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Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle 
 
 

HALLITUKSEN ESITYS PUOLUSTUSVOIMAA AIKSI JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI (HE 
264/2006 VP) 

 
 

1. Esityksen lähtökohdista 
 
Esityksessä ehdotettu uusi puolustusvoimalaki korvaisi puolustusvoimista annetun lain (402/1974), Voimassa 
olevaan lakiin tehtiin vuonna 1999 uudesta perustuslaista johtuvia välttämättömiä tarkistuksia, jotka koskivat 
tasavallan presidentin päätöksentekomenettelyä puolustusvoimia koskevissa asioissa. Muutokset säädettiin 
eduskunnan perustuslakivaliokunnan myötävaikutuksella (PeVM 2/2000 vp). Nyt käsillä olevan ehdotuksen 
tavoitteena on ajanmukaistaa puolustusvoimia koskeva laki vastaamaan paremmin uuden perustuslain vaatimuksia 
ja muuta lainsäädäntöä sekä toteuttaa valtioneuvoston turvallisuus- ja puolustuspoliittisessa selonteossa vuodelta 
2004 esitetyt muutokset puolustusvoimien organisaatioon ja toimintaan. Ehdotuksen lähtökohdat ovat kannatettavia 
ja oikeansuuntaisia. 
 
 

2. Luvun 2 toimivaltasäännökset 
 
Voimakeinot. Puolustusvoimalain 4 § sisältäisi uuden, yleisen säännöksen puolustusvoimien oikeudesta 
voimakeinojen käyttöön. Tämän lisäksi puolustusvoimien voimankäyttöoikeudesta säädetään aluevalvontalaissa 
(755/2000) ja yksittäisen sotilaan voimankäyttöoikeudesta tietyissä erityistilanteissa ehdotetun puolustusvoimalain 
23 §:ssä. Ehdotetun 4 §:n perusteluissa puhutaan sekä sotilaallisista voimakeinoista että yksittäisen sotilaan 
voimankäyttöoikeudesta, mutta sään-nöstekstissä yleisesti vain "voimakeinoista". Muualla lainsäädännössä, kuten 
aluevalvontalain 31 ja 33 §:ssä, on tehty ero yksittäisen virkamiehen voimakeinojen käytön ja sotilaallisten voi-
makeinojen käytön välille. Aluevalvontalain 33 §:n 1 momentin mukaan sotilaallisilla voimakeinoilla tarkoitetaan 
sotilaan henkilökohtaisen aseen käyttöä voimakkaampaa, sotavarustein tapahtuvaa asevoiman käyttöä. Tämä 
huomioon ottaen saattaisi olla taipeen täydentää puolustus-voimalakiehdotuksen 4 §:n muotoilua siten, että se 
kattaisi nimenomaisesti myös sotilaalliset voimakeinot (ks. Pe VL 21/2000 vp, Pe VL 10/2005 vp, Pe VL 23/2005 
vp). Sinänsä säännös voimakeinojen käytöstä kytkeytyy viime kädessä Suomen täysivaltaisuuden turvaamiseen 
eikä se siten ole ongelmallinen perustuslain kannalta. 
 
Avun antaminen toiselle valtiolle 
 
Puolustusvoimalain 12 §:n mukaan puolustusvoimat voisi osallistua avun antamiseen toiselle valtiolle terrori-iskun, 
luonnononnettomuuden, suuronnettomuuden tai muun vastaavan tapahtuman johdosta. Puolustusvoimien 
osallistumisesta päättäisi puolustusministeriö toimivaltaisen ministeriön (käytännössä yleensä 
sisäasiainministeriön) pyynnöstä ja ulkoasiainministeriötä kuultuaan. Laajakantoisissa ja periaatteellisesti tärkeissä 
hankkeissa *ai jos asian merkitys muusta syystä vaatii, osallistumisesta päättäisi valtioneuvoston yleisistunto. Jos 
avun antaminen olisi ulkopoliittisesti merkittävää, avun antamisesta päättäisi tasavallan presidentti. Edelleen 
pykälässä säädettäisiin, ettei puolustusvoimia saisi määrätä mainitunlaisiin toimiin ilman edellä kuvattua 
päätöksentekomenettelyä, jollei puolustusvoimien ylipäällikön toimivallasta muuta johdu. 



 
 
Pykälä olisi puolustusvoimia koskevassa laissa uusi. Pykälän soveltamisala olisi maantieteellisesti rajoittamaton 
ulottuen niin EU:n jäsenvaltioihin kuin EU:n ulkopuolisiinkin valtioihin. Pykälällä on yhteys Euroopan 
perustuslakisopimuksen artiklaan 1-43 sisältyvLin yhteisvastuulau-sekkeeseen, jossa määrätään jäsenvaltioiden 
keskinäisestä avunannosta po. kriisitilanteissa. Perustuslakisopimuksen artiklassa III-329 määrätään 
yhteisvastuulausekkeen täytäntöönpanoon liittyvästä menettelystä, mm. asian käsittelystä neuvostossa. 
Perustuslakisopimuksen voimaansaattamista koskeva hallituksen esitys hyväksyttiin eduskunnassa 5.12.2006 (HE 
67/2006 vp; EV 218/2006 vp). Jäsenvaltiot ovat yhteisellä julkilausumallaan 26.3.2004 Eurooppa-neuvostossa 
sitoutuneet toimimaan vastaisuudessa yhteisvastuulausekkeen hengessä. Eduskunnan vastaukseen sisältyy lausuma, 
jossa vaaditaan valtioneuvostolta selvitystä seuraavan vaalikauden alussa yhteisvastuulausekkeen ja 
turvatakuulausekkeen vaikutuksista ja toimeenpanoon vaadittavista toimenpiteistä (EV 218/2006 vp). 
 

Niin kauan kuin perustuslakisopimus ei ole kansainvälisesti voimassa, voitaneen yhteisvastuu-lausekkeeseen perustuva 
yhteistyö tulkita valtioiden väliseksi yhteistyöksi ja sellaisena perustuslain 93 §:n 1 momentin piiriin kuuluvaksi. Jos 
EU:n perussopimuksia vastaisuudessa muutettaisiin em. artiklojen suuntaisesti, näyttäisi kyse kuitenkin olevan 
perustuslain 93 §:n 2 momentin tarkoittamasta EU-asiasta, jonka kansallisesta valmistelusta ja Suomen toimenpiteitä 
koskevista päätöksistä vastaa valtioneuvosto. Ottaen huomioon sen, mitä perustuslakivaliokunta totesi sotilaallista 
kriisinhallintaa koskevasta päätöksenteosta (PeVL 54/2005 vp, PeVL 6/2006 vp), lakiehdotuksen 12 §:n 3 momentin 
viimeinen virke, jonka mukaan ulkopoliittisesti merkittävän avun antamisesta päättäisi tasavallan presidentti, vaikuttaisi 
tuolloin ongelmalliselta perustuslain 93 §:n 2 momentin kannalta. 
 
Pykälässä ehdotettu ei vaikuta ongelmalliselta perustuslain 128 §:n 1 momentin kannalta, sillä kyse ei olisi presidentin 
toimivallan käytöstä puolustusvoimien ylipäällikkönä vaan uiko-ja turvallisuuspoliittisesta päätöksestä, jonka 
presidentti tekisi valtioneuvostossa sen ratkaisuehdotuksesta (vrt. PeVL 54/2005 vp). Puolustusvoimien joukkojen 
lähettämisellä olisi vain vähäisiä vaikutuksia puolustusvoimien ylipäällikkyyteen, joten asia ei olisi ongelmallinen 
perustuslain 128 §:n 1 momentin kannalta. 
 
