, rajaten näin ei-kansalliset ryhmät demokraattisuus-kysymyksen ulkopuoliseen 

tilaan.232  Kommunistien toiminnan liikkeelle panevana voimana nähtiin esimerkiksi kokoomuksen 

silmissä olevan puhdas viha, eikä näin ollen perusoikeuksia tai kansalaisvapauksia tullut sallia 

niille, jotka käyttivät niitä yhteiskunnan tuhoamiksesi.233 Joissain kommenteissa kommunistit myös 

suoranaisesti epäinhimillistettiin, kuvaamalla ryhmän toimissaan vajonneen ”eläimelliselle asteelle 

verenhimoiseksi pedoksi”.234 Haluttomuus tukea niitä arvoja ja toimintamalleja, jotka nähtiin 

suomalaiselle yhteiskunnalle pyhiksi, asetti ryhmän näin tarkastelussa kansalaisuuskäsitteen 

ulkopuoliseen tilaan.235 Kommunisteilta vietiin siis inhimillinen toimijuus ja näin ollen oikeus 

vapauksiin pois.  

Retoriikka heijasteli samanlaisia aatteellisia estostrategioita, joita myös neuvostovenäläisiin 

aikalaiskeskustelussa heijastettiin.236 Kommunistit näin perustavanlaatuisesti erosivat siitä 

isänmaallisesta ja vakaasta kansalaisesta, joita turvaamaan perustuslait oli luotu.237 Tämä 

voidaan Pauli Kettusen tulkintaa käyttäen yhdistää sisällissodan myötä vahvistuneeseen valkoisen 

Suomen narratiiviin, jossa Suomen sisällissodan voittaneella kansalla, oli Suomessa valta eli näin 

ollen se päätelmän mukaisesti toteutti kansanvaltaa.238 Sisällissodan konfliktissa kumpikin 

 
229 mm: Lohi (ML), Valtiopäivät I/1930 pöytäkirjoissa s.946; Juutilainen (ML), Valtiopäivät I/1930 pöytäkirjoissa 

s.1114. 
230 Lohi (ML) I/1930 pöytäkirjoissa s.947. 
231  mm: Kaila (ML), Valtiopäivät I/1930 pöytäkirjoissa s.941; Lohi (ML), Valtiopäivät II/1930 pöytäkirjoissa s.224 
232 mm.; Lohi (ML), I/1930 pöytäkirjoissa s.945–948; Ampuja (SDP), I/1930, pöytäkirjoissa s. 951; Virkkunen (kok.), 

Valtiopäivät I/1930, pöytäkirjoissa s.1101–1103; Lehtokoski (SDP), Valtiopäivät I/1930 pöytäkirjoissa s.1038–1039; 

Pennanen (kok.), Valtiopäivät II/1930 pöytäkirjoissa s.226–227; Lohi (ML), Valtiopäivät II/1930 pöytäkirjoissa 

s.224–225. 
233 Leino-Kaukiainen et al (2007): s.19. 
234 Lohi (ML), Valtiopäivät I/1930 pöytäkirjoissa s.946. 
235 mm. K. Myllymäki (SDP) Valtiopäivät I/1930 pöytäkirjoissa s.1106; Lohi (ML), Valtiopäivät I/1930 pöytäkirjoissa 

s.946. 
236 Luostarinen (1988): s. 330 ja 332. 
237 Juutilainen (ML), Valtiopäivät I/1930 pöytäkirjoissa s.1113. 
238 Kettunen (2008): s.81. 
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osapuoli vaati itselleen oikeutta puhua kansan nimissä, mutta lopputulema ei voinut olla 

kompromissi.239 1930-luvun kiista voitiinkin nähdä vuoden 1918 murhenäytelmän uutena, jossa 

kytemään jääneet kysymykset valtion luonteesta ja kansakunnasta.240 

Jakolinjoja voi selittää jossain määrin ensimmäistä maailmansotaa seuranneiden muutosaaltojen 

pohjalta. 1900-luvun alussa demokratiasta oli tullut yhä normatiivisempi ja tulevaisuuteen 

suuntautunut ohjelmallinen ja menettelyllinen käsite poliittisten järjestelmien organisoinnista ja 

toiminnasta. Aikalaisten demokratiakäsitystä tarkastellut Pasi Ihalainen (2018) on todennut, että 

demokraattisuus linkitettiin 1900-luvun poliittista liikkeissä osaksi modernin valtion luonnollista 

kehitystä.241 Sisällissodan jälkeinen Suomi joutui päättämään, millaista demokratian linjaa se 

ryhtyi ajamaan. Keskeisenä demokratiaa määrittäneenä taustatekijänä voidaan ajatella vielä 1930-

luvulla olleen vanha säätyajattelu ja sisällissodan jälkeinen monarkkikiista, joiden kautta 

suhtautumista keskitettyyn vallankäyttöön ja kansakunnan hierakisuuteen tasavallan suojelulain 

suhteen voidaan peilata.242  

Jaon kautta myös osa lakia tukeneista edustajista pystyi yhdistämään tasavallan suojelulain osaksi 

toimivan demokratian elinehtoja, sillä demokratialla nähtiin olevan ”--paljoa suurempi moraalinen 

oikeus käyttää tarkoituksenmukaisia keinoja itsepuolustukseen kuin harvain- tai yksinvaltiailla”.243 

Valtion vastuu liitettiin siis enemmistön turvallisuuden ja suojelun velvoitteeseen. Kansakunnan 

turvallisuus ja rauhanomaisen elämän säilyvyys painoi vaakakupissa enemmän, kuin yksittäisten 

ryhmien perusoikeuksien rajaaminen tai poistaminen. Toisaalta enemmistön suojelu nähtiin 

demokraattisena, koska sen ei ajateltu suosivan tiettyä ryhmää, vaan toimivan enemmistön edun 

taatakseen.244 Toisaalta myös SDP:n riveistä vedottiin enemmistön ääneen, mutta näkökulmissa 

peräänkuulutettiin vaatimusta 2/3 eduskunnan äänienemmistöön, mikäli laki haluttiin saada läpi.245 

Äänienemmistön vaatimus liittyi kysymykseen lain asettamisesta kiireelliseksi tilanteessa, jossa 

puolueiden voimasuhteet olivat kommunistien pidätyksien jälkeen muuttuneet. 

 
239 Kettunen (2008): s.62. 
240 Leino-Kaukiainen et al. (2007): s.48. 
241 Ihalainen, P. (2018): The First World War, the Russian Revolution and Varieties of Democracy in Northwest 

European Debates. Teoksessa Kurunmäki, J., Nevers, J., & Te Velde, H. (toim.). (2018): Democracy in modern 

Europe: A conceptual history (Vol. 5). Berghahn Books, s.170. 
242 Leino-Kaukiainen, Uino, A., & Vares, V. (2007). Suomalaiskansallinen Kokoomus. [Osa 2], Kansallisen 

kokoomuspuolueen historia 1929–1944. Edita, s.48–53. 
243 Kaila (ML), Valtiopäivät I/1930 pöytäkirjoissa s.942. 
244 mm. Virkkunen (kok.) Valtiopäivät I/1930, pöytäkirjoissa s.1101–1103; Lohi (ML), Valtiopäivät I/1930, 

pöytäkirjoissa s.945–948 ja Valtiopäivät II/1930 pöytäkirjoissa s.224–225. 
245 Keto (SDP), Valtiopäivät I/1930 pöytäkirjoissa s. 1104. 
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Keskeinen huolta aiheuttanut tekijä näytti sosialidemokraattien kannassa olleen kansan 

perusoikeuksien rajaaminen presidentin tai hallituksen toimesta246  sekä näiden toimien ennalta-

arvaamattomuus poikkeuksellisuuden nojalla. Erityisesti esiin nousi huoli lain tuomasta 

mahdollisuudesta saattaa kiireisesti eduskunnan toimesta perustuslain muutoksia läpi ilman 

formaalia eduskunnan hyväksyntää, ainoastaan tuomalla muutosehdotuksen tietoon. Uusien 

tasavallan suojelulain takaamien oikeuksien katsottiinkin vaikuttavan suoraan valtion demokratian 

luonteeseen ja tilaan, koska sen nähtiin ”oleellisesti muuttava -- nykyistä valtiomuotoamme, 

hallitusmuotoa ja valtiopäiväjärjestystä--”.247  

Huoli kansalaisten ja erityisesti työväen oikeuksista porvarillisen enemmistön alaisuudessa nousi 

myös esiin, erityisesti kommunistien pidätysten muutettua vahvasti eduskunnan voimasuhteita.248 

Sosialidemokraattien retoriikassa kansalaisoikeudet näyttäytyivät näin periaatteellisena 

kysymyksenä. Jyrkimmissä kannanotoissa lakia vastaan nähtiin se suorana alistamisen keinona, 

jolla ”laajoilta joukoilta” pyrittiin viemään kansan perusoikeudet.249 Sosialistisen työväen edustaja 

liittikin lainsäädännön osaksi suurempaa ideologista hanketta, jossa porvaristo pyrki supistamaan 

työväen kansainvaltaisia oikeuksia osallistua ja ajaa asiaansa. Lainsäädännön voima ei tässä 

näkökulmassa vastannut kommunistien aiheuttamaa valtiollista uhkakuvaa. Sosialistisen työväen 

edustaja Myllymäki ehdotti jopa päinvastaista, argumentoiden työväenliikkeen todellisuudessa 

edistävän kansanvaltaisuutta. Hän kommentoi keskustelua toteamalla, että ”työväenliikkeen 

voimakkaan toiminnan kautta on monessa maassa järjestys porvarillisesta yksinvallasta siirtynyt 

ns. kansanvaltaan”.250 

Tutkimuskirjallisuuden valossa näyttäisikin siltä, että sosialidemokraatit asettivat etusijalle 

parlamentaarisen demokratian kansallisvaltioissa, jonka keskiössä oli kansan yhtäläinen oikeus 

poliittiseen osallistumiseen. Konservatiivien yleinen estostrategia oli ollut retorisesti kuvata 

vakiintunutta järjestystä "demokraattiseksi" ja pyrkiä ylläpitämään eliittien asemaa vallan 

keskiössä. Ajan keskusteluille tyypillistä olikin muun muassa Ihalaisen (2018) tulkinnan mukaan 

yhtäläisten äänioikeuksien ja kansanedustuksen korostaminen demokratian perustekijänä 

uudistuksiin johtavassa prosessissa; Myös sosialidemokraatit hyväksyivät tämän määritelmän yhä 

 
246 mm. Åhlström (SDP), Valtiopäivät I/1930 pöytäkirjoissa s.948, Keto (SDP), Valtiopäivät I/1930 pöytäkirjoissa 

s.1103; Aaltonen (SDP), Valtiopäivät II/1930 pöytäkirjoissa s.223; Valtiopäivät II/1930 asiakirjat I-III Vp. - V. M. - 

Lep. lakiehdotus HE 54/1930: vastalauseita s.2. 
247 Ryömä (SDP), Valtiopäivät I/1930 pöytäkirjoissa s.943. 
248 Keto (SDP), Valtiopäivät I/1930 pöytäkirjoissa s.1103. 
249 LMyllymäki (Sos/PienV.), Valtiopäivät I/1930 pöytäkirjoissa s.945. 
250 L.Myllymäki (Sos/PienV.), Valtiopäivät I/1930 pöytäkirja, s.944–945. 
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enemmän, kun taas äärivasemmisto puhui vallankumouksellisten neuvostomallien sekä 

sosiaalisen ja taloudellisen demokratian välittömän toteuttamisen puolesta.251  

Tulkintojen ero kansanvaltaisuuden ja vallan suhteesta loivat keskusteluun vahvaa 

vastakkainasettelua. Lakia puoltaneissa argumenteissa muun muassa kokoomuksen edustaja kritisoi 

sosialidemokraattien kantaa pyrkimyksenä rapauttaa vuosia jatkunut ”kansanvaltaisuuden ja 

parlamentarismin”252 puolesta tehty yhteistyö ja kompromissihakuisuus. Toisaalta 

sosialidemokraattien oma isänmaallisuus, eturyhmät ja arvohierarkia asetettiin maalaisliiton 

edustajan kommentissa kyseenalaiseksi: 

” Suomalaisella talonpojalla ja rehellisenä työmiehellä pitäisi olla paljonkin yhteistä 

ja itsenäinen kansanvaltainen Suomi molemmille kallis. -- ovatko sittenkin isänmaan 

petturit teille rakkaampia kuin isänmaallinen talonpoika?”.253  

Sosialidemokraattien toimien katsottiin luovan yhteiskunnallista polarisaatiota, jonka seurauksena 

puolueiden välinen ”kuilu”254 vain syvenisi. Yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus rajautuikin 

keskustelussa vahvasti yhteisymmärryksen ja kompromissin ihanteeseen, jossa enemmistön tahdon 

toteuttaminen oli demokraattisen valtion korkein ihanne ja tehtävä – silloinkin, kun nämä päätökset 

rajoittivat kansanvallan toimintaympäristöä.255  

Lain ajallista kestoa käsiteltäessä painoarvo siirtyi useissa argumenteissa nimenomaisesti lain 

poikkeukselliselle ja väliaikaiselle luonteelle.256 Vaaleja vastustanut maalaisliiton edustaja myös 

argumentoi tasavallan suojelulain puolesta toteamalla, ettei kansaa ”saisi rasittaa tänä aikana 

liiallisilla vaaleilla, sillä on muutenkin elämisessä kylliksi huolta”.257 Retoriikka siirsi vastuuta 

päätöksenteosta eduskunnalle, maalaten näin demokraattisen päätöksenteon jossain määrin 

tavallista kansaa rasittavana prosessina.  

Mielenkiintoista oli, että lainsäädännön riskit väärissä käsissä tiedostettiin keskustelussa. Tanner 

(SDP) argumentoi lakia vastaan, nostaen esiin hetkisen hallituksen kyvyttömyyden ennustaa 

tulevaisuuden poliittista todellisuutta. Hän näki, että laki antaisi”-- niin tavattoman laajan 

valtakirjan hallitukselle, että sen avulla voitaisiin tehdä tyhjäksi melkein mitkä kansalaisoikeudet 

 
251 Ihalainen (2018), teoksessa Kurunmäki et al. (toim.). (2018): s.170. 
252 Virkkunen (kok.), Valtiopäivät I/1930 pöytäkirjoissa s.1104. 
253 Lohi (ML), Valtiopäivät II/1930 pöytäkirjoissa s.224. 
254 Lohi (ML), Valtiopäivät II/1930 pöytäkirjoissa s.224. 
255 mm. Lohi (ML), Valtiopäivät II/1930 pöytäkirjoissa s.224; Virkkunen (kok.), Valtiopäivät I/1930 pöytäkirjoissa 

s.1104; Pennanen (kok.) Valtiopäivät II/1930 pöytäkirjoissa s.1111. 
256 Von Born (RKP), Valtiopäivät I/1930 pöytäkirjoissa s.1065. 
257 Juutilainen (ML), Valtiopäivät I/1930 pöytäkirjoissa s.1114. 
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ja -vapaudet tahansa”. 258 Laki itsessään oli siis hänen näkökulmassaan vaarallinen kansanvallan 

kannalta. Tanner korosti myös sen ennalta-arvattomuutta: 

”Me emme näe niin pitkälle tulevaisuuteen, että tietäisimme, onko meillä aina 

olemassa eduskuntaa ja kansaa kohtaan siksi lojaalinen hallitus, ettei se tahdo 

väärinkäyttää tuommoista valtakirjaa”.259 

Myös SDP:n Sventorezetski toi esiin hallinnon vastuun suhteessa kansakuntaan: 

”Vetoamalla kansaan – me tahdomme tarkistaa myös omat päätöksemme sekä 

kantamme, me siis tahdomme myöskin kontrolloida itseämme”.260 

Tutkimuskirjallisuuden kautta Tannerin ja Sventorzetskin kommentteja voidaan peilata 

perustuslaillisen diktatuurin käsitteen kautta: Kritiikillä saatettiin pyrkiä tuomaan esiin 

poikkeustilojen riskejä suhteessa kansalaisyhteiskunnan ja vallankäytön suhteeseen, sillä 

rajaamattomalla hallinnalla päättäjän oli mahdollista luoda katvealueita kansanvaltaiseen 

hallintamalliin. Huolta sosialidemokraateissa aiheuttikin tällaisen vallankäytön mekanismin 

päätyminen opportunistisen hallituksen käsiin: 

”— muodoltaan (lainsäädäntö on) niin laaja ja se antaa hallitukselle niin täydellisen 

avoimen valtakirjan, että joku muu hallitus, joka ei ole suopea kansanvallalle, voi 

verettömästi ja kivuttomasti toimeenpanna jotenkin täydellisen vallankaappauksen, 

koska se tämän lain avulla voi panna kaikki vastustajansa poikkeustilaan ja ottaa 

niiltä kaikki hallitusmuodon turvaamat oikeudet pois”. 261 

Toisaalta myös puolueiden kesken vallitsevat jännitteet nostettiin erityisesti sosialidemokraattien 

retoriikassa omaksi uhkakseen kansanvaltaisuudelle. Edustaja Tanner vertasi tilannetta diktatuuriin, 

jossa elettiin ”erään puolueen diktatuurin alaisena” 262 ja nämä toimet olivat aiheuttaneet 

edustajissa sellaista pelkoa, etteivät he ”--enää ole vapaita käsittelemään näitä asioita oman 

vakaumuksensa ja harkintansa mukaan”. 263 Uhkauksien katsotaan kohdistuvan sekä edustajiin 

itseensä että suoraan valtiosääntöön, joka näin oli nostanut riskin ”järjestettyyn diktatuuriinkin 

siirtymisestä”. 264 Pelon alaisuudessa sosialidemokraateissa koettiin, ettei eduskunta kyennyt 

tekemään puolueetonta tai reilua päätöstä lain suhteen. 

 
258 Tanner (SDP), Valtiopäivät II/1930 pöytäkirjoissa s.227–228. 
259 Tanner (SDP) Valtiopäivät II/1930 pöytäkirjoissa s.227–228. 
260 Sventorzetski (SDP), Valtiopäivät I/1930 pöytäkirjoissa s.1105. 
261 Ryömä (SDP), Valtiopäivät I/1930 pöytäkirjoissa s.944. 
262 Tanner (SDP), Valtiopäivät II/1930 pöytäkirjoissa s.228. 
263 Tanner (SDP), Valtiopäivät II/1930 pöytäkirjoissa s.228. 
264 Tanner (SDP), Valtiopäivät II/1930 pöytäkirjoissa s. 228. 
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Muuttunut voimatasapaino aiheutti suurta kitkaa eduskunnan keskusteluissa. Se mahdollisti 

oikeistolle kyvyn vedota enemmistöön kansanvaltaisuuden takeena, mutta toisaalta se toimi myös 

sosialidemokraattien keinona peräänkuuluttaa tilanteen epäreilua ja keinotekoista lähtöasetelmaa. 

Sosialidemokraatit kannattivatkin vaaleja demokraattisena tapana ratkaista kysymys tasavallan 

suojelulaista, sillä vaaleilla täysilukuinen eduskunta olisi selkeämmin puolueeton 

päätöstilanteessa.265 Keskeiseksi ongelmaksi demokratian kannalta muodostuikin keskustelussa 

kaksi kysymystä: kuka oli oikeutettu ajamaan kansan tahtoa ja kenet käsite kansa piti sisällään? 

Kansalaisoikeudet olivat keskustelussa kiistakapula, josta kukin puolue kävi kauppaa, yrittäen 

osoittaa omat kykynsä ja valtuutensa ajaa näitä oikeuksia.  

Keskustelussa nousi myös ajatus vuosina 1918 ja 1919 säädetyn lainsäädännön olevan itsessään 

kansalaisille liian vapaamielinen ja näin ollen johtaen tilanteeseen, jossa ”Suomen kansa on asetettu 

ristituleen perustuslakien edessä”266. Tasavallan suojelulain nojalla voitiin siis rajata sen 

kannattajien näkemyksessä kansalaisten oikeuksia: 

”kansamme vihollisille, itsenäisyyden vihollisille -- niin laajat oikeudet, että 

kommunistit kulkevat perustuslaki kädessä kautta koko isänmaan maan- ja 

valtiopetosta valmistamassa, häiritsevät kaikkialla yhteiskunnan rauhaa, 

kansalaisten omantunnonrauhaa, ja valtakunta on voimaton näitä vastaan”.267 

Kansantahtoa ja -oikeuksia tuli siis ajaa tasavallan suojelulakia kannattaneiden kommenteissa 

hallituksen kautta, joka osasi asettaa sen oikeuksille parhaat lait ja käyttää niitä hätävarana – oli 

hallitusvaltaa harjoittamassa mikä hallitus tahansa.268 Kommentti asetti arveluttavaan valoon myös 

laillisuusperiaatteen, sillä se vihjasi hierarkiaan, jossa vallankäyttäjän oma tulkinta asettui 

perustuslaissa taattujen oikeuksien ja normien yläpuolelle. 

Vaikka Lapuan liike ja oikeistolainen hallitus lopulta saivat kommunistilakien myötä tahtonsa läpi, 

oli se niin sanottu, raskaita menetyksiä vaatinut Pyrrhoksen voitto. Lapuan liike alettiin nähdä 

vaarallisena suomalaista, konsensushakuista yhteiskuntaa kohtaan. Mäntsälän kapinan seurauksena 

Suomen valtio asetettiin tasavallan suojelulain alaisuuteen vuoteen 1935 asti ja Lapuan liikkeen 

toiminta kiellettiin ja lakkautettiin.269 Kohtalokas ratkaisu olikin, että laki saatiin porvaripuolueiden 

enemmistöllä vietyä laillisin tein läpi, eikä vallankaappauksen pelko ollut enää akuutti.270 

 
265 mm. Keto (SDP), Valtiopäivät I/1930 pöytäkirjoissa s.1104; Sventorzetski (SDP), Valtiopäivät I/1930 

pöytäkirjoissa s.1106; Schauman (RKP), Valtiopäivät I/1930 pöytäkirjoissa s.1110. 
266 Juutilainen (ML), Valtiopäivät I/1930 pöytäkirjoissa s.1113. 
267 Juutilainen (ML), Valtiopäivät I/1930 pöytäkirjoissa s.1113. 
268 Virkkunen (kok.), Valtiopäivät I/1930 pöytäkirjoissa s.1102. 
269 Tuori & Scheinin, (1988): s.55–56. 

270 Vares (2018): s.191–192. 
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Oikeusvaltion kannalta huomionarvoista on, että niin Kallion kuin Svinhufvudin oikeistohallitukset 

pitivät myös ulkovaltiosääntöistä poikkeustilaoikeutta mahdollisuutena. Svinhufvudin hallitus 

muun muassa kaavaili suunnitelmia, joissa hallitus olisi julistautunut kansalliskokoukseksi, mikäli 

tasavallan suojelulain vaatimaa enemmistöä ei olisi vaaleilla saavutettu. Kun ajan virallinen 

politiikka yhdistetään kontekstiin, jossa radikaalioikeistolainen kansaliike esitti toimivansa 

valtionsäännön ulkopuolisena ”korkeimman oikeiden” toteuttajana, on tilanteen kriisiherkkyys 

ilmiselvä. Oikeustolainen vallankaappaus oli Suomessa vuonna 1930 täysin varteenotettava riski.271   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
271 Tuori & Scheinin, (1988): s.59.  
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4 1990-luvun valtiopäivien keskustelu koskien valmiuslakia 

4.1 Konteksti  

 

Seuraavassa analyysiosiossa on tarkasteltu vuoden 1989 hallituksen esitystä uudeksi valmiuslaiksi 

sen perustelujen, taustan ja tarkoituksien kannalta, sekä valtiopäivien 1990 ja 1991 pöytäkirjoja. 

Painopiste on pyritty pitämään yhtenäisyyden vuoksi pöytäkirjojen keskusteluissa, joiden 

katsotaan palvelevan parhaiten tutkimuksen metodiosiossa listattuja tavoitteita. Valmiuslaista 

käytiin vuoden 1990 helmikuussa aluksi lähetekeskustelu, jonka jälkeen se lähetettiin valiokuntiin 

käsiteltäväksi. Vuoden päästä kevättalvella 1991 siitä käytiin yhteensä kolme käsittelykeskustelua. 

Maaliskuussa 1991 käytiin eduskuntavaalit ja laki astui voimaan saman vuoden syyskuussa. 

Lakiin liittyvää aineistoa on suhteessa aiempaan hyvin paljon. Aineistossa valmius- ja 

puolustustilalakia käsiteltiin osittain rinnakkain sekä samanaikaisesti. Näin ollen keskustelua on 

analysoitu siltä osin, kun se liittyy valmiuslakiin. Suoraan puolustustilalakiin liittyviä 

kommentteja ei tässä osuudessa käsitellä, sillä klassisesti aseellisiin konflikteihin liittyvä 

kriisilainsäädäntö on jätetty tutkimuksen rajauksessa ulkopuolelle. Kuitenkaan jonkinasteiselta 

aiheiden ja teemojen päällekkäisyyksiltä ei keskustelun rakenteen takia voida välttyä. 

Puheenvuoroja keskustelussa käytettiin lähes sata, mutta 1930-lukuun verrattuna ne olivat 

pääsääntöisesti lyhyempiä. 

Arviot 1990-luvun puoluepolitiikan vaikutuksista valmiuslainsäädännön kehitykseen ovat vielä 

toistaiseksi alitutkittuja ja puoluehistoriaa 1980-luvun jälkeisestä ajasta on haastavaa löytää. Näin 

ollen tulkinnat 1900-luvun lopun politiikasta ja turvallisuuspolitiikan taustoista joudutaan 

nojaamaan aikalaisten elämänkertoihin ja poliittisiin muistelmiin. Vaikkakin siis seuraavat 

havainnot joudutaan perustamaan pääasiassa yksittäisten poliittisten toimijoiden subjektiivisiin 

tulkintoihin, voidaan niiden pohjalta vetää joitakin päätelmiä valmiuslakiin vaikuttaneista 

voimasuhteista. 