Asevelvollisuuslain 3 b §:n 3 kohdan mukaan asevelvollisia voidaan määrätä lyhytaikaisesti palvelukseen ulkomaille, 
jos asevelvollinen kuuluu virka-apuosastoon, jonka tehtävänä on antaa virka-apua Suomen rajojen ulkopuolella. Tämä 
säännös hyväksyttiin perustuslakivaliokunnan myötävaikutuksella säädettäessä sotilaallista kriisinhallintaa koskevaa 
lakia (PeVL 54/2005 vp, PeVL 6/2006 vp). Vakinaisen henkilöstön osalta ei näyttäisi olevan mitään erityissääntelyä, 
joten heidät voitaisiin ilmeisesti määrätä po. tehtävään ulkomaille tavanomaisin menettelyin ja korvauksin eikä 
määräysvalta rajoittuisi vain kansainvälistä toimintaa harjoittaviin joukkoihin. Esimerkiksi ydinvoimalaonnettomuuden 
tai terrori-iskun jälkeisessä riskialttiissa tilanteessa avustaminen ulkomailla poikkeaa luonteeltaan tavanomaisista 
puolustusvoimien tehtävistä kotimaassa, ja tällaiset tehtävät voivatkin rinnastua sotilaallisen kriisinhallinnan tehtäviin, 
jotka perustuvat puolestaan vapaaehtoisuuteen. Henkilöstön oikeusaseman kannalta olisi perusteltua, että ainakin 
vaarallisimmissa avunantotehtävissä osallistuminen perustuisi vapaaehtoisuuteen. 
Kiinteistöjen tilapäinen käyttöoikeus 
 

Puolustusvoimalain 14 §:ssä säädettäisiin puolustusvoimien oikeudesta käyttää tilapäisesti kiinteistöjä, jos se olisi 
sotilaallisen harjoitustoiminnan tai puolustusvalmiuden kohottamisen kannalta välttämätöntä. Pykälä olisi 
puolustusvoimista annettavassa laissa uusi, ja se tekisi mahdolliseksi kumota aikanaan poikkeuslakina säädetyn lain 
sotalaitokselle rauhanaikana annettavista luontaissuorituksista (94/1920). Poikkeuslain olemassaoloon ei kuitenkaan 
voida vedota säädettäessä uutta lakia, vaan uutta säännöstä on arvioitava uuden perustuslain asettamien vaatimusten 
kannalta. 
 

Kyse on perustuslain 15 §:ssä säädettyyn omaisuudensuojaan liittyvästä sääntelystä, jonka tulee täyttää perusoikeuksien 
yleiset rajoitusedellytykset. Ehdotuksessa on kyse tilapäisestä käyttöoikeudesta, johon on painavana pidettävät yleistä 
etua koskevat perusteet eikä se koske kiinteistön omistajan käytön kannalta keskeisiä kohteita, kuten asuinrakennuksia, 
niihin liittyviä piha- ja puutarha-alueita ja korjaamattomia viljelysmaita. Lisäksi aiheutuneesta vahingosta suoritetaan 
käyvän hinnan mukainen korvaus. Kiinteistön omistajan tai haltijan oikeusturvasta on huolehdittu siten, että 
korvauspäätöksestä voi hakea muutosta valittamalla siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Pykälän 3 
momenttiin sisältyvää valituskieltoa voidaan pitää hyväksyttävänä edellyttäen, että pykälässä tarkoitettu käytön 



 
"tilapäisyys" todella merkitsee käytön lyhytaikaisuutta. Näin ymmärrettynä pykälä ei ole ongelmallinen perustuslain 15 
§:n tai 21 §:n kannalta. 
 
Liikkumista koskevat kiellot ja rajoitukset. Puolustusvoimalain 15 §:ssä säädettäisiin liikkumista koskevista kielloista ja 
rajoituksista puolustusvoimien käytössä olevalla alueella. Tällaiset rajoitukset voivat olla merkityksellisiä perustuslain 9 
§:ssä turvatun liikkumisvapauden kannalta. Liikkumisrajoitusten asettaminen liittyy viime kädessä puolustusvoimien 
tehtävään Suomen täysivaltaisuuden turvaamisessa, mitä on pidettävä hyväksyttävänä painavana yhteiskunnallisena 
intressinä. Lakiehdotuksen 15 §:n 3 momentin säännökset kulkulupamenettelystä jäävät melko avoimiksi. Ottaen 
huomioon asiaan liittyvän asetuksenantovaltuuden tarkempien säännösten antamisesta olisi lakia täydennettävä 
säännöksillä kulkuluvan myöntämisestä ja peruuttamisesta, lupaviranomaisesta ja lupahakemuksesta sekä lupapäätöstä 
koskevasta muutoksenhausta (vrt. Pe VL 21/2000 vp). 
 
Kuvaaminen tai muu tallentaminen puolustusvoimien käytössä olevalla alueella. Puolustusvoimalain 16 §:ssä 
asetettavilla rajoituksilla voi olla vaikutuksia perustuslain 12 §:ssä turvattuun sananvapauteen. Rajoitusten asettamiselle 
on osoitettavissa sama hyväksyttävä painava yhteiskunnallinen peruste kuin edellä todettiin. Lisäksi rajoitukset 
säädetään täsmällisesti ja tarkkara-jaisesti, ja niihin liittyvä lupamenettely on asianmukaisesti säännelty. Asia ei ole 
perustuslain kannalta ongelmallinen. 
 
Lupa-ja valvonta-asioiden rekisteri. Puolustusvoimalakiehdotuksen 17 §:ssä säädettäisiin lupa-ja valvonta-asioiden 
rekisteristä. Kyse on henkilötietojen rekisteröinnistä, jota koskevan sääntelyn tulee täyttää perustuslain 10 §:n 1 
momentin vaatimukset henkilötietojen suojasta. Näiltä osin ei ole huomautettavaa perustuslain kannalta. 
 
Turvallisuuden ja järjestyksen ylläpitämiseen liittyvät toimivaltuudet. Puolustusvoimalain 18-22 §::ään sisältyvät uudet 
toimivaltuudet liittyvät erityisesti perustuslain 7 §:ssä turvattuun henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen. 
Tältä kannalta säännöksistä ei ole huomautettavaa. 

 
3. Päätöksentekomenettely sotilaskäskyasioissa 
 

Puolustusvoimalain 32 §:ssä säädettäisiin sotilaskäskyasioiden päätöksentekomenettelystä siten, että 
puolustusministeri esittelisi tasavallan presidentin ratkaistaviksi puolustusvoimain komentajan sijasta 
valtakunnan sotilaallisen puolustuksen keskeisiin perusteisiin liittyvät sotilaskäsky-asiat siltä osin kuin ne 
liittyvät puolustusministeriön strategiseen suunnitteluun. Puolustusministeri myös varmentaisi päätökset. 
Pääministerillä ja puolustusvoimain komentajalla olisi tuolloin oikeus olla läsnä ja lausua käsityksensä asiasta. 
Ehdotus vahvistaisi parlamentaarista vastuukatetta päätöksenteossa ja on siten valtiosääntöoikeudelliselta 
kannalta perusteltu, vaikkakin jo nykyisen presidentin päätöksentekomenettelyn voidaan katsoa täyttävän 
perustuslain 58 §:n 5 momentin asettaman edellytyksen ministerin myötävaikutuksesta. Nykyinen 
päätöksentekomenettely sotilaskäskyasioissa on säädetty eduskunnan perustuslakivaliokunnan hyväksymänä 
(PeVM 2/2000 vp). 
 
Rajanveto edellä mainittujen ja muiden, puolustusvoimain komentajan esittelemien sotilaskäskyasioiden välillä 
voi käytännössä edellyttää tulkintaa, sillä "sotilaallisen puolustuksen keskeiset perusteet" näyttäisi olevan 
melko lähellä "sotilaallisen puolustuksen toteuttamisen periaatteita". Pykälän 1 momentin tarkennus asian 
liittymisestä "puolustusministeriön strategiseen suunnitteluun" rajaa kuitenkin asiaryhmää riittävästi ja osoittaa 
sen, että kyse on poliittisesti merkittävistä asioista, joissa ministeriön toimivalta onkin perusteltua. 
 
 

4. Muuta 
 
Lain nimike. Lain nimike "puolustusvoimalaki" on epäonnistunut. Tarkoituksena on säätää puolustusvoimia 
organisaationa koskeva laki, jolloin lain nimike tulisi muotoilla vakiintuneen sään-telytavan mukaisesti "Laki 



 

puolustusvoimista". Asiasta on huomautettu sekä oikeusministeriön antamassa lausunnossa 10.11.2006 (Dnro 
181/43/2006) että oikeusministeriön tarkastustoimiston tarkastuksessa. 
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Esitän kunnioittaen seuraavan lausunnon, joka koskee hallituksen esitystä puolustusvoimaaksi ja eräiksi siihen 

liittyviksi laeiksi (HE 264/2006 vp). 
 
 
 
 
Yleistä puolustusvoimien tehtävien ja toimivallan sääntelystä 
 

Lakiehdotuksessa on erotettu toisistaan yhtäältä tehtävien ja toisaalta toimivallan sääntely, mikä sinänsä lisää 

sääntelyn selkeyttä. 
 

Lakiehdotuksen 2 lukuun on otettu lukuisia viittaussäännöksiä muuhun lainsäädäntöön. Ne saattavat lisätä lain 

informatiivisuutta mutta tekevät kuitenkin samalla suuresta osasta sääntelyä juridisesti tyhjää. 
 
 
 
 
Toimivalta sotilaallisessa puolustamisessa 
 

Lakiehdotuksen 4 §:ssä on yleinen säännös puolustusvoimien toimivallasta Suomen sotilaallisessa 

puolustamisessa. Säännös ei sinänsä juurikaan rajoita voimankäyttöoikeutta, joskin viittausta Suomea sitoviin 

kansainvälisiin velvoitteisiin voi pitää tervetulleena. Voimankäyttöoikeuden täsmällinen sääntely on kuitenkin 

sotilaallisen maanpuolustuksen luonteen vuoksi vaikeaa. 
 

Säännösehdotuksesta ei käy nimenomaisesti ilmi, että kyse on Suomeen ulkoapäin kohdistuvan aseellisen 

hyökkäyksen torjumisesta eikä sisäpoliittisista kriisitilanteista. Nähdäkseni olisi syytä harkita sääntelyn 
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täsmentämistä niin, että voimankäyttöoikeus sidottaisiin nimenomaisesti Suomeen kohdistuvan aseellisen 

hyökkäyksen torjumiseen. Termiä "Suomeen kohdistuva aseellinen hyökkäys" käytetään muun muassa 

perustuslain 22 §:ssä. Säännösehdotus tulisi lisäksi saattaa sopusointuun lakiehdotuksen 2.1 §:n 

tehtäväsäännöksen kanssa lisäämällä turvattaviin hyviin myös perusoikeudet. 
 
 
 
 
Virka-apu poliisille 
 

Lakiehdotuksen 10 §:n 1 momenttiin on otettu voimassa olevaan lakiin v. 2005 lisätty säännös, jonka mukaan 

"puolustusvoimilla on oikeus poliisin johdolla käyttää sotilaallisia voimakeinoja puolustusvoimien avustaessa 

poliisia terrorismirikoksen estämisessä tai keskeyttämisessä" siten kuin puolustusvoimien virka-avusta 

poliisille annetussa laissa säädetään. Pidän erikoisena ja myös yksityisten oikeusturvan kannalta 

ongelmallisena sitä, että puolustusvoimat alistetaan sotilaallisen voiman käyttämisessä poliisin johtoon. 
 
 
 
 
Apu toiselle valtiolle 
 

Lakiehdotuksen 12 §:ssä on säännökset puolustusvoimien oikeudesta "osallistua avun antamiseen toiselle 

valtiolle terrori-iskun, luonnononnettomuuden, suuronnettomuuden tai muun vastaavan tapahtuman johdosta". 

Vaikka säännöksessä on mainittu myös terrori-iskut, se ei tarkoittane apua, johon liittyisi sotilaallista 

voimankäyttöä, vaan ainoastaan väestösuojelun kaltaista avustamista. Tämä ei kuitenkaan ilmene 

säännöstekstistä. Pidänkin tärkeänä, että apu, jota säännöksen nojalla voidaan antaa, määritellään laissa. 
 
 
 
 
Oikeus käyttää kiinteistöjä 
 

Lakiehdotuksen 14 §:ssä on säännökset puolustusvoimien oikeudesta "tilapäisesti käyttää muita kuin pysyvässä 

käytössään olevia kiinteistöjä, jos se on välttämätöntä sotilaallisen harjoitustoiminnan tai puolustusvalmiuden 

kohottamisen kannalta". Päätökseen ei saisi hakea muutosta. 
 

Säännösehdotusta on arvioitava omaisuuden suojan rajoituksena, ja arviointikriteereinä on käytettävä 

perusoikeuksien yleisiä rajoitusedellytyksiä. Pidän säännösehdotusta ongelmallisena täsmällisyys- ja 

tarkkarajaisuusvaatimuksen sekä suhteellisuuden kannalta. Puolustusvoimien toimivallalle ei ole ehdotettu 

lainkaan alueellisia rajoituksia. Säännösehdotuksen perusteluissa (s. 27) todetaan, että "puolustusvoimat 



 

valmistautuu koko valtakunnan puolustamiseen" ja että "puolustustehtävää varten puolustusvoimien on 

suunniteltava ja harjoiteltava joukoilla valtakunnan puolustamista niillä alueilla, joita valmistaudutaan 

puolustamaan". Toimivalta ulottuisi siten alueellisesti koko valtakuntaan. Näin väljää sääntelyä voidaan tuskin 

pitää välttämättömänä normaaliaikojen koulutustarpeen tyydyttämistä varten. 
 

Valituskieltoa perustellaan (s. 28) sillä, että "kyseessä ei ole varsinainen valituskelpoinen hallintopäätös vaan 

tosiasialliseen hallintotoimintaan liittyvä julkisen vallan käyttäminen". Perustelujen mukaan "ratkaisun 

tekeminen asiassa on siten luonteeltaan suorittavaa hallintoa, jossa ei vaikuteta yksilön oikeuksiin tai 

velvollisuuksiin vaan vaikutetaan 1 momentissa puolustusvoimille säädetyn oikeuden käytännön 

toteuttamiseen". 
 

On kuitenkin ilmeistä, että lakiehdotuksen 14 §:n 3 momentissa tarkoitettu päätös on varsinaisesta 

tosiasiallisesta toiminnasta kuten taisteluharjoituksista erillinen hallintopäätös, jolla vaikutetaan välittömästi 

yksityisen henkilön - kiinteistön omistajan ja/tai haltijan - oikeusasemaan. Perustuslain 21 §:n 1 momentti 

edellyttää, että tällainen päätös on voitava saattaa tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen 

käsiteltäväksi. 
 

On korostettava, että 14 §:ää sovelletaan ensisijaisesti ns. normaalioloissa, joissa päätöksenteko ja 

tosiasiallinen toiminta voidaan erottaa toisistaan. Kriisitilanteissa, joissa saatetaan joutua nopeasti kohottamaan 

puolustusvalmiutta, tällaista eroa ei ehkä voida tehdä. Tällaisia tilanteita varten on kuitenkin oltava erityiset 

säännökset puolustustilalain ja valmiustilalain kaltaisissa säädöksissä. 
Päätöksenteko sotilaskäskyasioissa 
 
 

Lakiehdotuksen säännökset päätöksenteosta sotilaskäskyasioissa vastaavat pääpiirteissään säännöksiä, jotka 

lisättiin voimassaolevaan lakiin vuonna 2000 (228/2000 vp). Perustuslakivaliokunta lausui tuolloin 

lähtökohdista, joiden pohjalta perustuslain päätöksenteolle asettamia vaatimuksia arvioidaan, seuraavaa: 
 
 