Valmiuslaki politisoitui keskustelussa kiireellisyyskysymyksen myötä. Samankaltaisuus 1930-

luvun lakikäsittelyyn onkin tästä näkökulmasta erityisen mielenkiintoinen. Kiireellisyyteen 

liittyvää dilemmaa voidaan pitkälti selittää eduskuntavaalien läheisyydellä: SDP:lle oli ennustettu 

vuoden 1987 pohjalta suurimman puolueen paikkaa, mutta valta-asetelmista ei ollut täyttä 

varmuutta. Vuoden 1991 eduskuntavaaleissa kolme suurta – SDP, kokoomus ja Suomen Keskusta 

(myöh. keskusta) – taistelivat suurimman puolueen paikasta. Helsingin Sanomien 

mielipidemittauksissa tulokset näyttäytyivät hyvin tasavertaisina. Ideologisten esteiden suhteen 

hallitusasetelmat kolmen suuren yhteistyölle olivat vapautuneet kylmän sodan ajoista, mutta näistä 
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kolmesta turvallisimmalta näytti keskustan ja kokoomuksen välinen porvarihallitus. Asetelmaa 

selitti vaikea taloustilanne, markkaa koskeva kysymys ja Eurooppa-linja, jossa keskustan ja 

kokoomuksen katsottiin olevan pääsääntöisesti samoilla linjoilla. Keskusta vietyä lopulta voitto 

vuoden 1991 eduskuntavaaleista, realisoituivat nämä asetelmat: Esko Ahon johdolla hallitus 

muodostui sinivihreäksi.272 

Sisäpolitiikan tasolla tapahtui isoja muutoksia, osittain reflektiivisesti ulkopolitiikan seurauksena. 

Myös suomalaiset puolueet olivat saaneet kokea sosialismin ja Neuvostoliiton yleisen suosion 

heikkenemisen. Trendi heijastui Suomen sisäpolitiikkaan ja myös suomalainen vasemmisto oli 

1990-luvulle tultaessa menettänyt kannatustaan. Kommunistien kannatus oli suoranaisesti 

romahtanut. Samanaikaisesti puolustuspolitiikan arvostus kasvoi. Kokoomus hyötyi yleisesti 

ilmapiirin muutoksesta ja kasvatti laajasti kannatustaan, samalla vasemmiston järjestäytyessä 

uudestaan nykyiseksi punavihreäksi vasemmistoliitoksi. Keskusta oli jossain määrin astunut 

klassisen vasemmisto-oikeisto jaon ulkopuolelle, sillä vuoden 1987 eduskuntavaalien salainen 

yhteistyösopimus porvaripuolueiden välillä oli jättänyt sen ulkopuoliseen asemaan.273  

Näiden puoluepoliittisten asetelmien voidaan olettaa jossain määrin selittävän, miksi keskusta ei 

ottanut selkeää kantaa valmiuslain käsittelyn suhteen, jääden jokseenkin keskustelua ja jakolinjoja 

tasapainottavaksi toimijaksi. Toisaalta kokoomuksen asettuminen vahvasti maanpuolustusta ja 

isänmaallista kuvastoa hyödyntäväksi toimijaksi myös 1990-luvun keskustelussa voidaan ajatella 

ainakin osittain selittyvän porvaripuolueiden aatteellisella historialla vahvan maanpuolustuksen 

tukijoina.274 Puolueet ryhmittyivät keskustelussa tätä kautta rintamaksi, jossa lainsäädäntöä ajettiin 

läpi pääasiassa kokoomuksen ja jossain määrin suomen maaseudun puolueen taholta, 

samanaikaisesti vasemmistoliiton, sosialidemokraattien ja vihreiden asettuessa pääsääntöisesti 

lainsäädäntöä tai sen sisällön yksityiskohtia vastaan. Vahvimman vastustuksen itse lainsäädäntöä 

kohtaan esitti vasemmistoliitto. Keskusta ja osittain myös RKP liikkuivat kahden rintaman 

välimaastossa, puoltaen valmistelutyön perusteellisuutta, mutta kritisoiden valmiuslain yleistä 

politisoitumista vaalien alla. 

Turvallisuuspolitiikassa puolueettomuuskysymys linkittyi 1990-luvun alussa aktiivisesti käytyyn 

keskusteluun mahdollisesta Euroopan yhteisön (EY) ja myöhemmin EU-jäsenyydestä, jonka 

myötä Suomen kansainvälinen asema olisi muuttunut. Syksyn 1990 EY-keskustelujen läheisyys 

toi myös valmiuslain käsittelyyn ilmeiseksi muuttuvan ilmapiirin: Jäsenyyden myötä Suomen 

asemassa ei olisi enää ollut kyse puolueettomuudesta, vaan sotilaallisesta 

 
272 Aho (2020): s.91–120. 
273 Visuri, P. (2006): Suomi kylmässä sodassa, Kadettikunta ry ja Kustannusosakeyhtiö Otava, Keuruu, s.298–300. 
274 Soikkanen (1984): s.9. 
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liittoutumattomuudesta.275 Toisaalta turvallisuuden painopistettä oltiin myös valmiita vahvemmin 

siirtämään EY:n jäsenyyden taakse.276 Puolueiden sisällä suhtautuminen integraatiopolitiikkaan 

vaihteli: Ulkopoliittisten asetelmien muuttuessa hegemonista tai selkeää linjaa ulkopolitiikasta ei 

haluttu luoda hätiköiden.277 

 

4.2 Lainsäädäntöön vaikuttaneet kehykset 

 

Vahva liennytysaalto leimasi ajan kansainvälistä politiikkaa, joka heijastui osaksi keskustelua 

poikkeustilojen säätelyn tarpeellisuudesta ja hyödystä. Kylmän sodan päättyminen leijaili ilmassa 

ja erityisesti lakia vastustaneesta retoriikasta voitiin aistia halua irrottautua 1900-lukua 

leimanneesta voimapolitiikasta. Ulko- ja turvallisuuspolitiikan uutta linjaa kaavailtiinkin jossain 

määrin välimaastossa, jossa Suomen perinteinen ulkopoliittinen ajattelu sai selkeäksi 

haastajakseen uuden, vahvasti diplomatiaan ja monenkeskiseen yhteistyöhön vetoavan 

ajattelutavan. Suomi oli muuttumassa osaksi globaalia maailmaa, jossa yhteydet olivat lyhyitä ja 

rajoilla oli kasvavissa määrin heikompi merkitys. Naapurimaan, Neuvostoliiton, kohtalosta ei vielä 

vuonna 1990 ollut varmaa tietoa ja Suomen tuli pyrkiä sovittamaan oma sijaintinsa osaksi 

epävarmoja vallan rakennelmia.  

Myöhemmin 1990-luvulle asetettu zeitgeist eli ajan henki etsi vuosikymmenen alussa vielä 

kasvojaan. Myös kuvaa tulevaisuudesta tai tulevan vuosituhannen turvallisuuspolitiikasta etsittiin 

useiden erilaisten ja rinnakkaisien narratiivien kautta. Samalla, kun keskustelussa määriteltiin 

Suomen tulevaisuuden ulko- ja turvallisuuspoliittista linjaa, neuvoteltiin keskustelussa myös 

ehtoja siitä, kuka todella oli oikeutettu taho luotsaamaan tätä muutosta. Valmiuslain kautta 

rakennettiin luonnosta modernista suomalaisesta valtiosta ja sen turvallisuuspolitiikan 

laajemmasta ideologisesta ja maailmankatsomuksellisesta pohjasta. Historia toimi valtuutena, 

jonka kautta puolueet pyrkivät asettamaan itsensä oikeutettuun paikkaan muutoksen johtajana. 

 

4.2.1 Sisä- ja ulkopoliittisten uhkakuvien kehys 

 

Keskustelun perusteella lainsäädännön pääasialliseksi tarkoitukseksi voidaan katsoa 

muodostuneen Suomen kriisilainsäädännön päivittäminen modernia ja globalisoituvaa maailmaa 

paremmin vastaavaksi. Kuva lain koetusta tarpeellisuudesta ja mahdollisista uhkaskenaariosta 

 
275 Lipponen, P. (2014): Murrosten aika: muistelmat 1979–1995, WSOY. s.352. 
276 Lipponen (2014): s.261. 
277 Keski-Rauska, R. (2020): Sinä osaat, sinä pystyt: Ilkka Suomisen elämä. Docendo, s.430–432. 
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piirtyi 1990-luvun asiakirjojen pohjalta huomattavasti yksityiskohtaisemmaksi verrattuna 

esimerkiksi 1930-lukuun. Lainsäädännön esittelyasiakirjat olivatkin perusteluissaan 

huomattavasti edeltäjiään laajempia: Vuodelta 1989 peräisin olevassa hallituksen esitys 

valmiuslaista oli hieman yli 50-sivuinen dokumentti. 

Lainsäädännön perusteluissa listattiin sen tarkoitusperiä: 

”--monenlaisen keskinäisen vuorovaikutuksen merkitys on lisääntynyt valtioiden 

välisissä suhteissa toisen maailmansodan jälkeen esimerkiksi kasvaneen 

taloudellisen kanssakäymisen ja teknologisista syistä aiheutuneen riippuvuuden 

johdosta”.278  

Vuorovaikutussuhteiden katsottiin muuttavan valtion tilannetta niin, että ”Suomi on kuten muutkin 

valtiot monin tavoin riippuvainen kansainvälisistä tekijöistä ja yhteyksistä”.279  Riippuvuuden 

koettiin lainsäädännössä perusteluissa kasvattavan epäsuorien kriisien riskejä: 

”-- Suomen kaltainen valtio saattaa erilaisista ulkoisista syistä joutua sellaiseen 

tilanteeseen, jossa normaalioloja varten luodut valtiovallan toimivaltuudet 

osoittautuvat riittämättömiksi -- esimerkiksi sodanuhkaa lievemmän sotilaallisen 

kriisin aiheuttamasta kansainvälisen tilanteen kiristymisestä ja tästä tai 

muunlaisesta syystä johtuvasta maailmantalouden häiriöstä -- sellaiset ennalta 

arvaamattomat poikkeusolot, jotka johtuvat Suomessa tai ulkomailla sattuneesta 

suuronnettomuudesta.280 

Kylmän sodan päättymisen myötä valtiolliset uhkakuvat muuttuivat. Muun muassa Jolle Demmers 

(2017) on kuvannut, kuinka vielä 1980-luvulle saakka konflikteja olivat leimanneet sijaissodat 

kylmän sodan osapuolten välillä. Tyypillisiä olivat asetelmat, joissa kaksi leiriä kävivät strategista 

ja pitkään juonitteluun ja vakoiluun perustuvaa valtataistelua muiden valtioiden kautta. 

Tarkoituksena oli välttää aktiivisen aseellisen konfliktin toistensa välillä. 281 Myös valmiuslakiin 

kirjattiin epäsuorien konfliktien mahdollisuus, todennäköisesti näiden kokemuksien pohjalta. 

2000-luvulle tultaessa kriisikuvastoa alkoi leimaamaan entistä vahvemmin päällekkäisinä ilmiöinä 

niin globalisaatio, yhteyksien kaventuminen ja helpompi ihmismassojen liikkuvuus, jotka 

muuttivat sodankäyntiä 1990-luvun lopulle tultaessa.282 Vuoden 1990 valmiuslain keskustelun 

 
278 Valtiopäivät 1989 asiakirjoissa HE 248/1989 valmiuslaiksi: yleisperustelut, s.4. 
279 Valtiopäivät 1989 asiakirjoissa HE 248/1989 valmiuslaiksi: yleisperustelut, s.4. 
280 Valtiopäivät 1989 asiakirjoissa HE 248/1989 valmiuslaiksi: yleisperustelut, s.4.  

281 Demmers, J. (2017): Theories of violent conflict: an introduction (Second edition). Routledge, Taylor & Francis 

Group, s. 4. 
282 Demmers (2017): s. 4. 
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voidaan ajatella sijoittuneen tämän muutosaallon keskelle. Sen voidaankin katsoa liikkuneen niin 

klassisten kylmän sodan kuin modernien kriisien tulkintojen välillä. 

Laki listasi sen käyttötarkoituksen neljän pääkategorian kautta, joita olivat: 1) turvata väestön 

toimeentulo ja maan talouselämä, 2) ylläpitää oikeusjärjestystä ja kansalaisten perusoikeuksia sekä 

3) turvata valtakunnan alueellinen koskemattomuus ja itsenäisyys. 283 Lain laukaiseva tekijä oli 

siis näin ollen tilanne, jossa jokin kolmesta kategoriasta asettui uhanalaiseksi tai vaarantui. 

Puolustusneuvosto oli esityksessä määrittänyt tärkeimmiksi kriisityypeiksi suuronnettomuuden, 

taloudellisen kriisin, kansainvälisen tilan kiristymisen sekä vieraiden valtioiden välisen 

sodanuhan, sodan tai aseellisen hyökkäyksen suomeen.284   

Myöhemmin myös kriisityypit lajiteltiin viiteen ryhmään: 

”(e)nsimmäisessä ryhmässä ovat vakavimmat kriisit eli Suomeen kohdistuva 

aseellinen hyökkäys ja sota,” toisena ”- Suomen alueellisen koskemattomuuden 

vakava loukkaus ja maahan kohdistunut sodanuhka” kolmantena ”-- vieraiden 

valtioiden välillä vallitsevasta poikkeuksellisesta tilasta tai muusta Suomen 

ulkopuolella sattuneesta erityisestä tapahtumasta, jonka vaikutukset voivat heijastua 

Suomeen”, neljäntenä ”taloudellisluonteisesta vakavasta uhkasta väestön 

toimeentulolle tai maan talouselämän perusteille” sekä viimeisenä 

”suuronnettomuus”.285  

Kriisityypit olivat siis pääsääntöisesti ulkopoliittisista selkkauksista tai kansainvälisistä kriiseistä 

juontuvia uhkakuvia, joiden hallitseminen niiden laajuuden johdosta ei viranomaisten 

säännönmukaisilla toimivaltuuksilla ollut mahdollista. Terroritoimintaa ei valmiuslainsäädäntöön 

valittu sisällyttää, sillä sen katsottiin olevan torjuttavissa normaalin lainsäädännön keinoin.286 

Käytännössä katsoen terroriteko saattoi seurauksiensa kautta laukaista joissain äärimmäisissä 

tapauksissa valmiuslain, mikäli sen katsottiin olevan osa laajempaa aseellista hyökkäystä tai 

tuottavan suuronnettomuuden.287 

1990–2000-lukujen taitteen jälkeen moderneja sotia alettiin yhä vahvemmin tarkastella Mary 

Kaldorin matalan intensiteetin konflikti -käsitettä käyttäen.288 Konflikteja ryhtyi leimaamaan 

vahva abstraktius ja verkottuneisuus, joka näkyi myös siinä, miten Suomi ryhtyi kehittämään 

valmiussuunnitteluaan. Kaldorin teoria on suhteellisen kiistelty, eikä sitä voida pitää tyhjentävänä 

 
283 Valtiopäivät 1989 asiakirjoissa HE 248/1989 valmiuslaiksi: yksityiskohtaiset perustelut, s.12. 
284 Valtiopäivät 1989 asiakirjoissa HE 248/1989 valmiuslaiksi: yksityiskohtaiset perustelut, s.12. 
285 Valtiopäivät 1989 asiakirjoissa HE 248/1989 valmiuslaiksi, yksityiskohtaiset perustelut: lain tarkoitus, s.11–14. 
286 Valtiopäivät 1989 asiakirjoissa HE 248/1989 valmiuslaiksi, yksityiskohtaiset perustelut: lain tarkoitus, s.14. 
287 Valtiopäivät 1989 asiakirjoissa HE 248/1989 valmiuslaiksi, yksityiskohtaiset perustelut: lain tarkoitus, s.14. 
288 Kaldor, M. (1999): Uudet ja vahat sodat, Kustannus Oy Taifuuni, s.13. 
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modernin sodan kuvauksena. Sen voidaan kuitenkin ajatella kuvaavan niitä trendejä, joiden kautta 

turvallisuuskuvan koettiin vuosituhannen vaiheessa kehittyvän. Muun muassa Pertti Joenniemi 

(1990) on aikalaiskuvauksissaan tuonut esille, miten 1990-luvun alulle leimallista olikin ajatus 

siitä, etteivät suorat aseelliset konfliktit ainakaan Euroopassa olleet enää todennäköisiä ja myös 

moni asiantuntija luotti ajatukseen siitä, kylmä sota sellaisena, kuin se oli lähes 50-vuotta 

kansainvälisessä politiikassa ymmärretty, oli tullut päätökseensä.289 Näin ollen siirtymä myös 

poikkeustiloja käsittelevässä lainsäädännössä oli ilmeinen: lain tuli kattaa yhä vahvemmin 

verkottuneet, globaalit kriisit. Näin ollen sisäpoliittiset uhkakuvat, kuten 1930-lukua leimannut 

pelko vallankumouksesta tai aatteellisesta radikalismista, jäivät huomattavasti vähemmälle 

huomiolle.  

Vaikka uhkakuvat olikin suhteellisen perustellusti avattu valmiuslakia koskevassa hallituksen 

esityksessä, eivät ne saaneet taakseen täyttä kannatusta. Vasemmistoliiton edustaja totesi lain 

käsittelyssä suoraan, että ”(u)hkakuvat-- tuntuvat epärealistisilta”290 Myös esiteltyjen uhkakuvien 

todennäköisyys kokonaisuudessaan asettui kyseenalaiseksi. Puolueena pääsääntöisesti 

lainsäädäntöä vastustamaan asettuneen vasemmistoliiton edustaja esitti kritiikkiä hallituksen 

esityksen turvallisuuskuvaa kohtaan: 

”Lakiesityksissä spekuloidaan pienen rajoitetun eurooppalaisen ydinsodan 

mahdollisuudella -- spekuloidaan myös konventionaalisin asein käytävän sodan 

mahdollisuudella ja Suomen osuudella sodassa”.291   

Uuden turvallisuuspoliittisen ajattelun vaikutus kantautuu myös keskusteluun: osa selvästi koki, 

että aseelliset ja sotilaalliset kriisit edustivat vanhoja uhkaskenaarioita, eivätkä olleet näin ollen 

kykeneviä vastaamaan muuttuvan maailman tarpeisiin. Myös sosialidemokraattien edustaja totesi 

esitettyjen uhkakuvien olleen vanhanaikaisia.292 Uhkakuvien katsottiin perustuvan jo 

vanhentuneisiin turvallisuuden ajattelumalleihin: 

”–hyvin pitkälti niihin vanhoihin kokemuksiin, mitä meillä kriisitilanteista on, ei 

siihen todellisuuteen, joka tänä päivänä maailmassa vallitsee, eikä varsinkaan siihen 

tulevaisuuteen, johon olemme menossa”.293  

Myös vihreistä nousi näkemys muuttuneen sodankuvan puolesta ja eräs edustajista kuvasikin, että 

moderni sodankuva vaati uudenlaisia keinoja vastata laaja-alaisiin seurauksiin, sillä ”nykyajan 

 
289 Joenniemi, P. (1990): Ulkopolitiikka murroksessa: Suomi kylmän sodan jälkeen, WSOY, kappaleessa Kylmän 

sodan jälkeen?  s.11–36. 
290 Laine (vas.), Valtiopäivät 1/1990 pöytäkirjoissa, s.394. 
291 Laine (vas.), Valtiopäivät 1/1990 pöytäkirjoissa, s.395. 
292 Backman (SDP), Valtiopäivät 1/1990 pöytäkirjoissa, s.398. 
293 Backman (SDP), Valtiopäivät 1/1990 pöytäkirjoissa, s.398. 
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sodankäynti (ei ole) laboratorioissa tapahtuvaa, täsmäasein käytävää sotaa” vaan myös 

esimerkiksi kemialliset ja biologiset aseet olivat osana uhkaskenaarioita.294 Muuttunutta poliittista 

todellisuutta näyttikin uusina tekijöinä yhä vahvemmin määrittävän keskinäisriippuvuuden ja 

”maapallomme kutistumisen”295 kokemus ”tiedon lisääntymisen myötä, tieteen ja teknologian 

kehityksen myötä”296, jonka pääasiallisina kiihdyttäjinä olivat ”tiedonvälityksen reaaliaikaisuus -- 

ja samoin ihmisten liikkuminen”297. Informaatiovaikuttaminen – joskin ei sen nykyisessä 

laajuudessa tai merkityksessä – oli myös osa 1990-luvulla käytyä turvallisuuspoliittista 

keskustelua.298  

Turvallisuuspolitiikan muutos näkyi myös siitä käytetyssä kielessä. Vasemmistoliiton edustaja 

kommentoi, miten ”sotatila (oli) muuttunut puolustustilaksi, kriisi valmiustilaksi, ja tässä taannoin 

asevientilakikin muuttui puolustusaseiden vienniksi”.299 Keskeinen kysymys oli, missä määrin 

termien katsottiin todella edustavan turvallisuuspolitiikan todellisuutta. Äänessä olleiden 

edustajien pohjalta näyttikin siltä, että pääasiassa Vasemmisto, SDP ja Vihreä liitto (myöh. 

vihreät) asettuivat vastustamaan lakia, sillä eivät kokeneet sen olevan kykenevä vastaamaan sen 

hetkisen turvallisuuspolitiikan tarpeisiin tai ajamaan Suomen politiikalle toivottuja 

kehityskulkuja. Taas kokoomuksen ja suomen maaseudun puolueen (SMP) edustajat 

argumentoivat vahvan puolustuspolitiikan ja valmiuslainsäädännön puolesta. Keskustan ja RKP:n 

asemoituminen keskustelussa ei ollut selkeästi tätä jakoa myötäilevä. 

Erityisen mielenkiintoista on, että myös ekologiset kriisit nostettiin keskustelussa 

uhkaskenaarioiden joukkoon. Tässä yhteydessä ei puhuttu laajamittaisista onnettomuuksista, vaan 

esille nostettiin ”hitaasti etenevät”300 ekologiset kriisit. Esimerkiksi lajien joukkosukupuuton 

katsottiin olevan suoraan yhteydessä taloudelliseen toimintaan, joka näin ollen loi uusia 

uhkaskenaarioita.301  Myös sademetsäkatoon viitattiin keskustelussa esimerkkinä ylirajallisesta 

uhkaskenaariosta.302 Huomionarvoista myös on, että ihminen itse nimitettiin näiden uhkakuvien 

syypäiksi, tuoden painotuksen myös omavastuulle turvallisuuspoliittisessa suunnittelussa.303 

Ekologisiin kriiseihin keskustelussa huomiota kiinnittivät etunenässä vihreän puolueen edustaja 

sekä ohimennen SDP:n ja Vasemmistoliiton edustajat. 

 
294 Paloheimo (vihreät), Valtiopäivät 6/1990 pöytäkirjoissa, s.5990. 
295 Löyttyjärvi (vas.), Valtiopäivät 6/1990 pöytäkirjoissa, s.5991. 
296 Löyttyjärvi (vas.), Valtiopäivät 6/1990 pöytäkirjoissa, s.5991. 
297 Löyttyjärvi (vas.), Valtiopäivät 6/1990 pöytäkirjoissa, s.5991. 
298 Männistö (vas.), Valtiopäivät 1/6/1990 pöytäkirjoissa, s.6002. 
299 Laine (vas.), Valtiopäivät 1/1990 pöytäkirjoissa, s.394. 
300 Paloheimo (vihreät), Valtiopäivät 6/1990 pöytäkirjoissa, s.5990. 
301 Paloheimo (vihreät), Valtiopäivät 6/1990 pöytäkirjoissa, s.6209. 
302 Löyttyjärvi (vas.), Valtiopäivät 6/1990 pöytäkirjoissa, s.5991. 
303 Vuoristo (SDP), Valtiopäivät 6/1990 pöytäkirjoissa, s.6001. 
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Myös muut globaalit uhkaskenaariot joukkotuhoaseista terrorismiin esiintyivät keskustelussa, joka 

vei keskustelun myös laajemmin kollektiivisen turvallisuuden käsittelyyn.304 Vasemmistoliiton 

edustajan kommenteissa tämä tarkoitti, että turvallisuuspoliittisiin haasteisiin tuli ensikädessä 

vastata kansainvälisen yhteisön ja diplomatian keinoin – ”ilman aseiden uhkaa”. 305 

Kriisilainsäädännön suunnittelu nähtiin vasemmistoliiton edustajan kommentissa kertovan valtion 

omasta heikkoudesta: 

”Yhteiskunta, joka luo uhkakuvia ja viholliskuvia niin ulkoisten kuin sisäistenkin 

uhkien ja vihollisten varalta, on hyvin haavoittuva ja hauras”.306  

Näin itse valmiuslaki nähtiin siis valtion turvallisuustilan kannalta vahingollisena, sillä se kieli 

valtion sisäisestä kyvyttömyydestä vastaanottaa kriisejä normaalin lainsäädännön keinoin. 