Perustuslain 58 §:n 5 momentin mukaan tasavallan presidentti päättää sotilaskäskyasioista ministerin 
myötävaikutuksella sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään. Tämän säännöksen sisältö muotoutui 
lopullisesti perustuslakivaliokunnan mietinnössä, jossa säännöstä perusteltiin perustuslain parlamentaaristen 
ainesten lisäämisellä. Valiokunnan mukaan säännös merkitsee lainsäätäjään kohdistuvaa toimeksiantoa 
sellaisten säännösten aikaan saamisesta, joilla selvennetään sotilaskäskyasioiden päätöksenteon kokonaisuutta. 
Puolustusvoimia ja rajavartiolaitosta koskevassa lainsäädännössä tulee määritellä, missä asioissa kyseistä 
päätöksentekomenettelyä käytetään sekä tasavallan presidentin ja puolustusvoimain komentajan päätössuhteet 
niissä, ja liittää ministerimyötävaikutus presidentin päätöksentekoon sotilaskäskyasioissa (PeVM 10/1998 vp, 
s. 7). 
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Perustuslain 58 §:n 5 momentin sääntelyvarauksella on perustuslakivaliokunnan mielestä kaksi merkittävää 
ulottuvuutta. Lailla tulee ensiksikin säätää siitä, mitkä sotilaskäskyasiat presidentti päättää ja mitkä osoitetaan 
puolustusvoimain komentajan toimivaltaan. Momentin sääntelyvarausta sitoo sisällöllisesti se, että siltä osin 
kuin presidentti päättää sotilaskäskyasioista hänen päätöksentekonsa tulee tapahtua ministerin 
myötävaikutuksella. Tämä on perustuslakivaliokunnan mukaan presidentin päätöksentekomenettelyyn 
perustuslaista kohdistuva vähimmäisvaatimus (PeVM 10/1998 vp, s. 19/1). 
 

Perustuslain 58 §:n 5 momenttiin sisältyvä sääntelyvaraus osoittaa, että presidentin päätöksentekoa 
sotilaskäskyasioissa koskevan sääntelyn yksityiskohtainen sisältö määräytyy perustuslain ja tavallisen lain 
muodostaman kokonaisuuden pohjalta. Tämän sääntelyvarauksen sanamuoto "sen mukaan kuin lailla 
tarkemmin säädetään" on lainsäätäjän harkintavaltaa rajaavampi kuin esimerkiksi avoin lailla säätämiseen 
viittaava sanonta olisi (ks. PeVM 10/1998 vp, s. 12/1). Valiokunnan käsityksen mukaan perustuslaki pitääkin 
tältä osin ymmärtää siten, että ministerimyötävaikutuksen tulee liittyä presidentin päätöksentekoon 
sotilaskäskyasioissa aina silloin, kun päätöksenteon tällainen parlamentaarinen piirre on asiallisesti perusteltu. 

Valiokunta katsoi että perustuslaissa tavoiteltu parlamentaaristen ainesten lisääminen sotilaskäskyasioiden 

päätöksentekoon ei aina vaatinut ministerin läsnäoloa. Tavoite kuitenkin edellytti valiokunnan mielestä 

ministerin läsnäoloa presidentin päättäessä periaatteellisesti merkittävistä sotilaskäskyasioista. Valiokunta 

viittasi myös siihen, että perustuslakivaliokunnan perustuslakiuudistuksesta antaman mietinnön mukaan 

sotilaskäskyasioiden ministerimyötävaikutuksessa on kysymys siitä, että presidentin päätöksentekomenettelyyn 

kytketään lähinnä pääministeri tai puolustusministeri (PeVM 10/1998 vp, s. 19/1). Valiokunta lisäsi 

lakiehdotuksen 8 b §:n 1 momenttiin myös säännöksen pääministerin läsnäolo-oikeudesta esiteltäessä 

periaatteellisesti merkittävää sotilaskäskyasiaa presidentille. Valiokunta totesi kuitenkin, että tarkoituksena ei 

ole, että pääministeri turvautuisi läsnäolo-oikeuteen säännönmukaisesti, vaan pelkästään erittäin tärkeissä 

päätöksentekotilanteissa. 
 

Nyt käsiteltävä lakiehdotus merkitsee parlamentaarisen myötävaikutuksen lisäämistä siten, että ehdotettu 32.1 

§ edellyttää, että tasavallan presidentti ratkaisee tietyt sotilaskäskyasiat aina puolustusministerin esittelystä. 

Säännösehdotuksessa käytetään kuitenkin epämääräistä ilmausta "siltä osin kuin ne liittyvät 

puolustusministerin strategiseen suunnitteluun". Kun tällaisesta suunnittelusta ei ole annettu lakitasoisia 

säännöksiä, säännöksen ulottuvuus jää epäselväksi. 
 

Ehdotetun 32 §:n kokonaisuus viittaa siihen, että 32 §:n 1 momentin mukainen päätöksenteko ei tapahtuisi 

valtioneuvostossa. Puolustusvoimien komentajan esittelystä sekä puolustusministeriön esittelystä 

valtioneuvostossa tapahtuvan päätöksenteon rinnalle tuotaisiin kolmas päätöksentekomenettely. Perusteluista ei 

ilmene, miksi 32 §:n 1 momentin tarkoittamassa tilanteessa ei voitaisi noudattaa menettelyä, josta ehdotetaan 

säädettäväksi pykälän 3 momentissa säännöksellä, joka vastaa voimassa olevan lain 8b §:n 2 momenttia. Tässä 

menettelyssä puolustusministerin esitellessä sotilaskäskyasian päätöksenteko tapahtuu valtioneuvostossa ilman 

valtioneuvoston ratkaisuehdotusta. 
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Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle 
 
 
 
 

H E  ( 2 6 4 / 2 0 0 6 )  P U O L U S T U S  V O I M A L A I K S I  J A  E R Ä I K S I  S I I H E N  L I I T T Y V I K S I  
L A E I K S I  
 
 
 

1. Yleistä 
 
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi puolustus voimalaki, joka korvaisi vuoden 1974 
puolustusvoimista annetun lain. 
 
Uudistuksen tavoitteena on luoda johdonmukainen ja ajantasainen säännöstö, joka kaikilta osin 
vastaa perustuslain asettamia vaatimuksia. Myös muun lainsäädännön muutoksista aiheutuvat 
muutostarpeet on otettu huomioon. 
 
Esityksessä on toteutettu valtioneuvoston turvallisuus- ja puolustuspoliittisessa selonteossa 2004 
esitetyn mukaisesti muutokset puolustusvoimien organisaatioon ja muiden viranomaisten 
tukemista koskevaan toimintaan. 

 
 
 

2. Esityksen sisältö 
 
 

Lain nimike 
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Voimassa olevan lain nimike on "laki puolustusvoimista". Lain nimikkeeksi ehdotetaan 
nykyisestä poiketen puolustusvoimalaki, koska tätä nimeä laista käytetään jo nykyisin. Lisäksi 
nimike on lyhyt ja ytimekäs. 

 
Lain rakenne 

Puolustusvoimalaki jakautuisi kuuteen lukuun, joista ensimmäinen sisältäisi soveltamisalaa ja 
puolustusvoimien tehtäviä koskevat sääntelyt. Toisessa luvussa säädettäisiin kootusti 
puolustusvoimien toimivallasta. Luku on jaettu alaotsikoin Suomen sotilaallista puolustamista, 
muiden viranomaisten tukemista, sotilaalliseen kriisinhallintaan osallistumista, kiinteistöjen 
käyttämistä ja kiinteistöjä koskevia rajoituksia sekä turvallisuuden ja järjestyksen ylläpitämistä 
koskeviin säännöksiin. Kolmas luku sisältäisi puolustusvoimien organisaatiota ja hallintoa ja 
neljäs luku henkilöstöä koskevat sääntelyt. Rangaistussäännökset on koottu viidenteen lukuun ja 
kuudes luku sisältää voimaantulo-ja siirtymäsäännökset. 

Puolustusvoimien tehtävät 

Puolustusvoimien tehtävänä on: 

1) Suomen sotilaallinen puolustaminen, johon kuuluu: 

a) maa-alueen, vesialueen ja ilmatilan valvominen sekä alueellisen koskemattomuuden 
turvaaminen; 

b) kansan elinmahdollisuuksien, perusoikeuksien ja valtiojohdon toimintavapauden turvaaminen 
ja laillisen yhteiskuntajärjestyksen puolustaminen; 

c) sotilaskoulutuksen antaminen ja vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen ohjaaminen sekä 
maanpuolustustahdon edistäminen; 
 
2) muiden viranomaisten tukeminen, johon kuuluu: 

a) virka-apu yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi, terrorismirikosten estämiseksi 
ja keskeyttämiseksi sekä muuksi yhteiskunnan turvaamiseksi; 

b) pelastustoimintaan osallistuminen antamalla käytettäväksi pelastustoimintaan tarvittavaa 
kalustoa, henkilöstöä ja asiantuntija-palveluja; 

c) osallistuminen avun antamiseen toiselle valtiolle terrori-iskun, luonnononnettomuuden, 
suuronnettomuuden tai muun vastaavan tapahtuman johdosta; sekä 

3) osallistuminen kansainväliseen sotilaalliseen kriisinhallintaan. 

Puolustusvoimien muista tehtävistä säädetään erikseen. 
 

3. Esityksen suhde perustuslakiin 3.1. 

Taustaa 

Nykyiseen puolustusvoimista annettuun lakiin tehtiin perustuslaista johtuvia muutoksia, jotka 
tulivat voimaan yhtä aikaa perustuslain kanssa 1 päivänä maaliskuuta 2000. 
 
Perustuslaki edellyttää, että tasavallan presidentin tehtävistä ja toimivallasta säädetään lailla. 
Lakiin lisättiin vuonna 2000 perustuslain 58 §:n 5 momentissa säädetyn mukaisesti säännökset 



 

tasavallan presidentin päätöksentekomenettelystä sotilaskäskyasioissa sekä siitä, mistä 
sotilaskäskyasioista tasavallan presidentti päättää. Perustuslaista johtuvina muina muutoksina 
siirrettiin puolustusvoimien virkamiehen virkaan nimittämistä ja tehtävään määräämistä sekä 
sotilasarvossa ylentämistä koskevat tasavallan presidentin ennen asetustasoisia 
toimivaltasäännöksiä vastaavat säännökset lain tasolle. Tasavallan presidentille kuuluvaan 
nimitystoimivaltaan tehtiin vähäisiä tarkistuksia. 
 
Lakiin lisättiin tuolloin myös perustuslain edellyttämä asetuksenantoa koskeva val-tuutussäännös, 
joka oikeutti tasavallan presidentin asetuksella säätämään sotilasarvoista ja paiveiusarvoista, 
sotilasesimiesten välisestä toimivallanjaosta sotilaskäskyasioissa sekä puolustusvoimien 
tunnuskuvasta. 

 
3.2. Asetuksenantovaltuus 

 
Ehdotetun lain nojalla annettavia tarkempia säännöksiä ja määräyksiä koskevat valtuudet on 
sijoitettu asianomaiseen pykälään. Niiden nojalla lain soveltamisen kannalta tarpeellisista asioista 
voidaan antaa tarkemmat säännökset valtioneuvoston, puolustusministeriön tai tasavallan 
presidentin asetuksella sekä eräiden viranomaisten määräyksellä. 
 
Lakiehdotukseen sisältyvät asetuksenantovaltuudet on laadittu siten, että ne täyttävät perustuslain 
80 §:n mukaiset täsmällisyyden ja tarkkarajaisuuden vaatimukset. Niissä on tarkoin rajattu 
asetuksella säänneltävät asiat, ja valtuuden käyttö on lailla sidottu asiallisiin edellytyksiin tai 
rajoituksiin. 

 
Valtioneuvoston asetus ja puolustusministeriön asetus 

 
Perustuslain 80 §:n 1 momentin mukaan asetuksen antaa valtioneuvosto, jos asetuksen antajasta ei 
ole erikseen säädetty. Perustuslakiuudistusta koskevan hallituksen esityksen mukaan lähtökohtana 
tulee olla, että valtioneuvoston yleisistunto antaa asetukset laajakantoisista ja periaatteellisesti 
tärkeistä asioista sekä niistä muista asioista, joiden merkitys sitä vaatii. Ministeriölle voitaisiin 
osoittaa asetuksenantovaltaa teknisluonteisemmissa sekä yhteiskunnalliselta ja poliittiselta 
merkitykseltään vähäi-semmissä asioissa (HE 1/1998 vp). 
 
Esitykseen sisältyvässä lakiehdotuksessa asetuksen antaja olisi yleensä valtioneuvosto: 

 
25 §:n 4 momentti puolustusvoimain komentajan tarkemmista tehtävistä 

 
26 §:n 2 ja 3 momentti ratkaisuvallan siirron perusteista pääesikunnassa ja pää- 
esikunnan tarkemmasta kokoonpanosta ja tehtävistä 

28 §:n 1 momentti maan jakamisesta sotilaslääneihin ja aluetoimistoihin 

34 § valtion edun valvomisesta puolustusvoimia koskevassa asiassa 

36 §:n 2 momentti puolustusvoimien viroista tarkemmin 

37 §:n 3 momentti puolustusvoimien virkamiesten erityisistä kelpoisuusvaatimuksista 
 
ja 

38 §:n 3 momentti toimivallasta määrätä tehtävään muu kuin upseeri sekä nimittää ja 
määrätä tehtävään puolustusvoimien muu virkamies. 
Kuitenkin lakiehdotuksen seuraavissa säännöksissä asetuksen antajaksi ehdotettaisiin 
puolustusministeriötä: 
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15 §:n 3 ja 4 momentti kulkulupamenettelystä tarkemmin ja kieltotauluista ja muista merkeistä 

16 §:n 6 momentti kuvaamisen tai muun tallentamisen lupamenettelystä tarkemmin 
 
18 § vartio- tai päivystystehtävää suorittavan virkamiehen koulutuksesta 
 
29 §:n 2 momentti toimivallanjaosta puolustusministeriön ja puolustusvoimain komentajan välillä 
kokoonpanosta ja johtosuhteista päätettäessä tarkemmin 
 
39 §:n 2 momentti tarkemmin puolustusvoimien virkanimikkeiden tai tehtävien rinnastamisesta 
ulkoasiainhallinnon virkoihin ja tehtäviin 
 
ja 

43 § eri virkatehtävien edellyttämien sotilaan perustaitojen sekä kunnon tasosta ja kuntotestien 
järjestämisestä 
 
Nämä asetuksenantovaltuudet koskevat yleiseltä merkitykseltään vähäisiä ja verraten 
teknisluonteisia asioita. 

 
Tasavallan presidentin asetus 

 
Asetuksenantovallan osoittaminen tasavallan presidentille on perustuslain periaatteiden mukaan 
perusteltua lähinnä silloin, kun asetuksen antaminen liittyy presidentin erityisiin toimivaltuuksiin 
tai hänen asemaansa valtion päämiehenä. Ottaen huomioon, että tasavallan presidentti on 
perustuslain 128 §:n 1 momentin mukaan puolustusvoimien ylipäällikkö, on perusteltua, että 
tietyistä puolustusvoimia tai h koskevista asioista säädettäisiin tarkemmin tasavallan presidentin 
asetuksella, kun asia selkeästi liittyy ylipäällikköasemaan. 
 
Presidentille ehdotetaan annettavaksi asetuksenantovaltaa 33 §:n 2 momentissa (puolustusvoimain 
komentajan ja alempien sotilasesimiesten toimivallanjaosta sotilaskäskyasioissa), 35 §:n 1 
momentissa (puolustusvoimien tunnuskuvasta) ja 40 §:n 2 momentissa (sotilas-ja 
palvelusarvoista, sotilasarvossa ylentämisestä ja palvelusar-von antamisesta sekä toimivallasta 
ylentää muihin sotilasarvoihin ja antaa niitä vastaava palvelusarvo). 

 
Muun viranomaisen määräys 

 
Perustuslain 80 §:n 2 momentin mukaan myös muu viranomainen kuin ministeriö voidaan lailla 
valtuuttaa antamaan oikeussääntöjä määrätyistä asioista, jos siihen on sääntelyn kohteeseen 
liittyviä erityisiä syitä eikä sääntelyn asiallinen merkitys edellytä, että asiasta säädetään lailla tai 
asetuksella. Valtuuden tulee lisäksi olla soveltamisalaltaan täsmällisesti rajattu. 
 