Keskustelusta voidaan tulkita siirtymä, jossa turvallisuutta alettiin 1990-luvulla hahmottaa laajan 

turvallisuuden käsitteen kautta: turvallisuus piti sisällään kaikki yhteiskunnalliset toiminnot ja 

kansainvälisen yhteisön turvallisuuden. Tämä tarkoitti, että rauhantila Suomen omilla lähialueilla 

ja toimintapiirissä takasi myös oman valtiollisen turvallisuuden.307  

Näin ollen uskottava maanpuolustus ja sen ohella kriisilainsäädäntö oli myös EU-kysymys: 

unionin jäsenyysvalmisteluissa huomiota kiinnitettiinkin erityisesti ”asianmukaista, turvallisuus-

ympäristöön nähden uskottavaa itsenäistä kansallista puolustuskykyä” kohtaan.308 Saksan 

yhdentymisen ja YYA-sopimuksen raukeamisen myötä puolueettomuuskysymys oli noussut 

Suomen turvallisuuspolitiikalle keskeiseksi.309 Suomessa tunnistettiin, ettei EY tai tuleva EU 

voinut olla Suomen pääasiallinen turvallisuusratkaisu 310 ja samanaikaisesti myös muotoaan 

muuttavan Naton jäsenyyskysymys jäi vastaamatta.311 Vastuu omasta turvallisuudestaan jäi siis 

Suomelle itselleen ratkaistavaksi, jonka voidaan olettaa näkyneen juuri valtion omavastuuta 

korostavissa argumenteissa. 

Lähialueiden turvallisuus ja epäsuorat riskit olivat osoittautuneet ilmeisiksi 1990-luvun 

keskustelijoille: muistissa olivat kokemukset vuoden 1986 katastrofaalisesta Tšernobylin 

ydinonnettomuudesta. Kannanotoissa tuotiin useaan otteeseen esiin ydinonnettomuuden riski, 

sekä kaasu- ja myrkkykatastrofit ja näin ollen myös Suomen valtion koettu kyky vastata niihin 

 
304 Löyttyjärvi (Vas.), Valtiopäivät 6/1990 pöytäkirjoissa, s.5991. 
305 Löyttyjärvi (Vas.), Valtiopäivät 6/1990 pöytäkirjoissa, s.5991. 
306 Löyttyjärvi (Vas.), Valtiopäivät 6/1990 pöytäkirjoissa, s.5991. 
307 Rusi (2003): s.53–54. 
308 Rusi (2003): s.52. 
309 Valtasaari, J. (2009): Myrskyn vuodet: Suomen suunta kylmän sodan jälkeen. Otava, kappale Suomelle tuli kiire 

s.186–192. 
310 mm. Arola, P. & Noronen, V. (1995). Hyvästi 60-luku!: johdatus 90-luvun sukupolviajatteluun. Kirjayhtymä, s.82–

83; Joenniemi (1990): kappaleessa Integraatiokehityksen haasteet s.47–62. 
311 Joenniemi (1990): kappaleessa Kylmän sodan jälkeen? s.23–36. 
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esimerkiksi palo- ja pelastustoimilailla sekä väestönsuojelulailla paikallisesti.312 Uhkakuvista 

puhuttaessa myös ydinvoimalat yleisesti asetettiin tarkastelunalaiseksi: lakia vastustaneissa 

argumenteissa myös Suomen omat ydinvoimalahankkeet politisoitiin riskeinä turvallisuudelle313, 

kun taas lakia puoltavissa näkemyksissä vedottiin itärajan tuntumassa sijaitsevien Neuvostoliiton 

ydinvoimaloihin, joiden heikko kunto nosti koettua riskiä mahdollisesta suuronnettomuudesta.314 

Aiemmat ydinonnettomuudet siis joko vahvistivat narratiivia, että olemassa olevalla 

lainsäädännöllä oltiin ennenkin pärjätty tai täysin päinvastoin korostivat lakia puoltavissa 

näkökulmissa tarvetta uudistaa lainsäädäntöä, sillä seuraava katastrofi voisi sattua Suomen rajojen 

tuntumassa. 

Ylikansallisia kriisejä pohditaan myös humanitääristen kriisien näkökulmasta ja kansainvälisen 

politiikan kuohunta nostikin esiin myös pakolaiskriisin mahdollisuuden, vaikkakin kannat riskin 

realistisuudesta vaihtelivat puoluerajojen yli.315 Muun muassa Kokoomuksen ja SMP:n edustajat 

muun muassa nostivat mahdollisen ”pakolaisvirran”316 riskinä Suomelle, johtuen sen 

vaikutuksesta kansalaisyhteiskunnan kantokykyyn. Näin ollen uudenlainen uhka vaati myös 

lainsäädännöllisiä keinoja vastata kysymykseen. Myös pakolaiskriisin käyttö poikkeustilan 

laukaisevana tekijänä valtionneuvoston toimesta herätti muun muassa vasemmistoliiton ja SDP:n 

edustajissa epäilystä, joka näin ollen asetti kriisiskenaarion kyseenalaiseen valoon.317  

Maailmanpoliittisesti valmius- ja puolustuslain valmistelutyö osui mielenkiintoiseen ajankohtaan: 

samanaikaisesti, kun Euroopassa liennytysaalto näytti yleiseltä trendiltä, oli Persianlahdella 

syttynyt laajamittainen kansainvälinen konflikti ja Baltiassa kansalaisyhteiskunnat ajoivat 

äänekkäästi valtioidensa itsenäistymistä Neuvostoliitosta. Yleinen kuohunta vaikutti suoraan myös 

valmiuslakiin, politisoiden kysymyksen sen kiireellisyydestä. Kansanedustajien kesken ei ollut 

täysin jaettua mielipidettä siitä, missä määrin kriisi heijastuisi myös Suomen politiikkaan ja 

lainvalmistelutyöhön. Suhtautuminen ulkopolitiikkaan jakautui pääsääntöisesti kolmenlaiseen 

näkökulmaan: ensimmäiset näkivät valmiuslain linkittyvän kansainvälisen politiikan 

 
312 Paloheimo (vihreät), Valtiopäivät 1/1990 pöytäkirjoissa, s.400. 
313 mm. Paloheimo (vihreät), Valtiopäivät 1/1990 pöytäkirjoissa, s.400; Pulliainen (vihreät), Valtiopäivät 6/1990 

pöytäkirjoissa, s.5985, Paloheimo (vihreät), Valtiopäivät 6/1990 pöytäkirjoissa, s.6211. 
314 mm. Holvitie (kok.), Valtiopäivät 6/1990 pöytäkirjoissa, s.5986; Lamminen (kok.), Valtiopäivät 6/1990 

pöytäkirjoissa, s.5993. 
315 mm. Pulliainen (vihreät), Valtiopäivät 6/1990 pöytäkirjoissa, s.5984; Joenpalo (SDP) Valtiopäivät 6/1990 

pöytäkirjoissa, s.5987. 
316 mm. Aittoniemi (SMP), Valtiopäivät 6/1990 pöytäkirjoissa, s.5988; Lamminen (kok.), Valtiopäivät 6/1990 

pöytäkirjoissa, s.5989. 
317 mm. Laine (vas.), Valtiopäivät 6/1990 pöytäkirjoissa, s.5978; Joenpalo (SDP), Valtiopäivät 6/1990 pöytäkirjoissa, 

s.5987. 
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kuohuntaan,318 toiset korostivat samanaikaisuutta sattumana319  ja kolmannet näkivät kriisin 

keinona, jonka nojalla kiireellisyyttä piti ajaa eduskunnassa läpi.320 

Muun muassa SDP:n edustaja tunnisti pitkän lainvalmisteluprosessin osumisen sattumanvaraisesti 

kuohuvaan maailmanpoliittiseen tilanteeseen, mutta korosti kiireellisyyskysymystä koskevan 

ongelmien kumpuavan valiokunnan puheenjohtajan omista maailmapolitiikan tulkinnoista.321 

Eripuraa kasvattikin entisestään kokoomuksen edustaja Tapio Holvitien lausunnot 

lehtihaastattelussa lain linkittymisestä Baltian tilanteeseen, joka nähtiin olevan ristiriidassa 

käsittelyssä esitettyjen näkökantojen kanssa.322  

Kiireellisyyskeskusteluun ilmeni selkeästi, että koettu maailmanpoliittisen kokemuksen kirjo oli 

Suomen kannalta monimutkainen. Vihreiden edustaja kommentoi tilannetta toteamalla:  

”-- tämänhetkinen maailmanpoliittinen tilanne Suomen kannalta voidaan kokea 

myös hyvin eri tavoin--” ja näin ollen myös ”--(k)yvyssä hallita kokonaistilanne ja 

oma käyttäytyminen suhteessa siihen saattaa esiintyä niin ikään uskomattoman 

suurta vaihtelua--”.323  

Maailmanpolitiikan arvaamattomuus ilmeni keskustelun retoriikasta vahvasti ja 

keskinäisriippuvaisessa maailmassa tilanteen ennakointi osoittautui haastavaksi. Kokoomuksen 

edustaja kuvasi tilanteen arvaamattomuutta lakia puoltavana tekijänä:  

”--kuka meistä on täällä tai talon ulkopuolella niin valmis, että pystyy ennakoimaan, 

miten mahdollisesti ne kriisit, mitä maan rajojen ulkopuolella nyt on käynnissä, 

tulevat meitä koskettamaan. – (H)aluan viitata vanhaan suomalaiseen totuuteen: ’Ei 

vara venettä kaada’”.324   

Myös Somaliassa kiristynyt poliittinen tilanne nousi ohimennen esiin keskustelussa mahdollisena 

tekijänä, jonka kautta lain kiireellistä läpivientiä saatettiin ajaa.325 Globalisaation tuoma maailman 

kutistuminen tunnettiin keskustelussa: uhkaskenaariot, jotka olivat ennen kaukana ja etäisiä, 

saattoivat jo 1990-luvulla koskettaa Suomea tavoilla, joihin ei ollut aiemmin koettu tarvetta 

 
318 mm: Jääskeläinen (kok.), Valtiopäivät 6/1990 pöytäkirjoissa s.5988; Holvitie (kok.) Valtiopäivät 6/1990 

pöytäkirjoissa, s.5977. 
319 mm. Norrback (RKP) Valtiopäivät 1/1990 pöytäkirjoissa, s.402; Joenpalo (SDP), Valtiopäivät 6/1990 

pöytäkirjoissa, s.5978; Holvitie (kok.), Valtiopäivät 6/1990 pöytäkirjoissa, s.5975.  
320 mm.  Helle (vas.) Valtiopäivät 6/1990 pöytäkirjoissa, s.5977; Sarapää (kesk.), Valtiopäivät 6/1990 pöytäkirjoissa, 

s.5979; Rinne (SDP) Valtiopäivät 6/1990 pöytäkirjoissa, s.5980–5981; Joenpalo (SDP) Valtiopäivät 1/1991 

pöytäkirjoissa, s.59. 
321 Joenpalo (SDP), Valtiopäivät 6/1990 pöytäkirjoissa, s.5986. 
322 mm. Laine (vas.), Valtiopäivät 6/1990 pöytäkirjoissa, s.5978; Pulliainen (vihreät), Valtiopäivät 6/1990 

pöytäkirjoissa, s.5984. 
323 Pulliainen (vihreät), Valtiopäivät 6/1990 pöytäkirjoissa, s.5984. 
324 Jääskeläinen (kok.), Valtiopäivät 6/1990 pöytäkirjoissa, s.5988. 
325 Rinne (SDP), Valtiopäivät 6/1990 pöytäkirjoissa, s.5980. 
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varautua. Globalisaation myötä tunne hallinnan ja rajattomuuden tunteesta näyttikin tulleen 

selkeäksi osaksi turvallisuuspoliittista keskustelua.326 

 

4.2.2 Muiden valtioiden vaikutuksen kehys 

 

Vuosia, joissa uusi valmiuslaki säädettiin, leimasi Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan kannalta 

järisyttävä muutosaalto. Mustat joutsenet lipuivat esiin toinen toisensa jälkeen: geopolitiikan 

vanhat valta-asemat saivat ensimmäisen konkreettisen kuoliniskunsa Berliinin muurin murtuessa 

vuonna 1989, jota seurannut itä-Euroopan satelliittivaltioiden vapautuminen, Persianlahden sota 

ja Neuvostoliiton hajoaminen vuoden 1991 lopulla viimein kaatoivat vanhat vallan rakennelmat.327 

Bilateraali voimapolitiikka alkoi hakea uudenlaisia muotoja ja Suomen tuli etsiä oma paikkansa 

muuttuneessa järjestelmässä. Alpo Rusi (2003) on 1990-lukua koskeneissa tulkinnoissaan tuonut 

esiin, kuinka keskeiseksi kysymykseksi muodostuikin juuri puolueettomuus: kriisien uudessa 

epäsymmetriassa valtio ei voinut ainoastaan asettua vastakkaisten voimien välille vaan sen tuli olla 

kykenevä vastaamaan uusien vaikutteiden ja uhkakuvien kirjoon.328 Monien silmissä 

valmiuslainsäädännön uudistushanke herättikin laajaa kyseenalaistusta, sillä se näyttäytyi yleis-

eurooppalaisesta trendistä poikkeavana tai suorastaan ristiriitaisena toimena. Suomen keskeiseksi 

kysymykseksi nousikin, mihin se asettuu suhteessa kansainväliseen liennytysaaltoon ja millaista 

turvallisuuspolitiikkaa sen tuli tilanteessa ryhtyä ajamaan.   

Lakia vastustanut vasemmistoliiton edustaja kuvasi suhtautumistaan Suomen toimiin 

hämmennyksellä:  

”Samaan aikaan, kun kaikkialla muualla Euroopassa ollaan purkamassa 

voimapolitiikan käytön tai uhan luomia jännitteitä, alentamassa varustautumisen 

tasoa ja vapauttamassa kansalaistoimintaa koskevia rajoituksia, meillä hallitus 

esittää eduskunnalle lakiesityksiä, jotka siirtävät turvallisuuspolitiikan painopistettä 

sotilaallisten toimien ja asevaraisen turvallisuusajattelun suuntaan”.329 

 
326 Eriksen linkittää globalisaation vahvasti osaksi kasvavaa riskien ja haavoittuvaisuuden tietoisuutta: globalisaatio 

tekee ihmisistä haavoittuvampia, koska olemassaolomme edellytykset eivät enää synny paikallisesti eikä niitä voida 

hallita.  Ilmastonmuutos, AIDS, terrorismi, lintuinfluenssa, äkilliset talouden laskusuhdanteet ja arvaamattomat 

muuttoliikkeet ovat näin luoneet laajalle levinneen haavoittuvaisuuden tunteen, joka on helposti muunnettavissa 

subjektiiviseksi turvallisuuden ja voimattomuuden tunteeksi ylikuumenevalla aikakaudella.  Eriksen, T. H. (2014): 

Globalization : the key concepts (Second edition.). Bloomsbury Academic, s.134.  
327 Esko Aho on avannut mustien joutsenten käsitettä politiikan ja historiankirjoituksessa, kuvaten niitä kolmen 

peruspiirteen kautta: äkkiarvaamattomuus, poliittinen muutosvoima ja sekä taipumus antaa niille jälkikäteen selitys ja 

merkitys. Tämä kuvaus sopii niihin asetelmiin, joihin kylmän sodan katsotaan historiankirjoituksessa päättyneen. Aho 

(2020): s.20. 
328 Rusi (2003): s.50. 
329 Laine (vas.), Valtiopäivät 1/1990 pöytäkirjoissa, s.394. 
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Uudistushankkeen ei siis katsottu ainoastaan olevan muusta Euroopasta poikkeavaa, vaan sen 

ajateltiin vievän Suomea täysin päinvastaiseen ja puolustuksellisesti jännitteisempään tilaan. 

Suhteessa muuhun Eurooppaan, koki muun muassa SDP:n edustaja, että sen ympärillä ollut ”-- 

viesti Suomen eduskunnasta on hieman päinvastainen”.330 Suomen katsottiin puolustus-

politiikassaan jääneen jo siinä hetkessä vanhentuneisiin uhkaskenaarioihin jumiin. Suomen 

todettiin eduskunnassaan käyvän ”--läpi pommisuoja ja valmiuslakeja--” samalla, kun muu ”--

Eurooppa vapautuu, niin täällä valmistaudutaan sotatilaan--”, herättäen kysymyksen siitä, oliko 

Suomi astumassa jonkinlaiseen ”—jälkipysähtyneisyyden--” aikakauteen.331 

Toisaalta Suomen kohdalla pyrittiin tekemään jonkinlaista erotusta muun Euroopan toimista – 

Suomi ei ollut länteen täysin verrannollinen. Erityisesti puolustusasiankomitean silloinen 

puheenjohtaja Tapio Holvitie korosti pidättyväisempää otetta politiikkaan: 

”(m)eidän omassa maanosassamme Euroopassa alkoi hiljattain sittemmin hyvin 

nopeasti edennyt muutosprosessi, joka pitää sisällään mm. poliittisia, taloudellisia 

ja turvallisuuspoliittisia elementtejä--”332 mutta muutoksen perusteella ei kuitenkaan 

voitu tehdä varmoja olettamia ”--(s)iitä, miten, milloin ja minkälaisiin tuloksiin tämä 

kaikki päättyy”.333  

Holvitie (kok.) korostikin arvioita, joissa ”-- lähes yksiselitteisesti todetaan, että kokonais-

puolustuskyvystään ei kaiketi kukaan ole tinkinyt”.334  Hän kuvasi aseistariisunnan kohdistuneen 

lähinnä vanhentuneeseen kalustoon, eivätkä vähennykset armeijoiden kokonaismäärissä olleet 

suuressa kuvassa merkittäviä.335 Valmiuslaki ja sen rinnalla valmisteltu puolustustilalaki 

katsottiinkin tarpeellisiksi, sillä ajan ”---todellisuus ei siis pääsääntöisesti (vastannut) sitä 

optimismia--”, jota julkisessa keskustelussa ylläpidettiin ja Suomi saattoi näkemyksissä edelleen 

ajautua osaksi ”--eriasteisten kriisien ja jopa aseellisten konfliktien” uhkaa.336 Suomen ei 

kokoomuksen kannoissa kannattanut suoraan verrata itseään muuhun Eurooppaan337, eikä 

merkinnyt ”--sitä, että Suomen tulisi unohtaa tosiasiat”.338  

  

 
330 Backman (SDP), Valtiopäivät 1/1990 pöytäkirjoissa, s.398. 
331 Leppänen (vas.), Valtiopäivät 1/1990 pöytäkirjoissa, s.403.  
332 Holvitie (kok.), Valtiopäivät 1/1990 pöytäkirjoissa, s.395. 
333 Holvitie (kok.), Valtiopäivät 1/1990 pöytäkirjoissa, s.395. 
334 Holvitie (kok.), Valtiopäivät 1/1990 pöytäkirjoissa, s.395. 
335 Holvitie (kok.), Valtiopäivät 1/1990 pöytäkirjoissa, s.395. 
336 Holvitie (kok.), Valtiopäivät 1/1990 pöytäkirjoissa, s.395. 
337 mm. Holvitie (kok.), Valtiopäivät 1/1990 pöytäkirjoissa, s.395; Lamminen (kok.), Valtiopäivät 1/1990 

pöytäkirjoissa, s.399. 
338 Holvitie (kok.), Valtiopäivät 1/1990 pöytäkirjoissa, s.395. 
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Suomen turvallisuuspolitiikan luonteeseen katsottiin välttämättömänä osana kuuluvan 

”(t)urvallisuuspolitiikan kunnossa pitäminen -- niin kylmän sodan kuin liennytyksenkin 

aikoina”339, koska Suomen katsottiin pystyneen ”(o)nnistuneella ulkopolitiikalla -- pysyttelemään 

suurvaltojen eturistiriitojen ulkopuolella kiitettävästi ja säilyttämään ja edelleen vahvistamaan 

puolueettomuusasemaansa”340. Kyky asettua siis muun Euroopan ulkopuolelle omaan 

erityisasemaansa oli näissä näkökulmissa juuri puolueettomuuden ja turvallisuuden suurin tae, 

eikä näin ollen ristiriidassa yleisen rauhaa ylläpitävän politiikan kanssa. Varautumista katsottiin 

tarvittavan keskinäisriippuvuuden takia, joka nosti painetta itsenäiselle kyvylle reagoida.341  

Muutosaallot heijastuivat siis suoraan myös siihen, miten puoluepolitiikassa Suomen paikka ja 

tulevaisuus hahmotettiin. Rusi (2003) on kuvannut näitä jakolinjoja: kiistan keskiössä oli Suomen 

oikea ja väärä geopoliittinen sijainti, suomalaisen kansan identiteetti sekä Suomen 

tulevaisuudenkuvat kokonaisuudessaan.342 Rusin EU-keskusteluja käsitellyttä tulkintaa mukaillen 

voidaan sisäpoliittisesti katsoa, että geopolitiikan näkemykset jakaantuivat kolmeen suuntaukseen: 

kylmässä sodassa uransa tehneisiin traditionalisteihin, puolueettomuuspolitiikkaa tukeneeseen 

varovaisuuslinjaan sekä rohkeaan lännen integraatiopolitiikan linjaan.343 Vaikka Rusin 

hahmottelema jakolinja koskikin EU-kysymystä, voidaan sen katsoa näkyneen jo jossain määrin 

valmiuslakia koskenutta keskustelua: Suomen tuli päättää, missä määrin se myötävaikuttaa yleis-

Eurooppalaiseen liennytysaaltoon ja miten se suhteuttaa oman turvallisuuspolitiikkansa suhteessa 

länteen. 1990-luvun turvallisuuspoliittisten koulukuntien muutosta on myös Hiski Haukkalan ja 

Tapani Vaahtorannan (2016) tulkinnoissa tarkasteltu siirtymänä pienvaltiorealistisesta 

painotuksesta vahvemmin liberalistiseen, euroatlanttiseen koulukuntaan.344 Näiden koulukuntien 

voidaan katsoa menevän jokseenkin yhteen Rusin traditionalististen ja lännettyjien ryhmien 

kanssa. 

Kokoomuslaisessa sekä osittain myös SMP:n puolustusajattelussa voitiin nähdä 

pienvaltiorealismin piirteitä, jossa Suomen asema ja koko vaikuttivat suoraan siihen, miten sen tuli 

sisältä käsin vahvistaa omaa hallinta- ja vallankäytön järjestelmäänsä suhteessa 

maailmanpoliittisiin muutosaaltoihin. Vaikka siis liennytystä yleisesti olikin ”tervehdittävä 

ilolla”345, ei se saanut toimia perusteena unohtaa Suomen oma asema ja erityinen paikka 

suurvaltojen välissä. Kokoomuksen puolelta toppuuteltiinkin toteamalla, että Suomen oli 

 
339 Holvitie (kok.), Valtiopäivät 1/1990 pöytäkirjoissa, s.395. 
340 Holvitie (kok.), Valtiopäivät 1/1990 pöytäkirjoissa, s.395. 
341 Riihijärvi (SMP), Valtiopäivät 1/1990 pöytäkirjoissa, s.396–397. 
342 Rusi (2003): s.126. 
343 Rusi (2003): s.127. 
344 Haukkala & Vaahtoranta (2016), teoksessa Blombergs (toim.) (2016): s.63. 
345 Lamminen (kok.), Valtiopäivät 1/1990 pöytäkirjoissa, s.399. 
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”seurattava tätä kehitystä rauhallisesti ei edelle mennen, ja jos muut alkavat liennyttää, riisua 

aseista armeijaansa, me seuraamme perässä.”346 Linja Suomen erillisajattelun suhteen 

turvallisuuspolitiikassa ei tosin ollut oikeistonkaan puolelta täysin yksiselitteinen, ja muun muassa 

Eurooppalainen kehitys suhteessa terrorisminuhkaan tuotiin esiin toteamalla, ettei Suomi voinut 

”sinisilmäisesti” sulkea itseään tämän kehityskulun ulkopuolelle.347 

Pienen maan merkitys nostettiin myös ulkopolitiikan kannalta esiin: omaa sotilaallista vastuuta 

oleellisempaa oli se, missä määrin Suomi kykeni signaloimaan vakautta ja rauhaa myös 

naapurimailleen. Keskustelussa muun muassa kokoomuksen edustaja mainitsi Neuvostoliiton 

laskeneen miehistövahvuuttaan itärajan tuntumassa, koska Suomi oli osoittanut kykynsä turvata 

rajansa.348 Toisaalta SDP:n argumenteissa Neuvostoliiton ”rajojen pyhyys” nimitettiin 

”höpinäksi”, jota ei ”kovin paljon maailman tuuliin kannattaisi heitellä”.349 Neuvostoliiton oma 

turvallisuus tuli myös ohimennen esille, kun maan mahdollista ajautumista sisällissotaan 

puntaroitiin.350 Keskustelussa nostettiin esiin myös se, millaiset poliittiset riskit Suomen 

hätiköidyllä toiminnalla olisi suhteessa Neuvostoliittoon: 

”--(s)amalla on lähetetty mm. Moskovaan signaali, että Suomen hallituksessa on 

tahoja, jotka katsovat, että Neuvostoliiton tämänhetkinen tilanne on siinä määrin 

huolestuttava, että Suomessa tarvitaan valmiuslakeja tänne ulottuvan kriisitilanteen 

varalta”. 351  

Suomi siis pohti myös kahdenvälisiä suhteitaan Neuvostoliittoon, tuoden esiin, että Suomi yhä 

kylmän sodan loppumetreillä joutui asettelemaan tarkoin omaa politiikkaansa suhteessa 

suurvaltojen mielipiteisiin ja näkemyksiin. Toisaalta kokoomuksen edustaja totesi vasta-

argumenteissaan, ettei Suomen päätös ”yksittäisen lain kohdalla”352 todellisuudessa saavuta 

ulkomailla sellaista mielenkiintoa, jota osa näkemyksissään esitti. Niin maailmalla kuin Suomessa 

uutisvirran koettiin jo valmiiksi täyttyvän kansainvälisellä politiikalla, eivätkä Suomen sisäiset 

uudistushankkeet herättäneet mielenkiintoa, saati sellaista huolta, joita uutisaiheet 

”televisioruudun täydeltä”353 jo loivat. Suomi siis pohti lainkäsittelyssä myös yleisesti 

maakuvaansa ja sitä, millaista viestiä se prosesseillaan signaloi ulkomaailmaan. Keskeinen 

kysymys siis käytännössä oli se, missä määrin vanhat kylmän sodan geopoliittiset asemat pitivät 

 
346 Lamminen (kok.), Valtiopäivät 1/1990 pöytäkirjoissa, s.399. 
347 Melin (RKP), Valtiopäivät 6/1990 pöytäkirjoissa, s.6002. 
348 Lamminen (kok.), Valtiopäivät 1/1990 pöytäkirjoissa, s.399. 
349 Rinne (SDP), Valtiopäivät 6/1990 pöytäkirjoissa, s.5980. 
350 Helle (vas.), Valtiopäivät 6/1990 pöytäkirjoissa, s.5983. 
351 Pulliainen (vihreät), Valtiopäivät 6/1990 pöytäkirjoissa, s.5984. 
352 Jääskeläinen (kok.), Valtiopäivät 6/1990 pöytäkirjoissa, s.5988.  
353 Lamminen (kok.), Valtiopäivät 6/1990 pöytäkirjoissa, s.5992. 
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paikkansa uudessa maailmanjärjestyksessä sekä laajemmin siitä, mikä oli suomalaisen 

kansakunnan todellinen luonne uudessa Euroopassa.  