Puolustusvoimain komentaja voisi määrätä sotilas- ja palvelusarvojen rinnastamisesta toisiinsa ja 
muista niiden keskinäisistä suhteista (40 § 3 momentti). Pääesikunta 
voisi antaa tarkempia määräyksiä sotilas- ja virka-puvuista sekä sotilaspuvun käyttämisestä (45 § 
4 momentti). Nämä määräykset olisivat luonteeltaan teknisiä ja yleiseltä merkitykseltään niin 
vähäisiä, että ne olisi perusteltua antaa ehdotetulla tasolla. 
 
Tarkemmat määräykset asian käsittelystä ja ratkaisemisesta pääesikunnassa, puolus-
tushaaraesikunnassa ja alue- tai paikallishallintoviranomaisessa voitaisiin nykyiseen tapaan antaa 
niiden komentajan tai päällikön vahvistamassa työjärjestyksessä. Tätä pidettäisiin hallinnon 
sisäisenä järjestämisenä, joka voitaisiin yleiseltä merkitykseltään vähäisenä antaa näiden 
viranomaisten määrättäväksi. 

 



 

3.3. Säätämisjärjestys 

Perustuslakien perusoikeussäännösten muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 309/1993 
vp) mukaan perusoikeutta on mahdollista rajoittaa tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä 
säädettävällä lailta, jos rajoituksen peruste on hyväksyttävä ja rajoitusta koskeva laki on riittävän 
täsmällinen sekä tarkkarajainen. Syvälle käyviä, poikkeuksellisia tai luonteeltaan yleisiä 
rajoituksia ei voida toteuttaa tavallisella lailla. 

 
Omaisuuden suoja 

 
Lain 14 §:ssä ehdotettu puolustusvoimien oikeus tilapäisesti käyttää muita kuin pysyvässä 
käytössään olevia kiinteistöjä, jos se on sotilaallisen harjoitustoiminnan tai puolustusvalmiuden 
kohottamisen kannalta välttämätöntä, rajoittaisi perustuslain 15 §:ssä säädettyä omaisuuden 
suojaa. Rajoitus olisi kuitenkin 14 §:n perusteluissa todetulla tavalla välttämätön, jotta 
puolustusvoimien joukot voisivat harjoitella alueilla, joita niiden on varauduttava puolustamaan. 
Uutena sääntelyyn ehdotetaan lisättäväksi suhteellisuusperiaatteen mukaisesti, että 
puolustusvoimat ei saa tässäkään toiminnassaan aiheuttaa tarpeetonta haittaa tai vahinkoa 
omaisuudelle. 
 
Kiinteistöjen käyttöoikeutta rajoitettaisiin rajaamalla sen ulkopuolelle asuinrakennukset, niihin 
liittyvät piha-ja puutarha-alueet, korjaamattomat viljelysmaat sekä maa-ja metsätaloudelliset 
koekentät. Luettelo olisi tyhjentävä. Kiinteistön käyttämistä koskevaan päätökseen ei saisi hakea 
muutosta valittamalla, koska kyseessä ei ole varsinainen valituskelpoinen hallintopäätös vaan 
tosiasialliseen hallintotoimintaan liittyvä julkisen vallan käyttäminen. Lisäksi mahdollisista 
vahingoista tulisi suorittaa korvaus kiinteistön omistajalle tai haltijalle ja korvauspäätökseen saisi 
hakea muutosta valittamalla siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. Säännös vastaisi nykyti-
laa, joskin vanha luontoissuorituslaki on ollut poikkeuslakina voimassa. Rajoituksen peruste 
katsottaisiin kuitenkin edellä selvitetyin perustein hyväksyttäväksi. 

 
Liikkumisvapaus 

 
Lain 15 §:ssä ehdotettu nykyisen lain 2 b §:ää vastaava säännös liikkumista koskevista kielloista 
ja rajoituksista rajoittaisi perustuslain 9 §:ssä tarkoitettua liikkumisvapautta. Puolustusvoimien 
alue- tai paikallishallintoviranomainen voisi kun sotilaalliset syyt tai ulkopuolisten suojaaminen 
vaaroilta välttämättä sitä vaativat kieltää asiattomilta puolustusvoimien käytössä olevalla alueella 
tai kohteessa liikkumisen tai rajoittaa sitä. Kiellon rikkomisesta tuomittavista rangaistuksista 
säädettäisiin rikoslaissa kuten nykyisinkin. Myös harjoituksen johtaja voisi määrätä tässä 
tarkoitetun 
kiellon tai rajoituksen puolustusvoimien käytössä tilapäisesti harjoituksen järjestämistä varten 
olevalla alueella tai kohteessa, jota käytetään materiaalin säilytykseen, joukkojen ryhmitykseen tai 
jolla tapahtuva toiminta voi aiheuttaa vaaraa ulkopuolisille. 
 
Nykyinen säännös (1045/1997, HE 118/1997 vp) on tullut voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998 
eli perusoikeusuudistuksen jälkeen. Puolustusvoimien fyysistä turvallisuutta, 
salattavuusnäkökohtia ja ulkopuolisten turvallisuutta pidettäisiin edelleen riittävinä perusteina 
rajoittaa liikkumisvapautta säännöksessä kuvatulla tavalla. Lisäksi puolustusvoimien oikeutta 
rajoitettaisiin jatkossa kiellon tai rajoituksen välttä-mättömyysedellytyksellä ja säännöstä 
tarkennettaisiin säätämällä kulkulupamenette-lystä ja alueiden merkitsemisestä. 

 
Vartio- ja päivystystehtävää suorittavien virkamiesten toimivaltuudet 

Ehdotetun lain toimivaltasäännökset 18-22 § oikeuttaisivat puolustusvoimien vartio-tai 
päivystystehtävää suorittavan virkamiehen käyttämään julkista valtaa ja puuttumaan 
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perusoikeuksiin puolustusvoimien pysyvässä käytössä olevalla alueella samassa tarkoituksessa 
kuin poliisi oikeutetaan puuttumaan yleisen järjestyksen ja turvallisuuden rikkomiseen poliisilain 
mukaan tai rajavartioviranomainen tai rajavartiomies rajavartiolain mukaan. 
 
Turvallisuustarkastuksen (20 §) ja turvatarkastuksen (21 §) toimittaminen sekä henkilön 
kiinniottaminen ja poistaminen puolustusvoimien käytössä olevalta alueelta merkitsee 
viranomaisen puuttumista perustuslain 7 §:ssä jokaiselle turvattuun henkilökohtaiseen 
koskemattomuuteen sekä 15 §:ssä turvattuun omaisuuden suojaan. Toimivaltuudet ovat tarpeen 
yhtäältä asianomaisen virkamiehen työturvallisuuden ja toisaalta kiinniotettavan henkilön samoin 
kuin sivullisten turvallisuuden varmistamiseksi. Esitettyjen perusoikeusrajoitusten tarkoituksena 
on ylläpitää turvallisuutta ja järjestystä puolustusvoimien käytössä olevilla alueilla sekä suojata 
yhteiskuntaa puolustusvoimien vaaralliseen materiaaliin tai tietoturvallisuuteen kohdistuvalta 
rikollisuudelta ja vakavilta turvallisuusuhilta, mikä on välttämätöntä perusoikeuksien yleisesti 
voimassa pitämiseksi. Perusteet perusoikeuksien rajoittamiseen ovat siten perusoikeusjärjestelmän 
kannalta hyväksyttäviä ja painavan yhteiskunnallisen tarpeen edellyttämiä. 
 
Perusoikeuksia rajoittavia toimivaltuuksia käyttäisivät koulutuksen saaneet vartio-ja 
päivystystehtäviä suorittavat virkamiehet. 

 
Puolustusvoimien toimielimet, alue- ja paikallishallinto 

 
Perustuslain 119 §:n mukaan valtionhallinnon toimielinten yleisistä perusteista on säädettävä 
lailla, jos niiden tehtäviin kuuluu julkisen vallan käyttöä. Tuon pykälän perustelujen (HE 1/1998) 
mukaan julkisen vallan käyttämisestä olisi kysymys esimerkiksi silloin, kun yksikkö voi antaa 
perustuslain 80 §:n 2 momentissa tarkoitettuja oikeussääntöjä tai tehdä päätöksiä yksilön 
oikeuksista, velvollisuuksista tai etuuksista taikka käyttää voimakeinoja tai puuttua muuten 
yksilön perusoikeuksiin. Yksikön tehtäviin kuuluvaa julkisen vallan käyttämistä olisi lisäksi 
pidettävä merkittävänä. Yleisillä perusteilla säännöksessä tarkoitetaan esitöiden mukaan lähinnä 
yksikön nimeä, toimialaa sekä pääasiallisia tehtäviä ja toimivaltuuksia. 
Perustuslain 119 §:n mukaan valtion alue-ja paikallishallinnon perusteista säädetään lailla. 
Valtionhallinnon yksiköistä voidaan muutoin säätää asetuksella. Perustuslain esitöiden mukaan 
hallinnon perusteilla tarkoitetaan valtion alue-ja paikallishallinnon yleistä rakennetta, kuten 
hallinnollisen jaotuksen perusteita ja viranomaistyyppejä. 
 
Puolustusvoimien toimielinten yleisistä perusteista säädettäisiin 3 luvussa perustuslain 119 §:n 
mukaisesti, samoin alue-ja paikallishallinnon perusteista. 

 
Sotiiaskäskyasiat 

 
Tasavallan presidentin päätöksenteko sotilaskäskyasioissa järjestettäisiin perustuslain 58 §:n 
mukaisesti siten, että parlamentaarista vastuuta lisättäisiin säätämällä puolustusministeri 
esittelijäksi päätettäessä valtakunnan sotilaallisen puolustuksen keskeisistä perusteista siltä osin 
kuin ne liittyvät puolustusministeriön strategiseen suunnitteluun. Tällä tarkoitettaisiin esimerkiksi 
nykyisin puolustusvoimain komentajan esit-telemiä puolustusvoimien kehittämisen perusteita. 
Jatkossa ne esittelisi puolustusministeri ja esittelyn perusteella tehdyt päätökset muodostaisivat 
pohjan puolustusvoimain komentajan toiminnalle puolustusvoimien kehittämisessä. 
 
Perustuslakivaliokunnan mietinnössä perustuslakiuudistuksesta mainitaan päätöksenteko 
ministerin esittelystä tyypillisenä ministerimyötävaikutuksen muotona (PeVM 10/1998 vp). 
Uudistuksella ei puututtaisi tasavallan presidentin toimivaltuuksiin. 

 
Puolustusvoimien virkamiehen siirtymisvelvollisuus 

 



 

Puolustusvoimien virkamiehen siirtymisvelvollisuus säilytettäisiin nykyisin säädetyn mukaisena 
(41 §). Hallituksen esityksestä laiksi puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta (HE 240/1998 
vp) annetun puolustusvaliokunnan mietinnön (PuVM 4/1998 vp) mukaan tehtävien 
asianmukainen suorittaminen ei olisi mahdollista puolustusvoimissa, jos suoritus viime kädessä 
riippuisi yksittäisen virkamiehen antamasta suostumuksesta. Samantyyppinen säännös sisältyy 
rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain 14 §:ään rajavartiolaitoksen virkamiehiä koskien. 
Puolustusvoimien virkaan hakeutuvat ovat tietoisia siirtovelvollisuudesta ja siirrot kohdistuvat 
yleisen periaatteen mukaan samantasoiseen tai sitä ylempään virkaan. Oikeusturvasta huoleh-
dittaisiin jatkossakin siten, että palvelupaikkakunnan muuttuessa siirtopäätökseen olisi 
hallintolainkäyttölain mukainen muutoksenhakumahdollisuus. 

 
Ammattisotilaan käyttäytymisvelvoitc 

 
Ammattisotilaalle eli puolustusvoimien sotilasvirassa palvelevalle ja sille, joka on nimitetty 
puolustusvoimissa määräaikaiseen virkasuhteeseen määrättynä sotilastehtä-vään, ehdotetaan 
säädettäväksi 42 §:ssä käyttäytymisvelvoite, joka koskisi sekä virkatehtäviä että vapaa-aikaa. 
Käyttäytymisvelvoite on aiemmin perustunut virkamieslain yleissäännökseen ja 
puolustusvoimissa annettuihin hallinnollisiin määräyksiin sekä sotilaskäskynä annettuun Yleiseen 
Palvelusohjesääntöön. Käyttäytymisvelvoit-teen pohjautumista lakia alemmantasoiseen 
sääntelyyn ei voida perustuslain 80 §:n perusteella pitää hyväksyttävänä. Myös rikoslain 45 luvun 
18 §:ssä kriminalisoitu sotilaan sopimaton käyttäytyminen ulottuu palvelustehtävän ulkopuoliseen 
aikaan. 
Säännös vastaisi rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain (577/2005) 20 §:ää ja poliisilain 9 c 
§:ää (525/2006). 

 
Ammattitaito ja kunto 

 
Ammattisotilaalle säädettäisiin myös lakitasoinen velvoite ylläpitää virkatehtäviensä edellyttämää 
ammattitaitoa ja kuntoa (43 §). Ammattisotilaan sotilaallisten perustaitojen ja työkyvyn 
ylläpitämisen perusteina ovat kriisi-ja sodan ajan valmiudet sekä rauhan ajan toiminnan ja 
tehtävien asettamat vaatimukset. Sotilaan perustaidot ovat ammattisotilaan suorituskykyä, jossa 
fyysiseen kuntoon yhdistyvät ampumataito, taito liikkua kaikissa taistelukentän oloissa, tehtävän 
mukaisesti varustettuna eri vuoden-ja vuorokauden aikoina tehtävän edellyttämän ajan. Sotilaan 
perustaidoista ja fyysisestä työkyvystä on aiemmin määrätty pääesikunnan hallinnollisin 
määräyksin. Säännös vastaisi rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain 22 §:ää ja poliisilain 9 e 
§:ää. 

 
Palvelukseen ilmoittautuminen 

 
Puolustusvoimien virkamiehelle säädettäisiin erityinen velvoite ilmoittautua palvelukseen 
tietyissä erityistilanteissa ja huolehtia siitä, että hänen ajan tasalla olevat yhteystietonsa ovat 
asianomaisen hallintoyksikön tiedossa. Puolustusvoimien tehtävien suorittaminen kaikissa 
olosuhteissa edellyttää kulloisenkin tilanteen mukaisen välttämättömän henkilöstön tavoittamista. 
Ajan tasalla olevat yhteystiedot olisivat välttämättömiä myös puolustusvoimien virka-avun 
toteuttamista ajatellen. Puolustusvoimien kaluston ja järjestelmien käyttäminen voi edellyttää 
myös teknisen henkilökunnan ja muun tukihenkilöstön palvelukseen hälyttämistä. Yhteystietojen 
ajan tasalla pitämiseen ei sinällään liity henkilöstön varallaolovelvoitetta. 
 
Erityistilanteet voisivat liittyä puolustusvoimien valmiuden kohottamiseen valmiuslain mukaisten 
poikkeusolojen takia. Myös aseellinen alueloukkaus tai puolustusvoimien tarjoama virka-apu 
esimerkiksi yllättävän ja vaikeasti hallittavan laajan laittoman maahantulon tai kiireellisen 
pelastustoimen tai väestönsuojelutehtävän takia voisivat muodostaa pykälässä tarkoitetun 
erityistilanteen. Asevelvollisten palvelus-turvallisuuden vakava vaarantuminen esimerkiksi 
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lintuinfluenssan tai muun tarttuvien tautien taida voisi niinkään muodostaa tällaisen 
erityistilanteen. 
 