Maailman kutistuessa teknologian ja globalisaation myötä, myös kansainvälisiä esimerkkejä 

alettiin vetää keskusteluun laajemmasta kontekstista: 1990-luvulla laajat ulkomaiset esimerkit 

toimivat keskustelussa hälyttävinä tapauksina, joiden kautta valmiuslain käyttöä väärin 

esimerkiksi siviilikriisien aikana esiteltiin. Muun muassa SDP:n edustaja nosti Kiinan esiin 

negatiivisessa valossa: ”Tämä kehityssuunta on päinvastainen kuin Euroopassa. Ehkä esimerkkejä 

tällaisesta löytyy enemminkin Kiinan puolesta.”354 Suomen eurooppalaisuus asettui kommentissa 

kyseenalaiseen valoon, sillä sen vihjattiin jossain määrin toimivan pikemminkin autoritääristen 

valtioiden tavoin: 

”Tässäkään en malta olla puuttumatta vertailuun Kiinaan, jossa yritettiin rajoittaa 

tiedonvälitystä, mutta ulkomaailmasta sinne pystytään joka tapauksessa 

toimittamaan asianmukaista tietoa”.355  

Toisaalta hälyttäviä esimerkkejä suhteessa valmiuslain säädöksiin turvasäilömenettelystä tuotiin 

myös Palestiinasta, jossa Israelin miehittämillä alueella brittiläisen mandaatin aikaisilla 

säädöksillä ihmisiä voitiin pidättää ja vangita ilman oikeudenkäyntiä.356 Esimerkkien kautta siis 

Suomen oma demokraattisuus mahdollisen valmiuslain myötä asetettiin kriittiseen valoon: se ei 

ainoastaan poikennut muun Euroopan toimista, vaan myötäili autoritääristen valtioiden 

toimintamalleja.  

Myös Baltian kehittyvä tilanne nousi keskustelussa esiin.357 Kommentissa Suomen kehitys 

asemoitiin rinnakkain Baltian historian kanssa, pyrkien näin korostamaan, ettei Suomenlahden 

etelärannalla oma lainvalmistelutyömme herättänyt kiinnostusta, koska Suomen kehitys oli siitä 

selkeästi jäljessä:  

” Meidän pitäisi muistaa se, että Baltian maat ovat ainakin tuhat vuotta joutuneet 

vastaavanlaisiin tilanteisiin aikaisemmin. --. Heidän valtiolliset järjestelmänsä 

olivat jo tuhat vuotta sitten sillä tasolla kuin meillä täällä nyt, eli varmasti tuntuu 

suorastaan säälittävältä kuulla sieltä härmäläisiä hyviä neuvoja, miten te asianne 

järjestätte.”358  

 

 
354 Backman (SDP), Valtiopäivät 1/1990 pöytäkirjoissa, s.398. 
355 Backman (SDP), Valtiopäivät 1/1990 pöytäkirjoissa, s.399. 
356 Stenius-Kaukonen (vas.), Valtiopäivät 6/1990 pöytäkirjoissa, s.6323. 
357 Rinne (SDP), Valtiopäivät 6/1990 pöytäkirjoissa, s.5980 ja Helle (vas.), Valtiopäivät 6/1990 pöytäkirjoissa, s.5983. 
358 Rinne (SDP), Valtiopäivät 6/1990 pöytäkirjoissa, s.5980. 
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4.2.3 Lain tarkkuuden, laillisuuden ja tulkinnanvaraisuuden kehys  

 

Valmiuslain täsmällisyyttä ja tarkkuutta puitiin valmistelutyössä verrattain laajasti: se oltiin 

selkeästi kirjattu osaksi perusteluja ja poikkeusolojen ennakkoehdoksi nähtiin lukeutuvan kriisistä 

selviäminen ”mahdollisimman vähin uhrauksin” 359  ja lainsäädännöllä, jossa ”-- poikkeusolojen 

määrittelyn (oli) riittävän täsmällinen”.360 Toisaalta lainsäädännön tarkkuus ja toimivaltuuksien 

perusteellisuus korostui valmistelutyössä ja hallituksen esityksessä todettiinkin tärkeäksi, että 

”hallituksen poikkeusoloissa tarvitsemat toimivaltuudet perustuvat lainsäädäntöön, joka on 

valmisteltu etukäteen kiireettä ja huolella”. 361  Tämän katsottiin takaavan toimivaltuuksien 

oikeudenmukainen käyttäminen kriisissä: 

”hallituksella on poikkeusoloissa oikeus välittömästi käyttää tilanteen vaatimia 

lisävaltuuksia, ja toisaalta myös se, ettei vasta poikkeusolojen uhatessa kiireessä ja 

pakon edessä tapahtuva lainsäädäntötyö johda toimivaltuuksien 

ylimitoittamiseen”.362  

Ennalta määritetty lainsäädäntö nähtiin parhaana keinona taata kansalaisten oikeusturva 

kriisissä.363 Lainvalmistelutyö linkitettiin ”suvereenille valtiolle--” kuuluvaan oikeuteen taata ”--

valtiollinen itsenäisyys ja oikeusjärjestyksen ylläpitäminen--kaikissa oloissa--” joka voitiin tehdä 

laillisuusperiaatteen mukaisesti ainoastaan ”--ennalta laadittavalla lainsäädännöllä”.364 

Perusteluna oli näkemys, että ”tavallisia oloja koskevat toimivaltuudet ovat -- todennäköisesti 

riittämättömiä--” ja näin ollen kriisissä oikeusjärjestykseen tuli ”--sisältyä säännökset 

poikkeusoloissa käyttöön otettavista poikkeuksellisista toimivaltuuksista.365 Lainsäädännön 

puuttuessa pelättiin, että hallitus voisi toimia poikkeusoloissa kirjoitetun oikeusjärjestyksen 

vastaisesti ja pyrkisi vasta jälkeenpäin hankkimaan toiminnalleen eduskunnan hyväksymisen.366 

Myös vihreiden edustaja totesi, että suvereenilla valtiolla tuli olla ”itsesäilytysvaistoa”, joilla se 

kykeni ”mitoittamaan reaktionsa yllättäviin ulkopuolelta tuleviin vaaroihin ja uhkiin niiden 

 
359 Valtiopäivät 1989 asiakirjoissa HE 248/1989 valmiuslaiksi: yleisperustelu, s.4. 
360 Valtiopäivät 1989 asiakirjoissa HE 248/1989 valmiuslaiksi: yleisperustelu, s.12. 
361 Valtiopäivät 1989 asiakirjoissa HE 248/1989 valmiuslaiksi: yleisperustelu, s.4. 
362 Valtiopäivät 1989 asiakirjoissa HE 248/1989 valmiuslaiksi: yleisperustelu, s.4. 
363 Varpasuo (kok.), Valtiopäivät 6/1990 pöytäkirjoissa, s.5982; Joenpalo (SDP), Valtiopäivät 6/1990 pöytäkirjoissa, 

s.6322. 
364 Norrback (RKP), Valtiopäivät 1/1990 pöytäkirjoissa, s.397. 
365 Valtiopäivät 1989 asiakirjoissa HE 248/1989 valmiuslaiksi: yleisperustelu, s.4. 
366 mm. Valtiopäivät 1989 asiakirjoissa HE 248/1989 valmiuslaiksi: yleisperustelu, s.4–5; Riihijärvi (SMP), 

Valtiopäivät 1/1990 pöytäkirjoissa, s.397. 
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edellyttämällä tavalla ja vakavuudella”.367  Ennakointi liitettiin hyvinvointivaltion vastuuseen 

taata yhteiskunnan toimintojen ylläpitäminen myös sotaa lievemmissä kriiseissä.368  

Keskeisenä nähtiin, että lainsäädännössä säädettiin tarkasti ja selkeästi ne keinot, joilla Suomi 

saattoi kriisissäkin ylläpitää kansainvälisen yhteisön ”luottamusta maamme haluun ja kykyyn 

selvittää kriisit omin toimenpitein ja pysytellä kansainvälisten selkkausten ulkopuolella”.369 Lain 

tila nähtiin siis selkeästi asiana, jolla oli vaikutusta Suomen maineelle sekä suvereniteetille 

puolueettomuutta ylläpitävänä tekijänä.370 Selkeällä ja yksiselitteisellä lainsäädännöllä siis 

pyrittiin myös asettamaan Suomea suhteessa sen ympärillä tapahtuviin maailmanpoliittisiin 

prosesseihin. Lainsäädännön ja ulkopolitiikan suhde oli myös aineissa verrattain runsaasti esillä, 

sillä kansainvälisen oikeuden voidaan ajatella 1990-luvulle tultaessa saavuttaneen vakiintuneen 

paikkansa osana suomalaisen lainsäädännön suunnittelua ja periaatteita.371 Näin ollen myös uuden 

valmiuslain suunnittelussa määritettiin tarkoin, että ”laissa tarkoitettu kriisi voi täyttää 

kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevassa yleissopimuksessa määritellyn yleisen 

hätätilan edellytykset”. 372 Tämä mahdollisti käytännössä sen, että valtio saattoi kriisitilanteessa 

poiketa sopimuksessa muutoin taatuista määräyksistä – tosin ainoastaan ilmoitettuaan asiasta ja 

mahdollisista poikkeuksista Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) pääsihteerille ja sopimusvaltioille. 

Kansalaisoikeuksien turvaaminen ei näin ollut 1990-luvulla enää ainoastaan Suomen sisäinen asia, 

vaan sillä oli konkreettista painoarvoa valtion ulko- ja monenkeskisille suhteille. Valtio ei 

vastannut toimistaan ainoastaan kansalle, vaan laajemmalle kansainväliselle yhteisölle.373 

Erityisesti 1960-luvulla säädetty yleissopimus koskien kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia 

saivat laajaa huomiota. Samalla myös EU:n tulevasta roolista Suomelle oli viitteitä 

valmistelutyössä ja muun muassa lain yhteensopivuus silloin vielä ratifioimattoman Euroopan 

neuvoston ihmisoikeussopimuksen kanssa oli huomioitu.374 Laki siis sai sisällöllisesti 

konkreettisia vaikutteita valtion ulkopuolelta. 

Kansainvälisen lain huomiointiin oltiin pääasiassa tyytyväisiä, vaikkakin kansalaisten 

perusoikeuksien rajaamiseen kaivattiinkin tarkennuksia.375 Lisäksi YK:n ihmisoikeuskomitean 

 
367 Paloheimo (vihreät), Valtiopäivät 6/1990 pöytäkirjoissa, s.6209. 
368 Ala-Harja (kok.), Valtiopäivät 6/1990 pöytäkirjoissa, s.5995. 
369 Valtiopäivät 1989 asiakirjoissa HE 248/1989 valmiuslaiksi: yleisperustelu, s.4. 
370 ks. Jyränki. (1994): s.26–27. 
371 Suursotien jälkeen Yhdistyneiden kansakuntien johdolla yleismaailmallisesta ihmisoikeusjulistuksesta (1948) 

tehtiin normisto, johon suurin osa silloisista demokraattisista valtioista lupautui sitoutuvansa. Ison osan YK:n 

ihmisoikeussopimuksista Suomi ratifioikin 1970-luvun aikana (mm. ICCPR, ICESCR, ICERD). Ulkoministeriö: 

YK:n voimassa olevat ihmisoikeussopimukset. 
372 Valtiopäivät 1989 asiakirjoissa HE 248/1989 valmiuslaiksi: yleisperustelu, s.14. 
373 Pulliainen (vihreät), Valtiopäivät 6/1990 pöytäkirjoissa s.5985. 
374 Valtiopäivät 1989 asiakirjoissa HE 248/1989 valmiuslaiksi: yleisperustelu, s.5. 
375 Pulliainen (vihreät), Valtiopäivät 6/1990 pöytäkirjoissa s.5985. 

https://um.fi/yk-n-voimassa-olevat-ihmisoikeussopimukset
https://um.fi/yk-n-voimassa-olevat-ihmisoikeussopimukset
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käsittelyssä ollut Suomen määräaikaiskertomus ja näin suomalainen ihmisoikeussuoja toimi 

konkreettisena vasta-argumenttina joillekin valmiuslaissa esitetyille perus- ja poliittisia oikeuksia 

rajoittaville säännöksille.376  

Valmiuslakiin oli kirjattu niin sanottu syrjintäkielto:  

”-- ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa toisiin nähden eri asemaan 

rodun, ihonvärin, syntyperän, sukupuolen, kielen, kansallisuuden, uskonnon, iän, 

poliittisen tai muun mielipiteen taikka muun näihin verrattavan syyn vuoksi”.377  

Periaate linkittyi osittain Suomen velvollisuuksiin YK:n yleissopimuksen määräyksiin koskien 

kansalais- ja poliittisia oikeuksia. Tosin myös tämän periaatteen toteutuminen kyseenalaistettiin, 

sillä siihen saatettiin tehdä ”hyväksyttävän perusteen”378 nojalla poikkeuksia. Näiden 

poikkeuksien avoimuus ja yksityiskohtaisten kuvausten puute herätti muun muassa 

vasemmistoliiton edustajissa epäilyä, linkittyen laajempaan keskusteluun lain kyvystä rajata sen 

poikkeuksellisia toimivaltuuksia.379  

Globalisoituva maailma oli vaikuttanut konkreettisesti lainsäädäntöön. Pohjoismaisen 

perustuslaillisuusajattelun voidaan katsoa alkaneen 1980-luvun lopulta lähtien saaneen rinnalleen 

yhä enemmän vaikutteita oikeuksiin perustuvasta perustuslaillisuusajattelusta. Juha Lavapuro 

(2011) kollegoineen ovat tuoneet esiin, kuinka myös pohjoinen perustuslaillisuus kävi läpi selvän 

siirtymän lainsäädännöllisen suvereniteetin paradigmasta sellaiseen, jossa säädökset olivat yhä 

enemmän oikeuksiin perustuvan laillisen valvonnan alisteisia. Tämän voisi tulkita heijastuneen 

myös valmiuslaista käytyyn keskusteluun. Lavapuro on tutkimuksissaan todennut, että Suomen 

liittyminen osaksi Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ja Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 

alaisuutta sekä laajemmin YK:n ihmisoikeussopimuksia toimi keskeisenä muutosta kiihdyttävänä 

tekijänä.380  

Rajauksia sisällön ohella oli asetettu myös lain kestoon. Valmiuslain myötä poikkeusolot tuli sen 

toisen momentin nojalla asettaa voimaan ainoastaan määräajaksi ja asetus olisi annettava enintään 

vuoden pituiseksi ajaksi kerrallaan.381 Toimivaltuuksien voimassaolon pidentämisestä tuli tehdä 

tarvittaessa uusi päätös toisella asetuksella, joka sekin olisi voimassa enintään yhden vuoden.382 

Esitys ei kuitenkaan ollut sellaisenaan kaikille mieluinen. Esityksessä kirjattu lain ajallinen kesto 

 
376 Stenius-Kaukonen (vas.), Valtiopäivät 6/1990 pöytäkirjoissa, s.5993. 
377 Valtiopäivät 1989 asiakirjoissa HE 248/1989 valmiuslaiksi: yleisperustelu, s.18. 
378 Laine (vas.), Valtiopäivät 1/1990 pöytäkirjoissa, s.395. 
379 Laine (vas.), Valtiopäivät 1/1990 pöytäkirjoissa, s.395. 
380 Lavapuro et al. (2011): s. 507. 
381 Valtiopäivät 1989 asiakirjoissa HE 248/1989 valmiuslaiksi: yleisperustelu, s. 15. 
382 Valtiopäivät 1989 asiakirjoissa HE 248/1989 valmiuslaiksi: yleisperustelu, s. 15. 
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herätti kritiikkiä, koska ”-- valmiustila kestää kerrallaan jopa vuoden, vaikka valmiustilassa on 

kyse sotatilaa pienemmästä uhasta”.383 Vihreiden edustaja esittikin kysymyksen siitä, ”(m)issä 

tilanteessa voisi olla tarpeellista antaa moiset valtuudet hallitukselle kokonaiseksi vuodeksi ilman, 

että eduskunta voisi puuttua asiaan?”.384 Toisaalta ihmetystä herätti, miksi sotatilalakia säädeltiin 

sen sallitun keston suhteen selkeästi tiukemmin kuin valmiuslakia.385 Kyseenalaiseksi asetettiin 

erityisesti vasemmistoliiton ja vihreiden puolelta lainsäädännön kyky ajallisesti ja paikallisesti 

rajata valmiuslain toimivaltuuksia sekä toisaalta eduskunnan toimivallan kaventaminen 

päätösprosessissa.386  

Valmiuslain keskeiseksi funktioksi asetettiinkin kriisitilojen harmaiden alueiden ja 

yhteiskunnallisten häiriötilojen kontrollointi. Isoin kysymys oli se, milloin normaalivaltuudet eivät 

enää riittäneet? Poikkeusolojen määrittelyn tuli näin ollen oltava siten suppea, ettei laissa 

säädettyjä toimivaltuuksia voitu ottaa käyttöön esimerkiksi sellaisissa kansainvälispoliittisen 

tilanteen tai maailmantalouden häiriöissä, joiden Suomea koskevat haitalliset vaikutukset oli 

mahdollista lieventää muuhun lainsäädäntöön nojaavin keinoin.387 Toisaalta hallituksen 

esityksessä todettiin myös, että lain tuli mahdollisuuksien mukaan taata se, että poikkeusoloissa 

käytettiin ainoastaan ”kriisin hallitsemiseksi välttämättömiä toimivaltuuksia ja että 

toimivaltuuksia ei tällöin oteta liioitellen käyttöön ikään kuin varmemmaksi vakuudeksi”.388  

Koska valmiuslain rinnalla säädettiin myös uutta puolustustilalakia sotilaallisia kriisejä varten, 

herätti näiden kahden lain suhde luonnollisesti kysymyksiä.  Kriisitilanteessa 

puolustustilalakiehdotuksen 2 §:n 1 momentin säännöksen perusteella valmiuslain toimivaltuudet 

olisivat sodan aikana ensisijaisia puolustustilalain toimivaltuuksiin nähden eli puolustustilalain 

toimivaltuuksien soveltamisesta voitiin lain nojalla säätää vain silloin, kun valmiuslain 

toimivaltuudet eivät olleet riittäviä.389 Tämän säädöksen katsottiin lakiin kriittisesti suhtautuneissa 

näkökannoissa luovan harmaan alueen siviili ja sotilaallisten kriisien välille. Muun muassa SDP:n 

edustaja ilmaisi pelkonsa: 

”-- myös siviililuonteisia kriisejä hoidetaan sotilaallisin toimenpitein--” näin johtaen 

”-- siihen, että turvallisuuspolitiikan painopiste, --  on -- vaihtumassa sotilaallisiin 

 
383 Pulliainen (vihreät), Valtiopäivät 6/1990 pöytäkirjoissa, s.5984. 
384 Pulliainen (vihreät), Valtiopäivät 6/1990 pöytäkirjoissa, s.5984. 
385 Pulliainen (vihreät), Valtiopäivät 6/1990 pöytäkirjoissa s.5985. 
386 mm. Laine (vas.), Valtiopäivät 1/1990 pöytäkirjoissa, s.395; Pulliainen (vihreät), Valtiopäivät 6/1990 

pöytäkirjoissa, s.5985; Paloheimo (vihreät), Valtiopäivät 6/1990 pöytäkirjoissa, s.6210.  
387 Valtiopäivät 1989 asiakirjoissa HE 248/1989 valmiuslaiksi: yleisperustelu, s.5. 
388 Valtiopäivät 1989 asiakirjoissa HE 248/1989 valmiuslaiksi: yleisperustelu, s.5. 
389 Valtiopäivät 1989 asiakirjoissa HE 248/1989 valmiuslaiksi: yleisperustelu, s.11. 
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toimenpiteisiin eli siihen voimapolitiikkaan, josta Euroopassa (oltiin) muualla 

irtautumassa.”.390 

Valmiuslain vaatimien toimenpiteiden määrittely osoittautuikin klassista sotatilaa 

haastavammaksi, asettaen lakiehdotuksen epäsuotuisaan rinnastukseen puolustustilalain sisällön 

kanssa.391 Toisaalta lakia puoltaneissa argumenteissa myös korostettiin, että modernia 

sodankäyntiä leimasi juuri tämän laillisuuden katvealueen alueen korostuminen, jossa varsinaista 

sotaa edeltävät erinäiset psykologisen sodankäynnin muodot.392 Osa edustajista koki kuitenkin 

täysin päinvastaisesti: SDP:n edustajan näkökulmassa laillisen määrittämisen sijaan lailla luotiin 

”-- kuilua sotatilan ja rauhantilan välille”.393 Vaihtoehtoisesti vihreistä tuotiin esiin, että harmaan 

alueen määrittely mahdollisti sen, että ”yhteiskunnan taholta voidaan asteittain vastata 

mahdollisiin kriisitilanteisiin”.394 Kiistaa herätti siis käytännössä kysymys siitä, johtiko 

poikkeusolojen laillinen säätely näiden tilojen laukaisemiskynnyksen madaltumiseen ja näin myös 

rauhanajan kriisiytymiseen, vai luotiinko niillä laillisia raameja sille toiminnalle, joka muutoin oli 

täysin ennalta-arvaamatonta ja kontrolloimattomissa.  

Huomionarvoista on todeta, että 1990-luvulle tultaessa Suomen kriisilainsäädäntö oli 

pääpiirteittäin lähes 60 vuotta vanha. Se ei näin ollen enää vastannut monia niitä kriisityyppejä tai 

uhkakuvia, joita kiihtyvällä tahdilla muuttunut yhteiskunta vuosituhannen vaihteessa kaipasi. 

Tämä tuotiin myös keskustelussa esille: vanhentunut sotatilalaki ja täysin puuttunut valmiuslaki 

nähtiin ”--kriisinajan valmisteluja haittaava(na) puute(ena), joka näillä esityksillä nyt (pyrittiin) 

poistamaan”.395 Pääasiassa poliittinen oikeisto vetosikin lakien ikään keskeisenä uudistushanketta 

puoltavana tekijänä.396 Lakia vastustaneet edustajat tunnistivat pääosin uudistuksien 

tarpeellisuuden. Uudet kriisilait nähtiin kuitenkin pääasiassa niiden toimivaltuuksiensa laajuuden 

ja epämääräisyyden johdosta heikompina vaihtoehtoina, kuin vanhentuneiden lakien osittainen 

täydentäminen.397 Esiin nousi myös kokemus selkeiden soveltamisalojen määritelmän 

puuttumisesta, jonka ajateltiin näin johtavan ”mielivaltaiseen soveltamiseen tai ainakin sen 

uhkaan”.398 Muun muassa taloudellisten kriisien sisällyttäminen lakiin nähtiin kertovan enemmän 

 
390 Backman (SDP), Valtiopäivät 1/1990 pöytäkirjoissa, s.398. 
391 mm. Backman (SDP), Valtiopäivät 1/1990 pöytäkirjoissa, s.398; Paloheimo (vihreät), Valtiopäivät I/1990 

pöytäkirjoissa, s.400. 
392 Melin (RKP), Valtiopäivät 6/1990 pöytäkirjoissa, s.6002. 
393 Rinne (SDP), Valtiopäivät 6/1990 pöytäkirjoissa, s.5981. 
394 Paloheimo (vihreät), Valtiopäivät 6/1990 pöytäkirjoissa, s.5990. 
395 Holvitie (kok.), Valtiopäivät 1/1990 pöytäkirjoissa, s.395. 
396 mm. Riihijärvi (SMP), Valtiopäivät 1/1990 pöytäkirjoissa, s.397; Holvitie (kok.), Valtiopäivät 6/1990 

pöytäkirjoissa, s.5975; Varpasuo (kok.), Valtiopäivät 6/1990 pöytäkirjoissa, s.5982. 
397 mm. Laine (vas.), Valtiopäivät 1/1990 pöytäkirjoissa, s.394 ja Valtiopäivät 6/1990 pöytäkirjoissa, s.5997; Backman 

(SDP), Valtiopäivät 1/1990 pöytäkirjoissa, s.398–399. 
398 Laine (vas.), Valtiopäivät 1/1990 pöytäkirjoissa, s.394. 
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hallituksen omasta talouspolitiikasta399 kuin mahdollisista uhkaskenaarioista, yhdistyen näin 

laajempaan kritiikkiin lainsäädännön päällekkäisyydestä.400 

Vanhojen lakien uudistaminen ei ollut kansalaisten oikeuksien kannalta täysin yksinkertainen asia: 

Sotatilalaki 1930-luvulta sisälsi 1990-luvun perspektiivistä joitakin suhteellisen ankaria ja 

oikeusvaltion kannalta haastavia valtuuksia, joiden puitteissa lain osittainen täydentäminen 

näyttäytyi haastavana. Valmiuslakia puoltavissa näkökulmissa muun muassa RKP:n taholta 

korostettiinkin, että uuden valmiuslain kautta ”--lakiehdotuksessa (oli) voitu poistaa tai lieventää 

monia nykyisen sotatilalain ankarimpia valtuuksia ja paremmin yhteensovittaa viranomaisten 

toimivaltuudet nykyään yhä keskeisimmiksi katsottuihin perus- ja ihmisoikeusnäkökohtiin”. 401   

Kansalaisten perusoikeuksien suojaa ajatellen ydinajatukseksi muodostui, että poikkeusoloissa 

yksityisen edun oli pakottavissa tapauksissa väistyttävä yleisen edun tieltä.402 Lakia leimasikin 

näin ollen vahva suhteellisuusperiaate: perusoikeudet pyrittiin turvaamaan niin laajasti, kuin 

kriisissä oli mahdollisuutta.403 Käytännössä periaate siis merkitsi, että valtioneuvosto oli oikeutettu 

käyttämään lain tarkoituksen saavuttamiseksi välttämättömiä toimivaltuuksia niin lievässä 

muodossa kuin on mahdollista mainitun tavoitteen kannalta.404  

Suhteellisuusperiaatteesta huolimatta lain rajattavuus sai osakseen kritiikkiä SDP:n ja 

vasemmistoliiton edustajilta, sillä sen sisällöstä ei katsottu löytyvän tarpeeksi ”yksityiskohtaisia 

määräyksiä näistä rajoituksista --,”405  jonka katsottiin luovan valmiuslaista yleisvaltuuden ja 

sellaisenaan liian laajan. Tarpeeksi tarkkojen määritelmien puuttuminen koettiin jättävän laista 

tulkinnanvaraisen.406 SMP:n edustajan kommenteissa juuri nämä poikkeukset nähtiin välttämät-

tömänä osana kriisinhallintaa:”--riittävien valtuuksien turvin-- ” oli hallitus kriisiaikana kykenevä 

”-- johtamaan maata siten, että maan turvallisuus pystytään takaamaan ja kansalaisten 

perustoimeentulo ja oikeudet turvaamaan”.407 Toisaalta vahvat toimivaltuudet linkitettiin 

kysymykseen valtion itsenäisyydestä ja kyvystä hallita toimintaansa kriisissä itsenäisesti.408 

Kriisitilanteiden tehokas hallinta oli siis osa suvereeniuden määritelmää. 

 
399 Pulliainen (vihreät), Valtiopäivät 6/1990 pöytäkirjoissa s.5985. 
400 mm. Laine (vas.), Valtiopäivät 1/1990 pöytäkirjoissa, s.394; Pulliainen (vihreät), Valtiopäivät 6/1990 

pöytäkirjoissa s. 5985; Stenius-Kaukonen (vas.), Valtiopäivät 6/1990 pöytäkirjoissa, s.5994. 
401 Norrback (RKP), Valtiopäivät 1/1990 pöytäkirjoissa, s.397. 
402 Valtiopäivät 1989 asiakirjoissa HE 248/1989 valmiuslaiksi: yleisperustelu, s.5. 
403 Valtiopäivät 1989 asiakirjoissa HE 248/1989 valmiuslaiksi: yleisperustelu, s.5. 
404 Valtiopäivät 1989 asiakirjoissa HE 248/1989 valmiuslaiksi: yleisperustelu, s.18. 
405 Backman (SDP), Valtiopäivät 1/1990 pöytäkirjoissa, s.398. 
406 mm. Löyttyjärvi (vas.), Valtiopäivät 1/1990 pöytäkirjoissa, s.400; Laine (vas.), Valtiopäivät 1/1990 pöytäkirjoissa, 

s.394. 
407 Riihijärvi (SMP), Valtiopäivät 1/1990 pöytäkirjoissa, s.397. 
408 Norrback (RKP), Valtiopäivät 1/1990 pöytäkirjoissa, s.401–402. 
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Keskustelusta voidaan huomata, että 1990-luvulla vallankäytön, kansalaisyhteiskunnan ja laillisen 

hallinnan muuttujat alkoivat olla kasvavissa määrin rinnakkaisia ja toisiaan määrittäviä tekijöitä. 

Tutkimuskirjallisuus tukee väitettä: Lavapuro (2011) kollegoineen on tutkimuksissaan kuvannut, 

miten Suomeen muodostui 1900-luvun lopulle tultaessa hallinnallinen malli, jossa sekä 

demokraattisesti valituille lainsäätäjille että riippumattomalle oikeuslaitokselle oli uskottu 

yhteinen velvollisuus suojella perustuslaillisia oikeuksia. Vastaavasti kieltämällä lainsäätäjän 

laajamuotoinen auktoriteettivalta oikeuksia koskevissa kysymyksissä, voitiin minimoida niitä 

riskejä, jotka usein liittyvät puhtaasti enemmistöpäätökseen perustuslaillisten oikeuksien osalta. 

Samanaikaisesti rajaamalla myös tuomioistuimilta vastaava yksinvalta näihin prosesseihin, 

minimoitiin riski valtiollisen päätösvallan ajautumisesta tuomareille demokraattisesti valittujen 

lainsäätäjien sijasta.409 

Historiallisten kokemuksien pohjalta poikkeustiloihin sisältyi turvallisuuden kannalta koettuja lain 

laiminlyönnin riskejä. Muun muassa kokemukset 1970-luvun Suomesta vaikuttivat osan 

keskustelijoista asenteisiin: vasemmistoliiton edustaja argumentoi, että 1970-luvulla muun muassa 

lakia väestön toimeentulon ja maan talouselämän turvaamisesta poikkeuksellisissa oloissa 

käytettiin ”liian kevyin perusteluin”410. Lain tarpeellisuus ja näin ollen laillisuus linkittyi siis 

menneisiin kokemuksiin vastaavista tilanteista: 

”(k)un meillä on tällainen historia suhteellisen lyhyen ajan takana, kannattaa 

suhtautua varauksellisesti siihen, että annetaan liian kevyin perusteluin 

poikkeussäännöksiin mahdollisuuksia”.411  

Tulkinnanvaraisuutta pyrittiin rajaamaan muun muassa tarkoituksenmukaisuusperiaatteella, joka 

rajasi toimivaltuuksia kriisityypeittäin. Laajimmillaan toimivaltuudet olisivat periaatteen 

mukaisesti olleet syvässä sotilaallisessa kriisissä.412 Vaikka toimia pyrittiin kategorisesti 

rajaamaan, rajoitti lainsäädäntö osan silmissä edelleen liialti perusoikeuksia. Kiistankysymyksinä 

olivat erityisesti turvasäilömenettelyn tarpeellisuus sekä rajoitukset kokoontumis- ja 

sananvapauksiin sekä mediaan.413  Toisaalta myös yhdistyksien kokoontumista rajoittava kohta 

herätti keskustelua, koska silloisen yhdistyslain katsottiin jo olevan toimivaltuuksissaan riittävä.414 

Tarkennuksia kaivattiin myös koskien työntekijöiden oikeuksista lakkoon ja vaatimuksista 

 
409 Lavapuro et al. (2011): s. 508. 
410 Stenius-Kaukonen (vas.), Valtiopäivät 6/1990 pöytäkirjoissa, s.5994. 
411 Stenius-Kaukonen (vas.), Valtiopäivät 6/1990 pöytäkirjoissa, s.5994. 
412 Valtiopäivät 1989 asiakirjoissa HE 248/1989 valmiuslaiksi: yleisperustelu, s.18. 
413 mm. Laine (vas.), Valtiopäivät 1/1990 pöytäkirjoissa, s.395 sekä Valtiopäivät 6/1990 pöytäkirjoissa s.6319; 

Backman (SDP), Valtiopäivät 1/1990 pöytäkirjoissa, s.398–399; Norrback (RKP), Valtiopäivät 1/1990 pöytäkirjoissa, 

s.401; Männistö (vas.), Valtiopäivät 6/1990 pöytäkirjoissa, s.6003. 
414 Pulliainen (vihreät), Valtiopäivät 6/1990 pöytäkirjoissa s. 5985. 
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pakkotyöstä.415 RKP:n edustaja argumentoi tarkennusta vastaan, korostamalla oikeuksien ja 

velvollisuuksien arvohierarkiaa: oikeus työtaisteluun ei ollut ”--pyhempää kuin itse puolustus 

rintamalla, jossa elämä on vaakalaudalla”.416 

Iso sisällöllinen kiistakapula syntyi kapinan käsitteen sisällyttämisestä lakiin. Edustajat kokivat, 

että hallitus pystynyt ”--esityksessään edes perustelemaan” 417 termin sisällyttämistä. Käsite 

nähtiinkin jokseenkin epämääräisenä418 myös kapinoinnin määrittelyn haastavuus suhteessa 

esimerkiksi tavanomaisiin mielenosoituksiin tunnistettiin.419 RKP:n ja kokoomuksen edustajat 

puolsivat kapinakäsitettä vetoamalla historiaan. Sen määrittäjäksi katsottiin tilanne, jossa ”--joku 

haluaa väkivaltaisin keinoin toimia vastoin istuvaa demokraattista järjestelmää tai istuvaa 

eduskuntaa, hallitusta--”420 Kapinan konkreettisena esimerkkinä käytettiinkin tässä retoriikassa 

useamman kerran epäsuorasti sisällissotaa, muun muassa asettaen kyseenalaiseksi vastapuolen 

kyky ja tietämys tarkastella Suomen historiallisia kokemuksia.421 Kapinan käsitteen määrittäminen 

sisällissodan kautta osoittautuikin retoriseksi umpikujaksi, koska sisällissodan historiallinen 

narratiivi ei ollut osapuolten kesken jaettu.  

1990-luvun keskustelulle ominaislaatuista oli asiantuntijoiden näkökulmien korostuminen 

lainsäädännön valmistelu ja käsittelytyössä.422 Lainsäädäntöä ei ainoastaan kehitelty 

asiantuntijoita konsultoiden, vaan heidät otettiin osaksi sen päivittyviä toimintaperiaatteita. Myös 

lainoppineiden rooli korostui keskustelussa: esiin tuotiin muun muassa professori Tuorin lausunto 

poikkeusolojen erityislakien heijasteisesta vaikutuksesta oikeudelliseen ja poliittiseen kulttuuriin, 

joka näin vaikutti normaaliajan lainsäädäntöön ja oikeudellisiin käytäntöihin.423Esiin tuotiin myös 

apulaisprofessori Risto Santin424 valmiuslakia vastustava kanta. Toisaalta myös 

kansalaisyhteiskunnan järjestöjä oli konsultoitu lakiin liittyen, ja muun muassa Sadankomitean 

Erkki Tuomiojan ja Rauhanpuolustajat -järjestön lausunnot valmiuslakia vastaan tuotiin 

keskustelussa esiin.425 Nimeltä asiantuntijoihin ja kansalaistason aktiiveihin vedottiin 

 
415 Stenius-Kaukonen (vas.), Valtiopäivät 6/1990 pöytäkirjoissa, s.5993. 
416 Melin (RKP), Valtiopäivät 6/1990 pöytäkirjoissa, s.6002. 
417 Laine (vas.), Valtiopäivät 1/1990 pöytäkirjoissa, s.394. 
418 Laine (vas.), Valtiopäivät 6/1990 pöytäkirjoissa s.5997. 
419 Pulliainen (vihreät), Valtiopäivät 6/1990 pöytäkirjoissa s. 5985. 
420 Norrback (RKP), Valtiopäivät 1/1990 pöytäkirjoissa, s.402. 
421 Aittoniemi (SMP), Valtiopäivät 6/1990 pöytäkirjoissa, s.5997. 
422 mm. Holvitie (kok.), Valtiopäivät 6/1990 pöytäkirjoissa s.5975–5976; Rantanen (SDP)Valtiopäivät 6/1990 

pöytäkirjoissa, s.5984; Männistö (vas.), Valtiopäivät 6/1990 pöytäkirjoissa, s.6322. 
423 Stenius-Kaukonen (vas.), Valtiopäivät 6/1990 pöytäkirjoissa, s.5994. 
424 Laine (vas.), Valtiopäivät 6/1990 pöytäkirjoissa, s.5997. 
425 Laine (vas.), Valtiopäivät 6/1990 pöytäkirjoissa, s.5997 ja s.6319. 
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pääpiirteittään ainoastaan lakia vastustavissa argumenteissa – lakia puoltavissa kommenteissa 

tuotiin kuitenkin esiin, että yli 80 asiantuntijaa oli kuultu lain valmistelutyössä.426 

Maailmanpoliittinen tilanne loi haasteita valmiuslain laillisuudelle. Keskustelu lainsäädännön 

käsittelystä kiireellisenä jakoi laajasti mielipiteitä, sillä useat edustajat kokivat tulkinnan 

virheellisenä hätiköintinä maailmanpolitiikan nojalla.427 Näin ollen siis lain vilpitön tarpeellisuus, 

yhdistettynä lakikeskustelua ympäröineeseen vaaliajan luomaan politisoitumiseen, asettui 

keskustelussa vahvasti kyseenalaiseen valoon. Erityisesti vasemmistoliitto katsoi, että lakia 

pyrittiin ajamaan sen sisällöstä ulkopuolisten agendojen nojalla läpi. Toisaalta kriisiytyvä 

maailmanpoliittinen tila nähtiin lain kannattajien silmissä tekevän sen tarpeellisuudesta 

perusteltua, sillä tilanteen arvaamattomuus loi laillista epävarmuutta, jota valmiuslaki kykeni 

paikkaamaan.428 

 

4.2.4 Kansalaisyhteiskunnan ja vallan kehys 

 

Kansan ja vallan kannalta keskeiseksi lainsäädännöstä käytyä keskustelua määrittäneeksi tekijäksi 

nousi kysymys siitä, kuka todella ajoi kansan parasta etua ja missä kohtaa tämä agenda politisoitui. 

Toisaalta myös maanpuolustuksen ja oikeanlaisen isänmaallisuuden merkityksiä vuosituhannen 

taitteen Suomessa pohdittiin. Perustavanlaatuinen ongelmakohta oli myös se, miten 

poikkeuksellisuus ja sen rajat tuli määrittää ja kellä todella oli oikeus astua näihin saappaisiin 

kansakunnan puolesta. Kamppailu käytiinkin siitä, kenen linjalla Suomen turvallisuuspolitiikkaa 

tuli lähteä ajamaan ja kuinka historia valtuutti edustetut ryhmät tätä tehtävää edistämään.  

Lain poikkeuksellisuutta pyrittiin rajaamaan jo hallituksen esityksessä. Sen keskeinen ehto oli, 

ettei lailla vahingossakaan saatettu syyllistyä ”--kansanvaltaisten toimintojen turvaamista 

ajatellen tarpeettomiin kansalaisten perusoikeuksien rajoituksiin”.429  Samanaikaisesti laissa 

myös tunnistettiin, että poikkeusolojen joka tapauksessa poiketessa normaalista lainsäädännöstä 

ja näin ollen rajaavan kansalaisten toimintavapauksia, tuli ”poikkeusolojen luettelo ymmärtää 

myös tyhjentäväksi eikä sitä (saanut) analogisesti laajentaa”.430 Kuvaus käsitteli itsessään lain 

tarkkuutta, mutta voidaan myös ajatella, että siinä valtiolle asetettiin siis lain sisälle vaatimus 

itsereflektioon, jossa poikkeuksellisien toimien luomat riskit pyrittiin rajaamaan selkeiden 

vaatimusten sisälle. 

 
426 Jääskeläinen (kok.), Valtiopäivät 6/1990 pöytäkirjoissa, s.6323. 
427 Roos (SDP), Valtiopäivät 6/1990 pöytäkirjoissa, s.5979. 
428 Ala-Harja (kok.), Valtiopäivät 6/1990 pöytäkirjoissa, s.5995. 
429 Valtiopäivät 1989 asiakirjoissa HE 248/1989 valmiuslaiksi: yleisperustelu, s.4. 
430 Valtiopäivät 1989 asiakirjoissa HE 248/1989 valmiuslaiksi: yleisperustelu, s.12. 
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Hallituksen katsottiin keskustelussa yleisesti potevan luottamuspulaa suhteessa eduskunnan 

kykyyn säätää ja päättää tarvittavista toimista, sillä laki tarjosi sille poikkeusoloissa 

mahdollisuuden itsenäisesti saattaa asetuksilla voimaan merkittäviä kansalaisten oikeutta, 

toimintaa ja demokratiaa rajoittavia toimia.431 Vasemmistoliitosta nostettiinkin esiin 

konkreettisena kritiikkinä eduskunnan aseman kaventuminen ja kansalaisten oikeusturvan- ja 

perusvapauksien roolin heikkenemisen.432 Kritiikkiä herätti myös lain asettuminen yleistä 

demokratian trendiä vastaan ja sen nähtiin siirtävän valtaa entistä enemmän demokraattisesti 

valitulta eduskunnalta suoraan toimeenpanevalle valtionneuvostolle.433 Myös paikallishallinnon 

rooli nousi keskustelussa esiin, koska lakiin kriittisesti suhtautuneet edustajat näkivät, että ”hallitus 

aikoo murentaa” demokraattista kunnallishallintoa, siirtämällä päätäntävaltaa pois konkreettisesta 

paikallistasosta. 434 Käytännössä tämän katsottiin siirtävän paikallishallinnon valtiohallinnon 

alaisuuteen.435  

Lakia puoltaneissa kannoissa suhtautuminen päätösvallan keskittämiseen oli jokseenkin 

ristiriitainen. RKP:n edustajan kommentissa tuotiin esiin tuki parlamentaariselle valvonnalle, joka 

katsottiin valmiuslaissa toteutuvan edellytyksellä, jossa poikkeusolojen voimaansaattaminen vaati 

”valtioneuvoston, tasavallan presidentin ja eduskunnan yhteneväistä näkemystä niiden 

välttämättömyydestä”.436 Saman aikaisesti muun muassa SMP:n edustaja korosti, että kriisitilanne 

vaati päätösvallan rajaamista suppeaan piiriin kansakunnan parhaaksi, käyttäen vertauskuvaa: 

”isännän valta täytyy olla valistuneena isännällä talossa”.437 Koska eduskunnan katsottiin 

parhaiten edustavan kansanvaltaista mielipidettä, nähtiin SDP:n lainsäädäntöä vastustaneissa 

kannoissa asetuksilla määrättyjen toimivaltuuksien luovan eduskunnalle ”jälkitarkastuksen”438 

roolin.  Laki näin ollen muutti eduskunnan passiiviseksi hallituksen toimien hyväksyttäjäksi. 

Ongelman mahdollisena ratkaisuna tarjottiin SDP:n puolelta käytäntöä, jossa kriisitilanteessa 

”kansanvaltaisen päätöksenteon elikkä eduskunnan tai kunnallisella tasolla valtuustojen (täytyi) 

olla päättämässä niistä toimenpiteistä, kun jotain kriisejä, sotilaallisia tai siviilikriisejä, 

tapahtuu.”439  Vallankäytön tuli siis näkemyksessä olla myös kriisissä jalkautettavissa myös 

 
431 Laine (vas.), Valtiopäivät 1/1990 pöytäkirjoissa, s.394. 
432 mm. Laine (vas.), Valtiopäivät 1/1990 pöytäkirjoissa, s.394; Löyttyjärvi (vas.), Valtiopäivät 1/1990 pöytäkirjoissa, 

s.400. 
433 Leppänen (vas.), Valtiopäivät 6/1990 pöytäkirjoissa, s.6322. 
434 Laine (vas.), Valtiopäivät 171990 pöytäkirjoissa, s.394. 
435 Laine (vas.), Valtiopäivät 6/1990 pöytäkirjoissa, s.5997. 
436 Norrback (RKP), Valtiopäivät 1/1990 pöytäkirjoissa, s.401. 
437 Aittoniemi (SMP), Valtiopäivät 1/1991 pöytäkirjoissa, s.91. 
438 Backman (SDP), Valtiopäivät 1/1990 pöytäkirjoissa, s.398. 
439 Backman (SDP), Valtiopäivät 1/1990 pöytäkirjoissa, s.398. 
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matalammille hallinnan tasoille, jotta sen katsottiin voivan ajaa kansalaisten demokraattista 

mielipidettä.  

Hallituksen sisällä kiistaa loi kysymys lainsäädännön asettaminen kiireelliseksi440 ja tämän 

päätöksen taustalla vaikuttaneet tekijät. Etunenässä vasemmistopuolueet esittivät laajaa kritiikkiä 

erityisesti kokoomusta kohtaan ja muun muassa syyttivät puoluetta ”sekoilusta” 441  lain käsittelyn 

suhteen. Ristiriitaa loivat erityisesti puolueiden kokemukset siitä, että vastapuoli pyrki lain kautta 

ajamaan omaa laajempaa agendaansa lakia pelinappulana käyttäen. Muun muassa sanat hysteria442 

ja psykoosi443 olivat esillä, kun kuvattiin lakia puoltaneiden – pääasiassa kokoomuslaisten – 

edustajien suhtautumista puolustusajatteluun ja sotaan.  

Erityisesti kokoomusta syytettiin perusteettoman hysterian lietsonnasta kansaan,444  joka johti 

tilanteeseen, jossa”(p)ahimmat ovat jo ryhtyneet keräämään ryynejä pussiin ja ehkä jotkut jopa 

suolaamaan silakoitakin kaiken varalle”.445 Puolueilla näytti keskustelussa olevan vaatimus toimia 

rehellisesti kansaa ja sen turvallisuutta koskevissa kysymyksissä. Erityisesti vasemmistoliiton ja 

SDP:n edustajat kokivat, että kansalaisille yritettiin myydä puoluepolitiikkaa 

maanpuolustushengen nimissä. SDP:n edustaja suoraan totesi, että ”kokoomuksen hosuminen 

asiassa on vaalipropagandaa, ja se on sen lajin isänmaallisuutta, josta ainakin minä haluan 

sanoutua irti”. 446 Kritiikki kohdistettiinkin monessa kohtaa suoraan kokoomuksen toimintaa, eikä 

varsinaisesti itse lakia kohtaan:  

”Tässä yhteydessä voidaan arvostella kokoomuksen menettelyä. Kun puolue tiesi 

todellisen tilanteen, mielestäni se alkoi asialla politikoida ja herätti hysteriaa, -- sillä 

lakeja on valmisteltu erittäin pitkään ja perustellusti, ja lait, oli maailmanpoliittinen 

tilanne mikä tahansa, kuitenkin tulevat hyvin lyhyellä viiveellä voimaan”.447   

Kokoomuksen ohella keskustelussa peräänkuulutettiin vasemmistoliiton ja SDP:n toimesta myös 

keskustan toimien kunniallisuutta lainvalmistelutyön suhteen, vaatien ”--selkärankaisuutta 

tällaisten turhanaikaisten hosumisien yhteydessä--” sekä korostettiin, että ”--vastuullisten 

puolueiden--” tuli kyetä pitämään ”--pää kylmänä vaalienkin läheisyydessä--”, sillä ”—

 
440 mm. Helle (vas.) ja Roos (SDP), Valtiopäivät 6/1990 pöytäkirjoissa, s.5979. 
441 Joenpalo (SDP), Valtiopäivät 6/1990 pöytäkirjoissa, s.5978. 
442 mm. Helle (vas.), Valtiopäivät 6/1990 pöytäkirjoissa, s.5979; Sarapää (kesk.) Valtiopäivät 6/1990 pöytäkirjoissa, 

s.5979; Helle (vas.), Valtiopäivät 6/1990 pöytäkirjoissa, s.5983; Rantanen (SDP), Valtiopäivät 6/1990 pöytäkirjoissa, 

s.5984. 
443 Helle (vas.), Valtiopäivät 6/1990 pöytäkirjoissa, s.5983. 
444 mm. Helle (vas.), Valtiopäivät 6/1990 pöytäkirjoissa, s.5983; Pulliainen (vihreät), Valtiopäivät 6/1990 

pöytäkirjoissa, s.5984. 
445 Rinne (SDP), Valtiopäivät 6/1990 pöytäkirjoissa, s.5980. 
446 Rinne (SDP), Valtiopäivät 6/1990 pöytäkirjoissa, s.5980. 
447 Sarapää (kesk.), Valtiopäivät 6/1990 pöytäkirjoissa, s.5979. 
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kansalaismielipidettä--” oli ”--pyrittävä enemmänkin rauhoittamaan kuin kiihdyttämään, vaikka 

todella vaalitkin lähestyvät”448. Kansa nähtiin keskustelussa suhteellisen reaktiivisena toimijana, 

jota tuli suojella turvallisuuden politisoitumiselta ja pelolta. Vallanpitäjällä oli siis vastuu turvata 

kansakunnan henkinen tila, eikä sen kustannuksella sopinut tehdä politiikkaa.449 Kritiikki 

kohdistui erityisesti toimien vaikutuksessa laajemmin maanpuolustuksen politisoitumiseen, sillä 

”(s)en kaltainen intomieli ei ole maanpuolustusta eikä isänmaallisuutta.”.450 Porvarillinen 

maanpuolustusintressi linkitettiin liioitelluksi pelonlietsonnaksi, jolla pyrittiin ohjailemaan 

kansalaismielipidettä haluttuun suuntaan. 

Lakia puoltavissa puheenvuoroissa vedottiin kokoomuksen taholta konsensushakuisuuteen.451 

Keskustelun eksyttyä pitkälti puolueiden välisiin ristiriitoihin, pyrki puolustusasiainkomitean 

puheenjohtaja Holvitie (kok.) kääntämään keskustelun takaisin lain sisältöön, jonka suhteen hän 

vetosi puolueiden olleen ”-- liikuttavan yksimielisiä”.452 Lain sisältö oli jo käsitelty valiokunnan 

sisällä ja yhteinen kanta oli Holvitien näkökulmassa kertaalleen ”--jo ratkaistu”.453 Vasta-

argumenttina lakia äänekkäimmin ajanut kokoomus myös selitti sosialidemokraattien kriittistä 

suhtautumista lakiin ja yleisesti maanpuolustukseen puolueen jäsenten tarpeella myötäillä 

vasemmistoliittoa, joka tiedettävästi halusi estää lain.454  

Vapaudet ja velvoitteet muuttuivat neuvotteluksi siitä, kuka todella tiesi, mikä Suomelle ja 

suomalaisille oli parhaaksi. Kiirehtimisen katsottiin vievän tilaa todellisilta uhkakuvilta, kuten 

nuorten työllisyyskysymykseltä, jotka olivat ”-- todella merkittäviä asioita, joita pitäisi kiirehtiä, 

ei tällaista pyssyjen kanssa hosumista ja kiirehtelyä ja pussihousustrategiaa”.455 Toisaalta 

julkinen sektori nousi keskusteluun myös laajemmin aihealueena, jonka toimintaa kokoomus ja 

porvarit pyrkivät systemaattisesti ”romuttamassa”.456 Argumentissa lainsäädäntö ja näin ollen 

maanpuolustus asettuivat poliittiseen köydenvetoon muita yhteiskuntaa ylläpitävien prosessien 

kanssa. 

Kysymys isänmaallisuudesta asettui korostuneesti keskustelun keskiöön. Keskustelussa 

maanpuolustuksen historia ja suomalaisuuden symboliset elementit saivat ajoittain lähes 

korostuneen suuren roolin. Niin suojeluskunnat kuin toinen maailmansota kokonaisuudessaan 

 
448 Joenpalo (SDP) Valtiopäivät 6/1990 pöytäkirjoissa, s.5987–5988. 
449 Joenpalo (SDP), Valtiopäivät 6/1990 pöytäkirjoissa, s.5986. 
450 Rinne (SDP), Valtiopäivät 6/1990 pöytäkirjoissa, s.5980. 
451 mm. Varpasuo (kok.), Valtiopäivät 6/1990 pöytäkirjoissa, s.5982; Holvitie (kok.), Valtiopäivät 6/1990 

pöytäkirjoissa, s.5979. 
452 Holvitie (kok.), Valtiopäivät 6/1990 pöytäkirjoissa, s.5979.  
453 Holvitie (kok.), Valtiopäivät 6/1990 pöytäkirjoissa, s.5979. 
454 Holvitie (kok.), Valtiopäivät 6/1990 pöytäkirjoissa, s.5981. 
455 Rinne (SDP), Valtiopäivät 6/1990 pöytäkirjoissa, s.5981. 
456 Rinne (SDP), Valtiopäivät 6/1990 pöytäkirjoissa, s.5981. 
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nousivat useaan otteeseen esiin. Keskustelussa SDP:n edustaja toi esiin muun muassa 

suojeluskuntien kyseenalaiset toimet sisällissodassa ja sen, kuinka punaorvot olivat 

kokemuksistaan huolimatta ensimmäisinä puolustamassa maata.457 Työväki oli kovasta 

kohtelustaan huolimatta astunut isänmaan palvelukseen. SMP:n edustaja kritisoi punaisten 

isänmaallisuuden ihannointia, koska näki ryhmän toimineen Suomen omaa intressiä vastaan:  

”Mittava kunnianosoitus sellaisille, joiden elämäntehtävä sodan aikana oli myydä 

suomalaisia tietoja ryssälle, jotta olisi jääty ryssän jalkoihin siihen aikaan. -- 

Tällaiset ääri-ilmiöt kuten moittia suojeluskuntaa, joka on eräs historiamme 

tapahtuma sekin, toisaalta kulkea toiseen äärimmäisyyteen, ovat tietyllä tavalla 

kaikki pahasta.”.458  

Samalla linjalla jatkaa myös keskustan edustaja, joka argumenteissaan asetti myös 

vasemmistolaisen isänmaallisuuden kritiikinalaiseksi:  

”Suojeluskuntatoiminta ja sen häpeällisyys -- on otettu esille. Totean vain, että 

vasemmistolainen isänmaanrakkaus on kyllä tässä maailmassa surmannut myös 

monella taholla ihmisiä aivan riittävästi ja häpeällisesti. On helppo puhua 

maanpuolustuksesta vähättelevästi, kun rauha vallitsee maassamme”.459   

Aito isänmaallisuus nähtiin siis kumpuavan historiallisesta perinteestä, johon kaikki eivät olleet 

yhtäläisesti oikeutettuja. Keskustelussa pyrittiin siis asettamaan toiset puolueista 

ansioituneempaan ja näin ollen oikeutettuun asemaan edustaa Suomea turvallisuuskysymyksissä. 

Porvaristossa suojeluskuntien puolesta puhuttiin itsenäisyyden ja maanpuolustushengen 

ylläpitäjinä460 ja keskustelussa riitaa aiheutti ”--kunnioitettavan menneen sukupolven--” työn 

vetäminen ”--lokaan”.461 Puolueiden voidaan ajatella pyrkineen oman aatehistoriansa kautta 

asettamaan itsensä osaksi isänmaan asian ja maanpuolustushengen pidempää perintöä. Se, missä 

valossa erinäisten ryhmien toimet suhteessa turvallisuuteen ja isänmaallisuuteen nähtiin, ei 

näyttänyt olevan historiankokemuksena täysin jaettua. Tämä näkyi muun muassa siinä, kuinka 

toiselle osapuolelle kunnioitettuihin toimijoihin, kuten Suojeluskuntiin ja Lotta Svärd -järjestöön, 

vedottiin vasemmistoliiton argumenteissa ”fasistisina järjestöinä--”.462 Myös Tuntematonta 

 
457 Rinne (SDP), Valtiopäivät 6/1990 pöytäkirjoissa, s.5980. 
458 Aittoniemi (SMP), Valtiopäivät 6/1990 pöytäkirjoissa, s.5981. 
459 Saapunki (kesk.), Valtiopäivät 6/1990 pöytäkirjoissa, s.5982. 
460 Kohijoki (kok.), Valtiopäivät 6/1990 pöytäkirjoissa, s.5989. 
461 Ala-Harja (kok.), Valtiopäivät 6/1990 pöytäkirjoissa, s.5995. 
462 Uitto (vas.), Valtiopäivät 6/1990 pöytäkirjoissa, s.5996. 
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sotilasta lainattiin pitkin keskustelun, linkittäen puheenvuorot osaksi laajempaa isänmaallista 

historiakuvastoa.463   

Aatehistoriallinen keskustelu tiivistyikin monessa kohtaa kysymykseen kunniasta ja menneiden 

sukupolvien työn ja perinnön ylläpitämisestä. Muun muassa vasemmistoliitto linkitettiin SMP:n 

kommenteissa suoraan 1900-luvun alkupuoliskon kommunistien henkisiksi jälkeläisiksi ja 

toisaalta historiaan vedottiin myös korostamalla kommunistien ansioitumista maanpuolustuksessa 

toisen maailmansodan sotatoimissa. Lakia ajaneissa argumenteissa muun muassa SMP:n edustaja 

toi esiin, kuinka ”(k)ommunistit olivat kovia sotilaita sodan aikana ja he puolustivat maataan 

aivan yhtä hyvin kuin porvaritkin”464.  Kommunistien toimintaa myös suoranaisesti ylistettiin 

muun muassa toteamilla, ettei edustajan tiedossa ollut ”-- yhtään kommunistia käpykaartissa, 

isojen talojen isäntiä kyllä tiedän, kaikki kunnia kommunisteille”.465 Samassa kommentissa 

vasemmistoliiton asenteet valmiuslain suhteen asetettiin ristiriitaan puolueen henkisen perinnön 

kanssa, sillä puolueen katsottiin rikkovan kommunistien maanpuolustustahdon pitkää linjaa: 

”-- siihen ei ole koskaan tullut selvää vastausta, haluatteko te, (vasemmisto) että tätä 

maata puolustetaan ulkopuolelta tulevaa väkivaltaista hyökkäystä vastaan vai ei”, 

jatkaen, ettei ”ole yhtään kertaa takinkäännönkään jälkeen entisten kommunistien, 

nykyisten vasemmistolaisten taholta kuullut sellaisia puheenvuoroja, joissa olisi 

pienikään vivahdus halua puolustaa isänmaata”.466  

Keskustelussa käyty kiivas vetoaminen suomalaiseen identiteettipoliittiseen historiaan sai 

lakikeskustelun näin ollen linkittymään myös 1930-luvulla käytyyn keskusteluun siitä, kuka 

todella oli kansan asialla ja millä agendalla. Tämä näkyi muun muassa kapinan käsitteestä 

käydyssä keskustelussa: RKP:n edustaja vastasi termin määrittelyä koskeneeseen kritiikkiin 

toteamalla, että historiasta löytyy ”--yksi ainoa esimerkki--” kapinaa heidän näkökulmassaan 

oikeutetusti vastanneesta tilanteesta ja koki, että kun ”kritiikki tätä asiaa kohtaan (tuli) vasemmalta 

laidalta, ihmettely (oli) vähän isompi kuin jos se olisi tullut muualta”.467 Erityisesti sotien 

historiakulttuuri468 muodostui siis valtuudeksi, jonka kokemuksen kautta omaa vallankäytön 

 
463 mm. Helle (vas.), Valtiopäivät 6/1990 pöytäkirjoissa, s.5983; Joenpalo (SDP), Valtiopäivät 6/1990 pöytäkirjoissa, 

s.5989. 
464 Aittoniemi (SMP), Valtiopäivät 6/1990 pöytäkirjoissa, s.5998–5999. 
465 Aittoniemi (SMP), Valtiopäivät 6/1990 pöytäkirjoissa, s.5999. 
466 Aittoniemi (SMP), Valtiopäivät 6/1990 pöytäkirjoissa, s.5999. 
467 Norrback (RKP), Valtiopäivät 1/1990 pöytäkirjoissa, s.402. 
468 Pilvi Torsti on kuvannut sotia koskevaa historiakulttuuria ja sen moninaisuutta suomalaisessa kontekstissa, todeten 

muun muassa, että erityisesti pienten maiden historiassa sodilla on ollut vahva julkista ja yksityistä kokemusta 

määrittävä rooli, jonka kautta koko kansakunnan tarinallista identiteettiä peilataan. Tämän voidaan olettaa 

vaikuttaneen myös siihen, miksi kyseiset teemat nousivat 1990-luvun isänmaallisuutta koskevissa kommenteissa 

esiin. Torsti, P. (2011): Suomalaisten moniulotteiset sotakuvat, Historiallinen aikakausikirja 3/2011 s. 309. 
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suhdetta ja sen oikeudenmukaisuutta peilattiin kysymyksissä valmiuslain oikeudenmukaisuudesta. 

Ristiriita syntyi historiakulttuurin ristiriidasta: Puolueilla näytti olevan oma henkinen tehtävä 

suhteessa Suomen valtiolliseen turvallisuuteen, mutta tämä vastuunjako oli epäselvä.  

Näyttäisikin siltä, että Suomen muuttunut geopoliittinen ja henkinen asema yhdistyi keskustelussa 

uuteen, jokseenkin vapautuneempaan poliittiseen tilaan. Kokoomus oli palannut noin 20 

oppositiovuoden jälkeen hallitukseen kevään 1987 vaalien myötä. Historiallinen katkos 

puoluepolitiikassa herättää kysymyksen siitä, missä määrin kokoomuksen paluu hallitukseen 

vaikutti vahvasti identiteettipolitiikkaan ja historiaan nojaavan arvopoliittisen kuvaston nousuun 

keskustelussa. Voidaan esittää varovainen olettama, että muuttuneet valtapolitiikan järjestelmät 

herättivät uudelleen jotkin niistä keskusteluista, jotka kylmän sodan rajoittama poliittinen ilmapiiri 

oli siirtänyt taka-alalle.469 Osa myös ajatteli, etteivät vanhat näkemykset ja arvot enää vastanneet 

Suomen todellisuutta.470 Suomen kuvaa eurooppalaisena valtiona siis jossain määrin 

jälleenrakennettiin 1990-luvun taitteen poliittisissa keskusteluissa. 

Keskustelussa tiedostettiin myös lain luoma mahdollisuus valtatyhjiölle, mikäli presidentti 

hajottaisi eduskunnan poikkeusolojen aikana. Vasemmiston edustaja toi esiin, että ”(m)ikäli -- 

oikeutta käytettäisiin myös valmiuslain ja puolustustilalain soveltamisoloissa, se loisi pelottavat 

näköalat muutoinkin näissä oloissa rajoitettavalle demokraattiselle päätöksenteolle”.471 

Poikkeusolojen tunnistettiin siis olevan kykeneviä luomaan demokraattiseen hallintaan aukkoja, 

joiden kautta kansalaisyhteiskunnan toimintaa voitiin häikäilemättömän tai demokratian kannalta 

pahantahtoisen vallanpitäjän käsissä kohtalokkaasti rajata. Vallalla tuli olla puskureita. Tämä 

ilmeni myös kapinan käsitteestä käydyssä keskustelussa: termin problematiikka linkittyi suoraan 

valtionjohdon ja kansakunnan välisen luottamuksen vaatimukseen.472 Valtionjohdon piti siis kyetä 

luottamaan johtamaansa kansaan samoissa määrin, kuin kansakunta yhteiskuntasopimuksen kautta 

luotti hallintoon.  

Keskustelu kansalaisten oikeuksista ja vallankäytöstä linkittyi aikalaiskeskustelussa laajempaan 

eurooppalaistamishankkeeseen. Erityisesti yhdentyminen Eurooppaan, aluksi Euroopan 

Neuvoston (EN) vuonna 1989 ja myöhemmin EU:n kautta vuonna 1995, loi kasvavan tarpeen 

yhtenäistää suomalaisen hallinnan prosesseja sekä toisaalta laajemmin eurooppalaista 

arvomaailmaa. Tässä käsityksessä erityisesti demokratian rooli ihmissoikeutena ja äänioikeus 

 
469 ks. Kylmän sodan sisäpolitiikasta laajasti tutkimusta on tehnyt muun muassa Vihavainen, T. (1991): Kansakunta 

rähmällään: Suomettumisen lyhyt historia, Kustannusyhtiö Otava, Helsingisssä 1991, s.108–109. 
470 Rusi (2003): s.158–160. 
471 Laine (vas.), Valtiopäivät 6/1990 pöytäkirjoissa, s.6321. 
472 Backman (SDP), Valtiopäivät 1/1990 pöytäkirjoissa, s.402. 



85 

 

 

itsessään demokratian takeena.473 Ajatus kansanvaltaisuudesta ei siis ainoastaan tiivistynyt 

demokraattisen enemmistön oikeuksiin, vaan arvoon nousi kansalaisen oikeus ylipäätään esittää 

mielipiteensä ja näkemyksensä yhteiskunnallisissa kysymyksissä. 

Valtion demokraattinen luonne sai näin keskustelussa tietynlaisen itseisarvon, jonka pysyvyyttä ja 

asemaa suomalaista hallintaa määrittävänä tekijänä tuli varjella.474 Suomalaisen valtion 

identiteettiin näyttikin liittyvän vahvasti demokraattisuus määrittävänä piirteenä, mutta sen 

toteutumisen ehdot eivät olleet täysin jaettuja. Osa edustajista vakuuttikin, ”että ei mikään hallitus 

tässä maassa päätä kriisilakien tai valmiuslakien voimaan saattamisesta tai käyttöönotosta ilman 

perusteita”, sillä ”(n)äin ei tapahdu Suomen kaltaisessa demokratiassa”.475 Kyky kriittisesti 

reflektoida valtion historiaa tässä suhteessa näyttäytyikin pääasiassa vasemmistoliiton ja SDP:n 

nostamana huolenaiheena. 

 
473 Arola & Noronen (1995): s.82–83.  
474 Löyttyjärvi (vas.), Valtiopäivät 6/1990 pöytäkirjoissa, s.5991. 
475 Norrback (RKP), Valtiopäivät 1/1990 pöytäkirjoissa, s.401–402. 
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5 Johtopäätökset ja keskustelu 

 

Tasavallan suojelulaista 1930-luvulla ja valmiuslaista 1990-luvulla käytyjen keskustelujen 

analyysin pohjalta on lähes hämmästyttävää, miten samankaltaisissa teemoissa sisällöllisesti 

liikuttiin. Vaikka lainsäädäntöprosessien välissä oli vierähtänyt lähes 60-vuotta, toteutuivat 

pääsääntöisesti kaikki ne teemat, joita teoreettisilla kehyksillä oli tarkasteltaviksi asetettu. 

Jokseenkin yllättävää myös yleisemmällä tasolla oli, että kriisejä todella hallittiin vielä 1990-

luvulle saakka pääsääntöisesti vuosisadan alussa luodulla lainsäädännöllä.476 Konkreettisin ero, 

jonka aineistosta voidaan nostaa, oli lainsäädäntömateriaalien, -taustaselvityksien ja -perustelujen 

valtava kasvu 1990-luvulle tultaessa. Lainsäädännön yksityiskohtaisuuden ja tarkkuuden kasvu 

voidaan todennäköisesti liittää yleiseen suomalaisen lain uudistushankkeeseen, joka erityisesti 

1980-luvulla leimasi eurooppalaistamisprosessien myötä Suomen lakisysteemejä.477  

1930-luvun tasavallan suojelulaki jäikin poliittisessa taustoituksessaan sekä täsmällisyydessään 

selkeästi seuraajansa varjoon. Toki tämä oli yksi keskeisimmistä argumentti sille, miksi 

lainsäädäntöä lähtökohtaisesti ryhdyttiin 1980-luvun lopulle tultaessa uudistamaan. Laajemmin 

ajateltuna voidaan olettaa, että 60-vuodessa myös ulko- ja turvallisuuspolitiikka vahvemmin 

tieteellistyi. Suurta kiinnostusta esimerkiksi geopolitiikkaan voidaan selittää kylmällä sodalla: 

Suomen tuli omaksua taitava diplomatian harjoittaminen vahvasti jännittyneessä tilanteessa, jossa 

ulkopolitiikka vaikutti suoraan myös sisäpolitiikan kysymyksiin.478 Konkreettisena näyttönä tästä 

voidaan nostaa muun muassa valtionneuvoston tuottamien turvallisuus- ja puolustuspoliittisien 

selontekojen tuottaminen päätöksenteon rinnalle 1990-luvun myötä.479  

 

5.1 Toimintaympäristö lain ja vallankäytön määrittäjänä 

 

Uhkakuvien pääpainossa tapahtui selkeä siirtymä sisäpoliittisista riskeistä vahvemmin 

kansainvälisiin riskeihin. 1930-luvun uhkakuvat painottuivat kommunistien toimintaan, joka 

nähtiin suoraan sisäpolitiikkaa radikalisoivana poliittisena uhkana. Sisäpolitiikan korostuneisuus 

selittyy akuutin kriisin läsnäololla: tasavallan suojelulakia luodessa valtio oli jo jossain määrin 

 
476 Kriisilainsäädäntöä täydennettiin toisen maailmansodan jälkeen muun muassa lailla väestön toimeentulosta ja maan 

talouselämän turvaamisesta poikkeuksellisissa oloissa, joka säädettiin vuonna 1970. Tämä lainsäädäntö keskittyi 

kuitenkin pääsääntöisesti talouskriisien hallintaan.  
477 ks. Lavapuro et al. (2011): s.530. 
478 Vihavainen (1991): s.10–11; Pesu, M. (2016): Pienvaltiorealismi kuihtuu: suomalaisen ulkopoliittisen ajattelun 

murros, The Ulkopolitist 23.11.2016.  
479 ks. Blombergs (2016): s.30. 

https://ulkopolitist.fi/2016/11/23/pienvaltiorealismi-kuihtuu-suomalaisen-ulkopoliittisen-ajattelun-murros/
https://ulkopolitist.fi/2016/11/23/pienvaltiorealismi-kuihtuu-suomalaisen-ulkopoliittisen-ajattelun-murros/
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sisäpoliittisen kriisin tilassa, kun taas 1990-luvulla turvallisuuspolitiikkaa leimasivat odotukset 

lähinnä ulkopolitiikasta koituvasta epävarmuudesta. 1930-luvun keskustelusta voitiin havaita 

ajattelumalli, jossa muu radikalisoituminen ja poliittinen kuohunta syntyi kommunismin 

lieveilmiönä. Sisäpolitiikan rauhattomuus hahmottui – erityisesti tasavallan suojelulakia 

kannattaneiden edustajien silmissä – kommunisteista koituvana syy-seuraussuhteena, jossa 

kommunistien poistaminen julkisen toiminnan tilasta takasi myös Lapuan liikkeen hallitsemisen. 

Lapuan liikkeellä ei pääsääntöisesti nähty olevan laajempaa turvallisuuden kannalta 

merkityksellistä tavoitetta tai kansainvälistä liitäntää. Kommunistien toiminta hahmotettiin siis 

osana laajempaa ulkopoliittista operaatiota: Pahimmissa uhkaskenaarioissa kommunistien nähtiin 

olevan kykeneviä hakemaan tavoitteisiinsa apua Neuvostoliitosta. Tämä todennäköisesti linkittyi 

laajempaan pelkoon Neuvostoliiton tavoitteista Suomea kohtaan, joissa kommunistien toiminnan 

voitiin nähdä olevan sisäpoliittista heikkoutta luova uhkatekijä.480 Lain tuli tulkinnoissa kyetä 

vastaamaan monitasoisiin ja rinnakkaisiin uhkakuviin. Kuitenkaan suoria viittauksia esimerkiksi 

miehitykseen tai akuuttiin sotaan, jota esimerkiksi tutkimuskirjallisuus antoi odottaa, ei 

keskustelussa näkynyt.481 Aineistosta voitiin kuitenkin havaita epäsuorasti pelko Neuvostoliittoa 

kohtaan sekä toisaalta lainsäädännön merkitys suvereeniutta määrittelevänä tekijänä.   

1990-luvun keskustelussa sisäpolitiikan uhkakuvat näkyivät pääasiassa ulkopoliittisen 

arvaamattomuuden tuotoksina: globaalit muutosaallot vaikuttivat myös Suomen sisäisiin 

kysymyksiin taloudesta, maahanmuutosta, huoltovarmuudesta, ympäristöstä ja terrorismista. 

Turvallisuus ja turvattavat asiat näytettiinkin ymmärrettävän 1990-luvulla niiden laajassa 

merkityksessä.482 Kummassakin aineistossa kehyksissä käsitellyt uhkakuvat politisoituivat, 

johtuen niiden sisällöllisistä tulkintaeroista. Uhkaskenaarioiden kirjo ei siis ollut niin 1930-luvulla 

kuin 1990-luvulla täysin jaettu. 1930-luvulla keskeisenä erona voitiin huomata ristiriitaiset 

tulkinnat kommunistien tuottamasta turvallisuusriskistä. 1990-luvun valmiuslain keskustelussa 

eroja voidaan taas todennäköisesti selittää lainsäädännön sijoittumisella kylmän sodan 

päättymisen luoman muutosvaiheen aallonharjaan: Keskustelun voidaan katsoa pääsääntöisesti 

liikkuneen niin kylmän sodan kuin modernien kriisien tulkintojen välillä.483 

Tärkeimpänä ulkomaisena vaikutuspiirinä näyttäytyi kummassakin aineistossa Eurooppa – tosin 

jokseenkin erilaisista näkökulmista. Kumpikin aineisto nosti eurooppalaisuuden tavoiteltavana ja 

ideaalina kehityskulkuna, johon myös lainsäädännön kautta tuli tähdätä. 1930-luvun keskustelulle 

 
480 ks. Soikkanen (1983): s. 9; Leino-Kaukiainen et al. (2007): s.14; Nokkala (2016), teoksessa Blombergs (toim.) 

(2016): s.80.  
481 ks. ks. Rusi (2003): s.7–12; Tarkka (2022): s. 9. 
482 ks. Haukkala & Vaahtoranta (2016), teoksessa Blombergs (toim.) (2016): s.63; Luckham & Kirk (2013). 
483 ks. Demmers (2017): s.4. 
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tyypillistä kuitenkin oli Suomen nostaminen Euroopan kannalta sellaiseen asemaan, jossa sen 

tehtävä oli ylläpitää ja puolustaa länsimaisia arvoja ja ihannetta koko muun läntisen maailman 

puolesta. Suomen maantieteen kautta keskustelussa siis luotiin näkemystä, jossa sillä oli 

velvollisuus puolustaa Euroopan itärajaa ja eurooppalaista sivistysvaltion ihannetta 

kommunismilta.484  

Kumpainenkin aineisto oli itsetietoinen ja varautunut Suomen oman maakuvan suhteen ja punnitsi 

toimiaan vahvasti eurooppalaisen mielipiteen huomioon ottaen – niin lain puolesta kuin sitä 

vastaan. Kuitenkin 1990-luvun keskustelussa Suomella ei nähty olevan samanlaista kulttuurillista 

velvoitetta suhteessa muuhun Eurooppaan, vaan keskeisemmäksi muodostui maan oma 

velvollisuus sovittaa sen geopoliittinen asema suhteessa valtion ja kansan turvallisuuteen. Jos siis 

1930-luvulla Suomea pyrittiin pääsääntöisesti kaikkien puolueiden toimesta rakentamaan lain 

kautta henkisesti lähemmäs länttä, näyttäytyi 1990-luvun keskustelu jokseenkin 

monitulkintaisempana: Keskeinen kysymys olikin se, missä määrin Suomi saattoi asettua osaksi 

länsimaiden liennytyskehitystä, vai tuliko sen valita oma, erityisasemaan pohjaava tiensä. 

Keskustelusta voidaan tulkita yleisemmin ajan EY- ja EU-keskusteluille leimallisia, 

pienvaltiorealististen ja euroatlanttisten koulukuntien välisen debatin piirteitä.485 Globalisaation 

myötä kehys sai myös laajemmin erilaisia vaikutteita ja esimerkkejä sisälleen, joka näin ollen 

laajensi sitä kansainvälistä verkostoa, jonka kautta turvallisuutta ja poikkeustiloja tarkasteltiin. 

Lainsäädännön tarkkuutta koskevissa keskusteluissa kummankin aineiston kehyksiä leimasi huoli 

valtuuksien väärinkäytöstä sekä kyvystä mitoittaa vallankäyttöä suhteessa kansalaisyhteiskuntaan. 

Kyky tarkastella kriittisesti vallan riskejä tunnistettiin siis niin 1930-luvulla kuin 1990-luvulla, 

vaikkakin jälkimmäisessä se sai sisällöllisesti huomattavasti yksityiskohtaisemman roolin.  

Keskeisiksi puoltaviksi argumenteiksi nähtiin, että lainsäädännöllinen poikkeustilojen ennakointi 

oli valtiollinen velvollisuus, joka takasi oikeudenmukaisen toiminnan kriisitilanteessa. 

Pääsääntöisesti osallistujat siis tukivat valtiosääntöistä poikkeustilaa486, vaikkakin 1930-luvulla 

tulkinnoissa oli myös vahvemmin lainsäädännön positiivisuuteen nojaavia argumentteja.487 

Erityisesti 1990-lukua leimasikin kansainvälisen lainsäädännön sekä ihmisoikeuksien 

vakiintumisen myötä vahvempi ja perusteltu vaatimus lain tarkkuuteen ja rajattavuuteen.488 

Tutkimuskirjallisuuden valossa tämän voidaan olettaa rajanneen poikkeustilojen laillista 

 
484 ks. Luostarinen (1988): s. 330 ja 332. 
485 ks. Haukkala & Vaahtoranta (2016), teoksessa Blombergs (toim.) (2016): s.63. 
486 ks. Tuori & Scheinin (1988): s.6. 
487 ks. Jyränki. (1994): s.102. 
488 ks. Lavapuro et al. (2011): s.507. 
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harkintavaltaa positiivisesti.489  Kummassakin aineistossa lakeja myös tarkasteltiin suhteessa 

olemassa olevaan lainsäädäntöön, sekä sota- ja puolustustiloja koskeviin lainsäädäntöihin. Myös 

lain sallittu ajallinen kesto herätti kummassakin käsittelyssä kysymyksiä, linkittyen laajemmin 

kysymykseen siitä, missä määrin kriisiaikoja ja lain harmaita alueita voitiin todellisuudessa 

määritellä. Ajallisten rajausten asettamisen voidaan tutkimuskirjallisuuden perusteella olettaa 

turvanneen kansakuntaa määrittelemättömän poikkeustilan alaisuuteen joutumiselta.490  

Kummankin aineiston kohdalla kehyksessä esiin nousi ajatus selkeästä ja toimintakykyisestä 

lainsäädännöstä itsenäisen valtion velvollisuutena suhteessa kansaansa. Velvollisuuksien skaala 

kuitenkin muuttui. 1930-luvulla velvollisuus linkitettiin vahvemmin sisäpolitiikan riskeiltä 

suojaamiseen, tehden laillisuudesta pääasiassa sisäpoliittisen kysymyksen. 1990-luvun 

keskustelussa keskityttiin myös ulkopoliittisten riskien ja humanitääristen kriisien kysymyksiin ja 

laillisuuden vaatimus liittyi myös kansainvälisen yhteisön asettamiin velvollisuuksiin. Voidaan 

ajatella, että käsitys kansakunnasta, jota tuli lailla puolustaa, oli 1990-luvulle muodostunut 1930-

luvun käsitykseen verrattuna suhteellisen yhtenäiseksi. Tässä muun muassa perustuslaillisuuden 

korostunut asema erityisesti sotien jälkeen saattoi toimia kehitystä edistävänä tekijänä.491 Toisaalta 

myös kansainvälisen lainsäädännön kriteerit esimerkiksi kansalaisten poliittisia ja sosiaalisia 

oikeuksia saattoivat toimia laillisuuden periaatetta lujittavina.492  

Tasavallan suojelulain laillisuuskeskustelua leimasikin konservatiivinen, lain itsensä asettaminen 

symbolisesti pyhään ja länsimaista kulttuuriarvoa ylläpitävään asemaan.493 1990-luvulla laki 

nähtiin huomattavasti vahvemmin välinearvona, joka takasi oikeudenmukaisen toiminnan ja jonka 

normisto loi puskureita vallankäytölle. Sen voidaan näin ollen katsoa noudattaneen yleistä 

oikeudellisen positivismin perinnettä.494 Myös asiantuntijoilta otettiin lakiin lausuntoja, näin 

todennäköisesti tarjoten sille tulkinnoissaan laajempaa monialaisuutta ja yleisesti 

yhdenmukaistaen sitä hyvän hallinnan periaatteiden kanssa.495 Samalla tapaa kuin lain asema, 

myös turvattavien asioiden sisältö muuttui: 1930-luvulla kansakunta sekä toisaalta valtion 

kulttuurinen ja henkinen perintö toimivat keskeisimpinä tekijöinä, joiden turvallisuuteen ja 

suojeluun keskustelussa viitattiin. Suojeltavien kohteiden olemus ja luonne tuli pyrkiä säästämään 

 
489 ks. Rooney (2017): s.35. 
490 ks. Rooney (2017): s.8. 
491 ks. Rainio-Niemi (2019): s.534–335. 
492 Toisen maailmansodan jälkeen Yhdistyneiden kansakuntien johdolla yleismaailmallisesta ihmisoikeusjulistuksesta 

(1948) tehtiin normisto, johon suurin osa silloisista demokraattisista valtioista lupautui sitoutuvansa. Ison osan YK:n 

ihmisoikeussopimuksista Suomi ratifioikin 1970-luvun aikana (mm. ICCPR, ICESCR, ICERD). Ulkoministeriö: 

YK:n voimassa olevat ihmisoikeussopimukset. 
493 ks. Ferejohn & Pasquino (2004): s.210.   
494 ks. Jyränki. (1994): s.100–101. 
495 ks. Foucault (1977–1978): s.350; Bulmer (2018): 14. 

https://um.fi/yk-n-voimassa-olevat-ihmisoikeussopimukset
https://um.fi/yk-n-voimassa-olevat-ihmisoikeussopimukset
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kommunistien radikalisoivalta toiminnalta. Kansa nähtiin suhteellisen passiivisena ja kyvyttömänä 

itsenäisesti puolustautumaan turvallisuustilanteen esittämiltä uhkakuvilta. Tässä mielessä myös 

1990-luvun keskustelu pysyi kansakunnan toimijuuden suhteen suhteellisen samassa 

tarkastelumallissa, kuvaten keskustelussa suomalainen kansan pääsääntöisesti ilman selkeää omaa 

toimijuutta ja turvallisuustilaan puolueiden tai median kautta reagoivana toimijana. Kummassakin 

keskustelussa päätös kansakunnan turvallisuudesta nähtiin viimekädessä olevan eduskunnan ja 

käsitteillä olevan lainsäädännön harteilla, vaikkakin 1990-luvulla vallankäyttö toimi vahvemmin 

reaktiivisessa suhteessa kansalaisyhteiskunnan tarpeiden kanssa. 1990-luvulla vaatimus hallinnan 

laillisuudesta nähtiin myös vahvasti demokraattisen päätöksenteon takeena.496 

Kahdessa viimeisessä kehyksessä voidaankin havaita aineistojen välillä suurimmat eroavaisuudet: 

1930 luvulla vallankäytön rajana toimi kansalaisuuden määritelmä, mutta 1990-luvulla vastuu oli 

siirtynyt selkeästi poliittisten päättäjien hallinnan rajaamiseen. 1990-luvun keskustelussa 

oikeutusta vallankäyttöön haettiin myös korostuneessa määrin muun muassa puolueiden ja 

aatteellisten liikkeiden historiasta. Tässä mielessä retoriikka kummankin aineiston välillä oli 

hämmästyttävän samankaltaista: oikeistolainen isänmaallisuus – erityisesti suhteessa Lapuan 

liikkeeseen ja suojeluskuntiin – kuvattiin kunniallisena ja arvostettavana, mutta vasemmiston – 

tarkoittaen pääasiassa kommunisteja ja sisällissodan punaisia – liitettiin ulkoparlamentaarisiin 

hankkeisiin Neuvostoliiton kanssa. 

1930-luvulla lakiin liittyikin vahvemmin henkinen kuin konkreettinen merkitys: Suomalainen 

valtio oli 1930-luvulla suhteellisen nuori ja voidaan ajatella, että se jossain määrin lainsäädännön 

kautta muodosti ja määritti turvallisuuden ehtojaan ja näin ollen identiteettiään. Toisaalta 

kummastakin keskustelusta voitiin poimia Schmittiläisiä ajatuksia keskitetyn hallinnan 

vaatimuksesta kriisissä, mutta 1990-luvulle vallankäyttöä alettiin vahvemmin peilata kansakunnan 

perusoikeuksien ja vallankäyttäjän vaatimuksien kautta.497 Voidaan siis esittää olettama, että 

suomalainen valtio jossain määrin kasvoi osana laajempaa institutionaalista kehitystä 

kansalaisyhteiskunnan ja valtiovallan välillä tasapainottelevaan kapeaan käytävään.498 

Väitettä saa vahvempaa tukea, kun tarkastellaan laillisuuden kannalta keskeistä eroa 1930- ja 

1990-lukujen keskusteluissa: Tasavallan suojelulain suhteen keskustelussa näytettäisi siltä, että 

lainsäädännöllä todella pyrittiin luomaan laillisen vallankäytön poikkeuksia ja eräänlaisia 

katvealueita kansalaisten perusoikeuksiin. Tämä näkyi erityisesti siinä, miten keskustelussa 

kansakunnan käsiteestä pyrittiin ontologisesti rajaamaan kommunistit suomalaisen kansan 

 
496 ks. Lavapuro et al. (2011): s. 508. 
497 ks. Vinx (2015): s.111–112. 
498 ks. Acemoglu & Robinson (2020): s.24; Rainio-Niemi (2019): s.519–538. 
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ulkopuolelle, sekä toisaalta rikoslain dikotomiassa, jossa rikollisuus jaettiin normaalin rikoslain 

puitteissa rangaistavaksi, sekä asteeltaan vakavampaan, poikkeustoimia vaativaan rikollisuuteen. 

Tapa, jolla 1930-luvun keskustelussa luotiin laillisen hallinnan ulkopuolisia alueita, sopiikin lähes 

hämmästyttävän hyvin muun muassa Agamben (2005) sekä Ferejohnin ja Pasquinon (2004) 

teorioihin.499 Kommunistit pyrittiin näin asettamaan klassisten rangaistussääntöjen ja rikoslain 

ulkopuolelle, jolloin niihin ei olisi voitu juridisesti soveltaa samaa lainsäädäntöä kuin muuhun 

kansaan. 

Historiallisen tiedon valossa voidaan todeta, että selkeältä laillisuuden katastrofilta 1930-luvulla 

lopulta kuitenkin vältyttiin. Tässä sisällissodan kokemuksien voidaan katsoa olleen suomalaista 

vallankäytön ja laillisuuskeskustelun suhdetta keskeisesti määrittänyt tekijä. Vuosi 1918 on 

nykyperspektiivistä varoittava esimerkki: sodan syttyessä vuonna 1918 ei laillisiin 

poikkeustoimiin valkoisten toimesta nojattu,500 ja lailliset prosessit vietiinkin läpi löyhästi 

venäläisiä lakitekstejä tulkiten ja poikkeusoloja venyttäen.501 Sisällissodan toimia onkin 

kuvaavasti nimitetty laillisuuden haaksirikoksi Jukka Kekkosen (1991) tutkimuksissa.502 

Kysymykset vallankäytön ja perusoikeuksien luonteesta sekä laillisuuden vaatimuksesta 

linkittyivät niin 1930- kuin 1990-luvuilla vahvasti kokemuksiin vuodesta 1918. Sota toimi näin 

historiallisena vertauskohtana, johon päätöksiä ja lainsäädännön sisältä verrattiin. Muun muassa 

Rainio-Niemi (2019) on esittänyt ajatuksen, että niin itsenäisyyden alkuun ajoittunut laillisuuden 

kriisi kuin toisaalta perustuslaillisuuden vahva perinne 1800-luvulta, toimivat myöhemmin 

demokraattisuuden vaatimusta lujittaneina tekijöinä.503  

Suomen kohdalla keskeinen vallankäyttöä rajaava tekijä näyttäisikin olevan legalismin perinne. 

Politiikan ja lain oikeusfilosofinen hierarkia yhdistyi tasapainottamaan vallankäyttöä: 

Viimekädessä oikeudellinen säilyvyys ja lain arvovalta toimi puskurina, jonka kautta niin lain 

politisoitumista kuin sen vallankäytöllistä sisältöä problematisoitiin.504 Toki voidaan kriittisesti 

arvioida, missä määrin tässä todella onnistuttiin esimerkiksi 1930-luvun tasavallan suojelulain 

suhteen. Laillisuuden vaatimus toimi kuitenkin kummankin lain kohdalla itseisarvona, jonka 

arvovallasta ei haluttu herkästi tinkiä ja joka asetettiin hetkellisen tilannekuvan tai politiikan 

yläpuolelle. Niin 1930- kuin 1990-lukujen keskusteluissa tunnistettiin poikkeustilojen synnyttämät 

 
499 ks. Agamben (1995): s. 96; Ferejohn & Pasquino (2004): s.223. 
500 ks. Tuori & Scheinin, (1988): s.48. 
501 ks. Tuori & Scheinin, (1988): s.79–80. 
502 Kekkonen, J. (1991): Laillisuuden haaksirikko: rikosoikeudenkäyttö Suomessa vuonna 1918. Lakimiesliiton 

kustannus. 
503 Rainio-Niemi (2019): s.537. 
504 ks. Rasilainen (2004): s.1. 
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riskit, mikäli valtio itsessään kääntyy opportunistisen hallituksen käsissä kansakuntaa vastaan. 

Vaikka siis argumentti keskitetylle vallankäytölle oli kummankin keskustelun kohdalla vahva, 

kantautui keskustelusta kykyä katsoa itsekriittisesti reflektoiden vallanpitäjän omaa vastuuta 

kauaskantoisia päätöksiä tehdessään. Toisaalta keskeinen määrittävä tekijä oli myös lain 

kokonaishyöty suhteessa kansaan: loppukädessä sen tärkein tehtävä oli suojata kansakunta.  

Kummankin keskustelun kohdalla kysymys lain asettamisesta kiireelliseksi politisoi 

käsittelyprosessin, muuttaen lain osaksi puoluepoliittista valtapeliä. Keskeinen ongelma oli, ettei 

lakia vastustanut osapuoli kokenut saavansa kiireellisyyden alla vaatimiaan tarkennuksia lakiin, 

joutuen näin tekemään kompromisseja perusoikeuksien ja vallankäytön rajoitusten kustannuksella. 

Tätä voidaan selittää keskustelun kontekstilla: Poliittiselle päätäntäprosessille voidaan yleisesti 

katsoa suhteellisen luonnolliseksi, etteivät todellisuuden kaikki osa-alueet ole täysin jaettuja ja 

tulkinnat kehyksen luonteesta vaihtelevat. Toisaalta käsittelykeskustelut eduskunnassa myös 

lähtökohtaisesti perustuivat asetelmaan, jossa hallituksen esitys asetettiin koko eduskunnan – näin 

ollen myös opposition – tarkastelun ja kritiikin alaiseksi. Syytä onkin kysyä, missä määrin huomiot 

todella kumpusivat erilaisista tulkinnoista ja käsitysten eroista ja missä määrin niitä pystyttiin 

selittämään puhtaalla oppositiopolitiikalla ja valtataistelulla.  

Lainsäädäntö muuttui siis aina jossain määrin poliittiseksi. Tämä huomio oli erityisesti Schmittin 

teorian näkökulmasta mielenkiintoinen: erityisesti 1930-luvun keskustelussa voidaan pohtia, 

missä määrin yhteiskunta oli kriisitilanteessa vääjäämättä taipuvainen hylkäämään perustuslain 

periaatteet, luoden näin uusia normeja ”puolueettomien” toimijoidensa päätöksillä.505 Riippumatta 

siitä, mitkä ristiriitojen taustalla vaikuttaneet tekijät todella olivat, loivat ne keskustelun kautta 

todellisuutta poikkeustilalainsäädännön ympärillä ja näin sisällöllisesti myös muokkasivat 

poliittiseen suunnitteluun vaikuttaneita kehyksiä tulkinnoillaan. 

Aineistossa korostui tiettyjen kehyksien ja niiden välisten vuorovaikutussuhteiden dynamiikan 

muutos. Esimerkiksi 1930-luvun kohdalla uhkakuvien painottuessa pääasiassa sisäpolitiikkaan, oli 

kansalaisyhteiskuntaa ja valtaa käsittelevässä kehyksessä selkeästi laajemmin yhtäläisyyksiä 

uhkakuvia käsittelevän kehyksen kanssa. Taas 1990-luvun valmiuslain suhteen voitiin huomata, 

että kansalaisyhteiskuntaa ja valtaa sekä laillisuutta käsittelevä keskustelu kulkivat hyvin vahvasti 

käsi kädessä, sillä laillisuuden vaatimuksen katsottiin kohdistuvan kaikkiin kansalaisiin 

yhtäläisesti. Tätä voidaan mahdollisesti selittää Lavapuron tulkinnalla, jossa suomalainen 

lainsäädäntö kävi läpi 1900-luvun loppupuolelle tultaessa muutoksen suvereniteetin paradigmasta 

sellaiseen, jossa säädökset olivat yhä enemmän oikeuksiin perustuvan laillisen valvonnan 

 
505 ks. Vinx (2015): s.111–112. 
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alisteisia.506 Toisaalta myös muiden valtioiden vaikutuksen kehys sekoittui jossain määrin myös 

laillisuutta käsittelevään kehykseen, johtuen kansainvälisen lainsäädännön asettumisesta osaksi 

Suomen oikeusjärjestelmää. 

 

5.2 Oppitunteja tulevaan 

 

60-vuodessa Suomen poliittinen tila ja ajattelu muuttui valtavasti: Pitkän jännittyneen tilan 

päättänyt toisen maailmansodan eskalaatio, jatkosodan tappio, kylmäsodan ahdas liikkumatila ja 

Neuvostoliiton lopullinen alamäki synnytti Suomelle turvallisuuspolitiikan kehityskaaren, jossa 

erilaisten muuttujien ja valtapoliittisten tekijöiden summa tuli kirurgin tarkkuudella sovittaa oman 

toiminnan suunnitteluun.507  Tarve kehittää lainsäädäntöä 2000-luvulle tultaessa oli siis jokseenkin 

ilmeinen. Aiempien tulkintojen ja tämän tutkimuksen analyysin pohjalta voitaisiin olettaa, että 

lainsäädäntö myös eli dynaamisessa suhteessa näiden muutosten kanssa. 

Lainsäädäntöä käsitelleen keskustelun perusteella voidaan pohtia, missä määrin sisä- ja 

ulkopolitiikan raja on nykymaailmassa mahdollista selkeästi määritellä. Suomalaista 

turvallisuuspolitiikkaa on historiallisesti määrittänyt maantieteen korostunut rooli – Suomi on ja 

pysyy jossain määrin aina idän ja lännen puristuksissa. Geopoliittisten asetelmien voidaankin 

olettaa pääsääntöisesti pysyvän pitkällä aikavälillä suhteellisen muuttumattomina,508  eikä suuria 

muutosaaltoja voida puhtaasti selittää niiden kautta. Suhteellisen vähälle huomiolle onkin jäänyt 

poliittisten toimijoiden ja aatteellisten painotusten muutokset sisäpolitiikassa, joiden voidaan 

katsoa erityisesti pienissä valtioissa asettuvan hyvinkin keskeiseen asemaan.509 Valtion tasolla 

linjamuutokset ja kehitykset ulko- ja turvallisuuspoliittisessa linjassa voivat siis nostaa 

korostuneeseen merkitykseen yksittäisten edustajien tulkinnat poliittisesta todellisuudesta, 

erityisesti kansakunnan ollessa suhteellisen pieni ja alun alkujaan rajattu ulkopoliittiselta 

toimintatilaltaan. Tästä näkökulmasta myös keskustelu poikkeustilalainsäädännön taustalla saa 

vahvasti valtion luonnetta määrittelevän merkityksen – ei ole yhdentekevää, kuka valtion kriisiajan 

politiikasta on päättämässä.  

Suomalaisen poikkeustilalainsäädännön laajempi poliittinen tausta onkin tästä näkökulmasta 

tarkastelunarvoinen.  Lakien käsittelystä voidaan havaita jonkinasteista aatteellista jatkuvuutta. 

Suurista muutosaalloista huolimatta puolueiden asettuminen lain puolelle tai sitä vastaan pysyivät 

 
506 ks. Lavapuro et al. 2011): s.507. 
507 Rusi (2003): s.11. 
508 Blombergs (2016): s. 399–400.  
509 ks. Soikkanen (1984): s.2–3. 
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suhteellisen samankaltaisina: Klassisesti porvarillisiksi käsitetyt puolueet, kuten kokoomus ja 

maalaisliitto, asettuivat pääsääntöisesti tukemaan vahvaa kriisiajan lainsäädäntöä ja 

maanpuolustuksellista suunnittelua. Taas sosialidemokraatit suhtautuivat kummassakin 

aineistossa varauksella poikkeustiloja sääteleviin lainsäädäntöihin, pääasiassa kritisoiden niiden 

sisältöä ja tarkkuutta. Myöhemmin myös vihreät myötäilivät tätä linjaa. Selkeimmin aineistossa 

poikkeustilalainsäädäntöjä vastaan asettuivat kaikissa aineistoissa silloista laitavasemmistoa510 

edustaneet puolueet, sosialistiset pienviljelijät ja vasemmistoliitto. Keskusta-puolueen ja RKP:n 

voidaan katsoa keskustelussa toimineen erityisesti 1990-luvulla kahtiajakoja tasoittaneina 

toimijoina, joiden kanta vaihteli jossain määrin edustajasta riippuen, mutta sisällöllisistä ja 

poliittisista kritiikinäänistä huolimatta lain tarkoitusperiä pääasiallisesti tuettiin.  

Huomionarvoista olikin, että lakia äänekkäimmin kritisoineet puolueet olivat kummankin lain 

käsittelyajankohtina oppositiossa. 1930-luvulla hallitus muodostui ensin vain maalaisliitosta ja 

heinäkuussa 1930 käytyjen vaalien seurauksena muodostettiin porvarihallitus maalaisliiton, 

kokoomuksen, RKP:n ja edistyspuolueen kesken. Taas 1990-luvun hallitus muodostui 

kokoomuksen, SDP:n, RKP:n ja SMP:n ympärille ja vaalien jälkeen hallitus muodostui keskustan, 

kokoomuksen, RKP:n ja kristillisen liiton myötä porvarihallitukseksi. Klassisesti porvarilliseen 

aatemaailmaan yhdistetty, korostunut maanpuolustus- ja turvallisuuspoliittinen orientoituneisuus, 

näyttäisi siis ainakin jossain määrin linkittyvän poikkeustiloja säätelevän lainsäädännön 

kehitysajankohtiin. Kausaliteettiin on huomattavasti haastavampaa ottaa kantaa: Se, tulivatko lait 

käsittelyyn juuri porvarillisten asetelmien takia vai vaikuttiko hallituskokoonpano lähinnä niiden 

käsittelyyn, jää tämän tutkimuksen puitteissa vaille vastausta. Asetelma kuitenkin herättää 

vähintäänkin varovaisesti pohtimaan, olisiko vastaavia lakeja ainakaan sellaisenaan saatu läpi, 

mikäli hallituskokoonpanot olisivat aikanaan olleet vasemmistopainotteisemmat? Toisaalta 

voidaan myös pohtia, olisiko erityisesti 1930-luvulla turvauduttu ulkovaltiosääntöisiin toimiin, 

mikäli porvarihallitusta ei olisi saavutettu. Historian valossa vaihtoehto ei vaikuta mahdottomalta.  

Lakien politisoituminen osana kiireellisyyskysymystä ja puoluepolitiikkaa korostaakin näiden 

asetelmien kriittisen tarkastelun vaatimusta. Voidaankin kysyä, missä määrin politisoituminen 

todellisuudessa kertoi rehellisistä turvallisuuspolitiikan tulkinnoista ja missä määrin keskusteluun 

vaikutti hallituksen ja opposition välinen valtasuhde? Erityisen mielenkiintoiseksi asetelma 

 
510 Vesa Vares on verrannut 1930-luvun ja modernin vasemmiston aatteellisia pääpiirteitä ja tuonut esiin, ettei niitä 

voida täysin ongelmitta rinnastaa: 1930-luvun vasemmistoa leimasi vahva stalinilaisuus, eikä esimerkiksi 

nykyvasemmiston tukema demokraattinen monipuoluejärjestelmä ollut niiden agendalla. Toisaalta 

vasemmistotoimijoiden vertaaminen tässä kontekstissa on jossain määrin perusteltua, sillä varsinainen kommunistinen 

laitavasemmisto ei 1930-luvulla ollut eduskunnassa edustettuna. Leino-Kaukiainen, Uino, A., & Vares, V. 

(2007). Suomalaiskansallinen Kokoomus. [Osa 2], Kansallisen kokoomuspuolueen historia 1929–1944. Edita, s.14. 
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muuttuu, kun analysoimme lakien käsittelyä kontekstissa, joita leimasivat poliittisten ryhmien 

laaja voimatasapainon muutos sekä toisaalta laajempi yhteiskunnallinen ja poliittinen epävarmuus.  

Politisoitumisen palauttaakin poikkeustiloja koskevan problematiikan takaisin Kelsenin ja 

Schmittin debatin keskeiseen kysymykseen: voiko demokraattisesti päättävä eduskunta koskaan 

tehdä täysin reilua ja puoluepoliittisesti objektiivista päätöstä kansakunnan puolesta, vai tulisiko 

valta keskittää taholle, joka kykenisi hallitsemaan näiden jakolinjojen ylitse? Ongelma tiivistyy 

subjektiivisuuden dilemmaan: niin virkamiehet kuin asiantuntijat joutuvat tekemään valintoja ja 

priorisoimaan rajallisten resurssien maailmassa. Kaikki valinnat heijastavat valitsijansa arvoja. 

Kysymys näyttää jakavan kansalaisyhteiskuntaa yhä 2020-luvulla ja keskustelu muun muassa 

”koronanyrkistä” ja perustuslakikontrollista osoittavat, ettei selkeää konsensusta ole.511 

Samaan tapaan, kuin myös 1930- ja 1990-luvuilla, on edessämme jossain määrin myös nyt 

pohdinta siitä, mitä kriisinhallinta moderneissa demokratioissa todella tarkoittaa niin 

turvallisuuden kuin poikkeustilalainsäädännön kannalta. Koronapandemia on toiminut tärkeänä 

oppituntina, jonka pohjalta modernia kriisiajan lainsäädäntöä voidaan lähteä tarkastelemaan ja 

tarvittaessa myös uudistamaan. Samanaikaisesti turvallisuuspolitiikan muutos nostaa kasvavan 

tarpeen pohtia Suomen kykyä valmistautua ja reagoida eritasoisiin uhkiin. Suomen asema edelleen 

poikkeuksellinen: Valtio sijaitsee EU:n ja Naton ulkopuolisen suurvallan kyljessä, joka on 

osoittanut harjoittavansa aggressiivista voimapolitiikkaa. Liikkumatilamme on ahdas ja näin 

turvallisuuspolitiikkamme avainkysymys kysymys on edelleen suhde Venäjään.512  

Kyky valmistautua erilaisiin hybridiriskeihin ja sotaa matalampiin kriiseihin on polttavan 

ajankohtaista – erityisesti keskustellessamme siitä turvallisuuden katvealueesta, joka Suomea 

odottaa mahdollisen Nato-jäsenyyden valmisteluprosessin myötä. Poikkeuksellisuus on 

vääjäämättömästi osa poliittista todellisuutta, mutta nykyisessä maailmantilanteessa 

epävarmuuksien läsnäolo näyttäisi myös normalisoituvan. Myös nykyinen hallitus on 

konkreettisesti huomioinut nämä muutokset: 28.4.2022. eduskunnalle annettiin päivitetty ehdotus 

valmiuslaista (HE 63/2022 vp), joka on tarkoitus ajaa kiireellisesti läpi. Lain taustalla on 

nimenomaisesti tarve uudistaa kriisilainsäädäntöä hybridiuhkiin paremmin soveltuvaksi.513 

Vaatimus ymmärtää niitä poliittisia perusteluja ja tulkintoja kriisivalmiuden taustalla, sekä 

 
511 ks. Aiheesta uutisoi koronapandemian aikana muun muassa YLE: Sundman, R. (2020): Näin presidentti Niinistö 

esitti ministereille "nyrkin" perustamista ja näin pääministeri Marin vastasi – ehdotus ei saanut hallitukselta 

vastakaikua 30.3.2020, Yleisradio; sekä Helsingin Sanomat: Mutanen, A. (2021): Suomen perustuslakikontrolli on 

luotu muutosten jarruksi, mutta se ei ole syy korona-ajan lainsäädäntösotkuihin, sanoo asiantuntija, Helsingin 

Sanomat, 6.3.2021 11:46. 
512 ks. Blombergs, (2016): s. 5. 
513 Scheinin, M. (2022): Perustuslakiin kohdistuu hybridiuhka, 09.05.2022. Perustuslakiblogi. 

https://yle.fi/uutiset/3-11283078
https://yle.fi/uutiset/3-11283078
https://yle.fi/uutiset/3-11283078
https://www.hs.fi/politiikka/art-2000007844277.html
https://www.hs.fi/politiikka/art-2000007844277.html
https://www.hs.fi/politiikka/art-2000007844277.html
https://www.hs.fi/politiikka/art-2000007844277.html
https://www.hs.fi/politiikka/art-2000007844277.html
https://www.hs.fi/politiikka/art-2000007844277.html
https://www.hs.fi/politiikka/art-2000007844277.html
https://www.hs.fi/politiikka/art-2000007844277.html
https://www.hs.fi/politiikka/art-2000007844277.html
https://www.hs.fi/politiikka/art-2000007844277.html
https://www.hs.fi/politiikka/art-2000007844277.html
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laajemmin poikkeustilojen vaikutusta valtioon, on nykytilanteessa välttämätöntä. Se on myös 

jossain määrin elinehto, jotta näillä epävarmoilla vesillä voidaan navigoida. 

Kaikki on poikkeuksellista, kunnes siitä tulee normi. Käsitys normaalioloista elää jatkuvasti 

muuttuvassa virrassa, joka reaktiivisesti elää suhteessa aiempiin kriiseihin ja kokemuksiin.514 

Samalla tavalla yksilön ajatukset oikeutetusta vallankäytöstä tai laillisuudesta eivät ole 

pysähtyneitä tai kiinnittyneitä absoluuttiseen pisteeseen historiassa. Nämä prosessit elävät ja 

muuttuvat, kumuloituen historiallisten päätöksien ja politiikan päälle. Laki muuttaa valtaa ja valta 

muuttaa maailmaa. Se, mihin suuntaan tämä maailma kulkee ja kehittyy, jää nykyisen 

kurkistusikkunan sokeaan pisteeseen.  Katsomalla historiaan, voidaan yrittää paikkaamaan näitä 

näkökentän aukkoja. Menneiden konfliktien voidaan usein katsoa toimineen ihmiskunnan kannalta 

kipeitä oppitunteja, jotka ovat jälleenrakennustyön kautta puskeneet kansakuntia kohti 

kestävämpiä yhteiskuntamalleja. Esimerkiksi Suomen tapauksessa sisällissodan ja toisen 

maailmansodan kokemukset olivat merkittävässä roolissa nykyisen yhteiskunnallisen vakauden 

kannalta.515 Kriisit ovat kuitenkin aina kaksiteräisiä miekkoja: vastoinkäymiset jättävät lähes 

poikkeuksetta pysyvän arven kansakunnan toimintaan ja henkiseen olemukseen. Näin ollen se, 

mikä akuutissa kriisissä oli poikkeuksellinen välttämättömyys, on usein konfliktin laantuessa 

muuntautunut osaksi normalisoitunutta todellisuutta. Kriisillä on voima legitimoida muutoin 

kielletty vallankäyttö. Onkin syytä suhtautua valistuneen kriittisesti siihen, miten maailmaan 

vaikutetaan poikkeustilojen ja kriisilainsäädännön kautta. Joskus tämä kritiikki voi osoittautua 

elintärkeäksi. 

Ihanteellisessa tilanteessa poikkeustilat toimivat juuri niiden tarkoitusperien mukaisesti: valtiota 

kriisiltä turvaten. Ympäri maailmaa on nähtävillä monia loistavia esimerkkejä kansakunnan 

navigoinnista poikkeuksellisten aikojen läpi, kuitenkin demokratian periaatteita kunnioitten. Tässä 

muun muassa Suomi on usein nostettu esiin koronapandemian aikana kiitettävästi 

ansioituneena.516 Kuitenkin aina, kun astutaan klassisen vallankäytön ulkopuoliseen tilaan, tulisi 

todella tarkastella, millä perustein ja miten se toteutetaan. Kun usko yhteiskuntasopimukseen ja 

sen toimintaan murenee, on jälleenrakennusprosessi usein pitkä ja kivinen. Siksi kyky ymmärtää 

poikkeustiloihin vaikuttavia prosesseja ja perustelua voivat toimia keinoina, joiden kautta 

laillisuuden ja vallankäytön harmaita alueita voidaan havaita ja ennakoivasti rajata. 

 
514 Poole (2015): s.288–289. 
515 Rainio-Niemi (2019): s. 357–358. 
516 ks. V-Dem (2021):  Pandemic Backsliding: A Year of Violations and Advances in Response to Covid-19, Policy 

Brief, No. #32, 6.7.2021. Palina Kolvani, Martin Lundstedt, Amanda B. Edgell, and Jean Lachapelle1, s.2. 

https://www.v-dem.net/media/publications/pb_32.pdf
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On vielä liian aikaista sanoa, mikä nykyisten kriisien merkitys on poikkeustilalainsäädännön 

kehitykselle tai kriisiajan vallankäytölle. Nyt valitaan niitä suuntia, jotka määrittävät tulevia 

kehityspolkuja. Vasta katsoessa tarpeeksi etäältä voidaan kertoa, miksi nämä polut valittiin ja 

minkälaiselle tielle se lopulta johti. Nykyhetken etsiessä muotoaan, on lohdullisempaa etsiä 

kaikuja menneestä. Kuten myös toista maailmansotaa seuranneen tuhon ja kaaoksen jälkeen, myös 

nykyiset kriisit voivat sysätä vallinneen historiallisen paradigman sivuun. Muutos sisältää aina 

useampia mahdollisuuksien aika-avaruuksia: 2020-luvun kriisit voivat tarkoittaa myös 

käännöshetkeä kansakuntien ja vallan suhteessa, politisoiden keskustelun moderneista 

yhteiskuntasopimuksista ja valtiollisen toiminnan ehdoista. Vain aika on näyttävä, onko 

käsillämme kairoksen hetki, joka voimallaan murtaa khronoksen suunnan.517 

 

  

 
517 Kimmo Rentola kuvaa artikkelissaan Syvä valtio, globaalihistoria ja aika kahta antiikin kreikkalaisten ajankäsitettä 

seuraavasti: ”--khronos, jatkuva, virtaava aika – tästä olemme saaneet historian peruskäsitteen kronologia ja muualle 

vaikkapa kroonikon. Huonommin tunnetaan kairos (καιροςʹ ): katkos, otollinen hetki, tilaisuus, joka menee ohi eikä 

palaa, ellei siihen heti tartu, siis sama käsite kuin Machiavellin occasione, jota hän viljelee naiseksi kuvaamansa 

onnen eli Fortunan yhteydessä. Etenkin suuren mittakaavan drastisen käänteen menestys riippuu kyvystä punnita 

herkästi, mikä on realistisesti mahdollista ja milloin, siis kyvystä tunnistaa kairos”.  Rentola, K. (2015): Syvä valtio, 

globaalihistoria ja aika, Historiallinen aikakausikirja 3/2015, s.301–307. 
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(17.) Kallio III | 16.8.1929 - 4.7.1930 

Hallituspäivät 323 

Hallituksen muodosti: Maalaisliitto 

Puoluejakauma nimityspäivänä: 

Ministeri Nimitetty Eronnut Puolue 

Pääministeri 

Kallio, Kyösti 16.8.1929 4.7.1930 Maalaisliitto 

Ulkoasiainministeri 

Procopé, Johan Hjalmar Fredrik 16.8.1929 4.7.1930 ammatti/virkamies 

Oikeusministeri 

Kaila, Elieser 16.8.1929 4.7.1930 Maalaisliitto 

Sisäasiainministeri 

Linturi, Arvo Viljo Ilmari 16.8.1929 4.7.1930 ammatti/virkamies 

Puolustusministeri 

Niukkanen, Juho 16.8.1929 4.7.1930 Maalaisliitto 

Valtiovarainministeri 

Reinikka, Tyko Henrik 16.8.1929 4.7.1930 Maalaisliitto 

Opetusministeri 

Kukkonen, Antti 16.8.1929 4.7.1930 Maalaisliitto 

Maatalousministeri 

Ellilä, Kaarle Johannes 16.8.1929 4.7.1930 Maalaisliitto 

Apulaismaatalousministeri 

Junes, Antti 16.8.1929 4.7.1930 Maalaisliitto 

Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeri 

Lahdensuo, Jalo Toivo 16.8.1929 4.7.1930 Maalaisliitto 

Kauppa- ja teollisuusministeri 

Heikkinen, Pekka Ville 16.8.1929 4.7.1930 Maalaisliitto 

Sosiaaliministeri 

Paavilainen, Herman 27.8.1929 4.7.1930 ammatti/virkamies 

Apulaissosiaaliministeri 

Leppälä, Juhani 27.8.1929 4.7.1930 Maalaisliitto 

Salkuton ministeri 

Leppälä, Juhani 16.8.1929 27.8.1929 Maalaisliitto 

Puoluejakauma 

16.8.1929 
 

Maalaisliitto 10 
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ammatti/virkamies 2 

4.7.1930 
 

Maalaisliitto 10 

ammatti/virkamies 3 

Haettu: 21.4.2022 9.0. Ministeritietojärjestelmä, valtioneuvoston viestintäosasto osoitteesta 

https://valtioneuvosto.fi/tietoa/historiaa/hallitukset-ja-ministerit/raportti/-/r/m1/17 

 

2. (18.) Svinhufvud II | 4.7.1930 - 21.3.1931 

Hallituspäivät: 261 

Hallituksen muodosti: Maalaisliitto, Kokoomus, Ruotsalainen kansanpuolue ja Edistyspuolue. 

Puoluejakauma nimityspäivänä: 

Ministeri Nimitetty Eronnut Puolue 

Pääministeri 

Svinhufvud, Pehr Evind 4.7.1930 18.2.1931 Kokoomus 

Pääministerin sijainen 

Vennola, Juho Heikki 18.2.1931 21.3.1931 Edistyspuolue 

Ulkoasiainministeri 

Procopé, Johan Hjalmar Fredrik 4.7.1930 21.3.1931 ammatti/virkamies 

Oikeusministeri 

Söderholm, Karl Gustaf 4.7.1930 21.3.1931 RKP 

Sisäasiainministeri 

Kuokkanen, Erkki Veikko 4.7.1930 21.3.1931 Kokoomus 

Puolustusministeri 

Manner, Albin Wilhelm 10.7.1930 21.3.1931 Maalaisliitto 

Apulaispuolustusministeri 

Manner, Albin Wilhelm 4.7.1930 10.7.1930 Maalaisliitto 

Österman, Hugo Viktor 10.7.1930 21.3.1931 ammatti/virkamies 

Valtiovarainministeri 

Vennola, Juho Heikki 4.7.1930 21.3.1931 Edistyspuolue 

Opetusministeri 

Virkkunen, Paavo Eemil 4.7.1930 21.3.1931 Kokoomus 

Maatalousministeri 

Raatikainen, August 4.7.1930 21.3.1931 Maalaisliitto 

Apulaismaatalousministeri 

Koivisto, Juho 4.7.1930 21.3.1931 Maalaisliitto 

Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeri 

Witting, Rolf Johan 4.7.1930 21.3.1931 RKP 
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Ministeri Nimitetty Eronnut Puolue 

Kauppa- ja teollisuusministeri 

Solitander, Karl Axel 4.7.1930 21.3.1931 ammatti/virkamies 

Sosiaaliministeri 

Tuomivaara, Eino Aarne 4.7.1930 21.3.1931 Maalaisliitto 

Puoluejakauma 

4.7.1930 
 

Maalaisliitto 4 

Kokoomus 3 

RKP 2 

ammatti/virkamies 2 

Edistyspuolue 1 

21.3.1931 
 

Maalaisliitto 4 

ammatti/virkamies 3 

Kokoomus 2 

RKP 2 

Edistyspuolue 1 

Haettu: 21.4.2022 9.0. Ministeritietojärjestelmä, valtioneuvoston viestintäosasto osoitteesta 

https://valtioneuvosto.fi/tietoa/historiaa/hallitukset-ja-ministerit/raportti/-/r/m1/ 

 

(64.) Holkeri | 30.4.1987 - 26.4.1991 

Hallituspäivät: 1458 

Hallituksen muodosti: Kansallinen Kokoomus, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue, 

Ruotsalainen kansanpuolue ja Suomen Maaseudun Puolue. SMP erosi hallituksesta syksyllä 1990. 

Puoluejakauma nimityspäivänä: 

Ministeri Nimitetty Eronnut Puolue 

Pääministeri 

Holkeri, Harri Hermanni 30.4.1987 26.4.1991 Kokoomus 

Pääministerin sijainen 

Sorsa, Taisto Kalevi 30.4.1987 31.1.1989 SDP 

Paasio, Pertti Kullervo 1.2.1989 26.4.1991 SDP 

Ministeri valtioneuvoston kansliassa 

Kanerva, Ilkka Armas Mikael 30.4.1987 28.8.1990 Kokoomus 
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Ministeri Nimitetty Eronnut Puolue 

Ulkoasiainministeri 

Sorsa, Taisto Kalevi 30.4.1987 31.1.1989 SDP 

Paasio, Pertti Kullervo 1.2.1989 26.4.1991 SDP 

Ministeri ulkoasiainministeriössä 

Salolainen, Pertti Edvard 30.4.1987 26.4.1991 Kokoomus 

Suominen, Ilkka Olavi 30.4.1987 26.4.1991 Kokoomus 

Oikeusministeri 

Louekoski, Matti Kalevi 30.4.1987 28.2.1990 SDP 

Halonen, Tarja Kaarina 1.3.1990 26.4.1991 SDP 

Sisäasiainministeri 

Rantanen, Jarmo Heikki Kullervo 30.4.1987 26.4.1991 SDP 

Ministeri sisäasiainministeriössä 

Liikanen, Erkki Antero 8.5.1987 28.2.1990 SDP 

Puhakka, Matti Juhani 1.3.1990 26.4.1991 SDP 

Puolustusministeri 

Norrback, Johan Ole 30.4.1987 13.6.1990 RKP 

Rehn, Märta Elisabeth 13.6.1990 26.4.1991 RKP 

Valtiovarainministeri 

Liikanen, Erkki Antero 30.4.1987 28.2.1990 SDP 

Louekoski, Matti Kalevi 1.3.1990 26.4.1991 SDP 

Ministeri valtiovarainministeriössä 

Puolanne, Ulla Kaija 30.4.1987 26.4.1991 Kokoomus 

Kanerva, Ilkka Armas Mikael 3.2.1989 26.4.1991 Kokoomus 

Opetusministeri 

Taxell, Lars Evald Christoffer 30.4.1987 13.6.1990 RKP 

Norrback, Johan Ole 13.6.1990 26.4.1991 RKP 

Ministeri opetusministeriössä 

Kasurinen, Anna-Liisa 30.4.1987 26.4.1991 SDP 

Maa- ja metsätalousministeri 

Pohjala, Toivo Topias 30.4.1987 26.4.1991 Kokoomus 

Ministeri maa- ja metsätalousministeriössä 
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Ministeri Nimitetty Eronnut Puolue 

Norrback, Johan Ole 30.4.1987 26.4.1991 RKP 

Liikenneministeri 

Vennamo, Pekka Veikko 30.4.1987 30.9.1989 SMP 

Vistbacka, Raimo Viljam 1.10.1989 28.8.1990 SMP 

Kanerva, Ilkka Armas Mikael 28.8.1990 26.4.1991 Kokoomus 

Ministeri liikenneministeriössä 

Kasurinen, Anna-Liisa 28.8.1990 26.4.1991 SDP 

Kauppa- ja teollisuusministeri 

Suominen, Ilkka Olavi 30.4.1987 26.4.1991 Kokoomus 

Ministeri kauppa- ja teollisuusministeriössä 

Salolainen, Pertti Edvard 30.4.1987 26.4.1991 Kokoomus 

Vennamo, Pekka Veikko 30.4.1987 1.9.1989 SMP 

Sosiaali- ja terveysministeri 

Pesola, Anja Helena 30.4.1987 31.12.1989 Kokoomus 

Miettinen, Mauri Kalevi 1.1.1990 26.4.1991 Kokoomus 

Ministeri sosiaali- ja terveysministeriössä 

Halonen, Tarja Kaarina 30.4.1987 28.2.1990 SDP 

Puhakka, Matti Juhani 30.4.1987 31.5.1989 SDP 

Hämäläinen, Tuulikki Katriina 1.3.1990 26.4.1991 SDP 

Työvoimaministeri 

Puhakka, Matti Juhani 30.4.1987 31.5.1989 SDP 

Työministeri 

Puhakka, Matti Juhani 1.6.1989 26.4.1991 SDP 

Ympäristöministeri 

Bärlund, Kaj-Ole Johannes 30.4.1987 26.4.1991 SDP 

Puoluejakauma 

30.4.1987 
 

SDP 8 

Kokoomus 7 

RKP 2 

SMP 1 
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26.4.1991 
 

SDP 8 

Kokoomus 7 

RKP 2 

Haettu: 21.4.2022 9.0. Ministeritietojärjestelmä, valtioneuvoston viestintäosasto osoitteesta 
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(65.) Aho | 26.4.1991 - 13.4.1995 

Hallituspäivät: 1449 

Hallituksen muodostivat: Keskusta, Kokoomus, RKP ja Kristillinen liitto. 

Puoluejakauma nimityspäivänä: 

Ministeri Nimitetty Eronnut Puolue 

Pääministeri 

Aho, Esko Tapani 26.4.1991 13.4.1995 Keskusta 

Pääministerin sijainen 

Kanerva, Ilkka Armas Mikael 26.4.1991 23.8.1991 Kokoomus 

Salolainen, Pertti Edvard 23.8.1991 13.4.1995 Kokoomus 

Ulkoasiainministeri 

Väyrynen, Paavo Matti 26.4.1991 5.5.1993 Keskusta 

Haavisto, Heikki Johannes 5.5.1993 3.2.1995 Keskusta 

Rantanen, Paavo Ilmari 3.2.1995 13.4.1995 ammatti/virkamies 

Ministeri ulkoasiainministeriössä 

Kankaanniemi, Toimi Olavi 26.4.1991 28.6.1994 Kristillinen liitto 

Salolainen, Pertti Edvard 26.4.1991 13.4.1995 Kokoomus 

Juhantalo, Kauko Johannes 3.5.1991 3.8.1992 Keskusta 

Tuomisto, Pekka Juhani Konstantin 3.8.1992 1.8.1993 Keskusta 

Kääriäinen, Seppo Arimo 1.8.1993 13.4.1995 Keskusta 

Oikeusministeri 

Pokka, Pirkko Hannele 26.4.1991 30.4.1994 Keskusta 

Jäätteenmäki, Anneli Tuulikki 1.5.1994 13.4.1995 Keskusta 

Sisäasiainministeri 

Pekkarinen, Reijo Mauri Matias 26.4.1991 13.4.1995 Keskusta 
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Ministeri Nimitetty Eronnut Puolue 

Puolustusministeri 

Rehn, Märta Elisabeth 26.4.1991 1.1.1995 RKP 

Enestam, Jan-Erik 2.1.1995 13.4.1995 RKP 

Valtiovarainministeri 

Viinanen, Iiro Tahvo Juhani 26.4.1991 13.4.1995 Kokoomus 

Ministeri valtiovarainministeriössä 

Kanerva, Ilkka Armas Mikael 26.4.1991 13.4.1995 Kokoomus 

Opetusministeri 

Uosukainen, Riitta Maria 26.4.1991 11.2.1994 Kokoomus 

Heinonen, Olli-Pekka 11.2.1994 13.4.1995 Kokoomus 

Ministeri opetusministeriössä 

Isohookana-Asunmaa, Tytti Maria 26.4.1991 13.4.1995 Keskusta 

Maa- ja metsätalousministeri 

Pura, Martti Heikki 26.4.1991 12.4.1994 Keskusta 

Pesälä, Veijo Mikko 12.4.1994 13.4.1995 Keskusta 

Liikenneministeri 

Norrback, Johan Ole 26.4.1991 13.4.1995 RKP 

Kauppa- ja teollisuusministeri 

Juhantalo, Kauko Johannes 26.4.1991 3.8.1992 Keskusta 

Tuomisto, Pekka Juhani Konstantin 3.8.1992 1.8.1993 Keskusta 

Kääriäinen, Seppo Arimo 1.8.1993 13.4.1995 Keskusta 

Ministeri kauppa- ja teollisuusministeriössä 

Salolainen, Pertti Edvard 26.4.1991 13.4.1995 Kokoomus 

Sosiaali- ja terveysministeri 

Kuuskoski, Eeva Maija Kaarina 26.4.1991 24.4.1992 Keskusta 

Huuhtanen, Jorma Kalevi 24.4.1992 13.4.1995 Keskusta 

Ministeri sosiaali- ja terveysministeriössä 

Kankaanniemi, Toimi Olavi 26.4.1991 28.6.1994 Kristillinen liitto 

Pokka, Pirkko Hannele 3.5.1991 17.5.1991 Keskusta 

Rehn, Märta Elisabeth 17.5.1991 1.1.1995 RKP 

Enestam, Jan-Erik 2.1.1995 13.4.1995 RKP 



Liite: Hallitukset 1930–1931 ja 1989–1991| Milja Kalliosaari 

 

 

Ministeri Nimitetty Eronnut Puolue 

Työministeri 

Kanerva, Ilkka Armas Mikael 26.4.1991 13.4.1995 Kokoomus 

Ympäristöministeri 

Pietikäinen, Sirpa Maria 26.4.1991 13.4.1995 Kokoomus 

Ministeri ympäristöministeriössä 

Rusanen, Pirjo Maija 26.4.1991 2.1.1995 Kokoomus 

Taina, Anneli Kristiina 2.1.1995 13.4.1995 Kokoomus 

Puoluejakauma 

26.4.1991 
 

Keskusta 8 

Kokoomus 6 

RKP 2 

Kristillinen liitto 1 

13.4.1995 
 

Keskusta 7 

Kokoomus 6 

RKP 2 

ammatti/virkamies 1 
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