Säännökset vastaisivat periaatteiltaan rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain (577/2005) 21 
§:n ja poliisilain 9 a §:n (525/2005) säännöksiä sekä tarkoittaisivat puolustusvoimien sisäisissä 
määräyksissä olevien velvoitteiden siirtämistä lakiin. Puolustusvoimien tehtävistä johtuen 
velvollisuudet koskisivat puolustusvoimissa kaikkia virkamiehiä. Säännöksillä ei muutettaisi 
puolustusvoimissa noudatettavaa työaikaa tai asiasta annettuja virkaehtosopimusmääräyksiä. 
Koska vapaa-aikaan ulottuva virkavelvollisuus kajoaisi perustuslain 10 §:ssä säädettyyn 
yksityiselämän suojaan, olisi asiasta välttämätöntä säätää laissa. 

 
Ammattisotilaan määräaikainen virantoimituksesta erottaminen 

 
Ammattisotilas olisi jatkossa mahdollista erottaa määräajaksi. Ammattisotilaat käyttävät julkista 
valtaa alaisiinsa nähden ja vastaavat muun muassa asevelvollisuuttaan suorittavien varusmiesten 
palvelusturvallisuudesta. Johto-, suunnittelu- ja asiantuntijatehtävissä toimivien ammattisotilaiden 
on omattava sellainen luottamus, jonka sotilaallinen maanpuolustus ja sen järjestelmien käyttö 
edellyttävät. Siksi ammattisotilaalla virka-asemaan liittyvät velvollisuudet käyttäytyä asemansa ja 
tehtävänsä edellyttämällä tavalla ulottuvat myös vapaa-aikaan. 
 
Käyttäytymisvelvoitteen rikkominen voi johtaa ammattisotilaan irtisanomiseen ja edellyttää 
eräissä tapauksissa ennen irtisanomista mahdollisuutta määräaikaiseen virantoimituksesta 
erottamiseen. Virkavelvollisuuksien vastaisten tekojen irtisanomis-kynnys ei kuitenkaan 
ammattisotilaiden osalta saa muodostua liian matalaksi, vaikka varoituksen antamista ei 
pidettäisikään tarpeeksi ankarana seuraamuksena. 
 
Poliisin hallinnosta annetun lain 15 a §:ään on otettu ehdotettua säännöstä vastaava, 1.9.2006 
voimaan tullut säämiös poliisimiehen erottamisesta määräajaksi virantoimituksesta. Myös 
hallituksen esitykseen (HE 204/2006) eduskunnalle laiksi rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun 
lain ja rajavartiolain muuttamisesta sisältyy rajavartiomiesten osalta ehdotettu määräaikainen 
virantoimituksesta erottamismahdollisuus. 

 
Yhteenveto 

 
Ehdotettu laki tarkoittaa voimassa olevien, sekä puolustusvoimien henkilöstön että niiden 
kansalaisten, joihin puolustusvoimien toiminnalla on vaikutuksia, oikeuksien ja velvollisuuksien 
täsmentämistä sekä asetuksen ja alemman tasoisen sääntelyn nostamista täsmällisesti säädettynä 
lain tasolle. Lain ei voida katsoa rajoittavan perustuslain 2 luvussa säädettyjä perusoikeuksia 
laajemmin kuin sääntelyn perusteella olevien yhteiskunnallisesti merkittävien tavoitteiden 
saavuttamiseksi on välttämätöntä. 
 
Puolustusvoimien toimielinten ja alue-ja paikallishallinnon perusteista säädettäisiin perustuslain 
mukaisesti lailla. Ministerimyötävaikutusta lisättäisiin perustuslain edellyttämällä tavalia siten, 
että puolustusministeri esittelisi puolustusvoimain komentajan sijasta tietyt sotiiaskäskyasiat 
tasavallan presidentille. 
 
Esitykseen ei sisälly säännöksiä, jotka edellyttäisivät perustuslain mukaista säätämisjärjestystä. 
Lakiehdotukset voitaisiin siten käsitellä tavallisia lakeja koskevassa säätämisjärjestyksessä. 



 

Mikael Hiden 
 
 
 

PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA 12.12.2006 KELLO 11 
HE 264/06 vp puolustusvoimalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 

 
 
 
 

Lakiehdotuksen tarkoituksena on korvata vuonna 1974 säädetty ja eri yhteyksissä muutettu laki 

puolustusvoimista uudella ajantasaiseksi saatetulla lailla. Ehdotuksella pyritään saattamaan 

puolustusvoimia koskeva säätely paremmin vastamaan uuden perustuslain vaatimuksia mm. nostamalla 

säännöksiä asetuksen tasolta lain tasolle ja kirjoittamalla joitakin toimenpide-ja rajoitusvaltuuksia laissa 

tarkemmin. Lakiehdotus ja sen perustelut on nähdäkseni kautta linjan laadittu huolellisesti. Esitetyt 

säätämisjärjestysperustelut eivät myöskään anna|aihetta tässä enempään tarkasteluun. Pidän tämän 

vuoksi aiheellisena ottaa seuraavassa esille vain joitakin sellaisia yksityiskohtia, jotka näyttävät vielä 

ansaitsevan huomiota. 
 
 
 
 
 

2 §. Säännös koskee puolustusvoimien tehtäviä. Tehtäviä koskeva säännös ei tässä -kuten ei yleensäkään 

- vielä merkitse valtuussäännöstä, vaan tehtävän suorittamisessa käytettävissä olevat valtuudet on 

säännöksin erikseen järjestettävä. Valtuudet on tässä laissa säädeltykin   2 luvussa ja niitä voi olla 

muissakin laeissa. 
 

Säännöksen 1 momentin 1) kohdan b) alakohdassa todetaan suunnilleen nykyisen lain 2 §:n mukaisesti 

puolustusvoimien turvaavan kansan elinmahdollisuuksia ja perusoikeuksia. Muilta osin ko. kohtaa on 

muutettu niin, että nykyisen lakitekstin muotoilua "puolustaa valtakuntaa ja sen oikeusjärjestystä" vastaa 

ehdotuksessa muotoilu "valtiojohdon toimintavapauden    turvaaminen    ja laillisen 

yhteiskuntajärjestyksen 
2 

 

puolustaminen". Tämänkaltaisiin muotoiluihin laissa voidaan ehkä suhtautua "ylevinä" ilmauksina, 

joiden nyansseilla ei ole niin väliä kunhan keskeisen viestin voidaan katsoa olevan kohdallaan. 

Tällaisillakin sananvalinnoilla voi toisaalta tulla olemaan sävyjä luovaa merkitystä puolustusvoimien 

sisäisessä sanankäytössä ja ehkä myös merkitystä tulkinnoissa. Nykyisen ja ehdotetun tekstin 

"oikeusjärjestys" ja "laillinen yhteiskuntajärjestys" eivät ole nekään synonyymejä. Mielenkiintoisempi 



 

muotoilu tässä kuitenkin on "valtiojohdon toimintavapaus". Muotoilun tarkoitusta ei nähdäkseni ole 

juuri perusteluissa valaistu. Ilmauksella sinänsä voisi olla ongelmallisiakin (sisäisen kuriin liittyviä ) 

ulottuvuuksia . Minusta sitä voidaan tässä kuitenkin pitää asianmukaisena kun se luetaan osana kohdan 

tekstirakennetta. Momentin mukaanhan mm. tämä kohta on kuvausta siitä, mitä "Suomen sotilaalliseen 

puolustamiseen" kuuluu. Kysymys on ts. sellaisesta valtiojohdon toimintavapauden turvaamisesta 

(ulkopuolista uhkaa vastaan), joka on väistämättä tarpeen silloin kun maata joudutaan sotilaallisesti 

puolustamaan. Vastaava kohta toimivaltuuksia koskevassa ehdotuksen 4 §:ssä on tässä kohden hieman 

eri asemassa. 
 

4 §. Säännöksen mukaan puolustusvoimat mm. turvaa Suomen aluetta, kansan elinmahdollisuuksia ja 

valtiojohdon toimintavapautta. Kohtaa ei suoraan ole liitetty maan sotilaalliseen puolustamiseen. Luvun 

alaotsake kyllä viittaa sotilaalliseen puolustamiseen. Alaotsakkeiden kattavuus ja merkitys on 

ehdotuksessa kuitenkin epävarma. (Esim. sotilaallista puolustusta koskevan alaotsakkeen alla on 9 §:n 

terveydenhuolto ja rekisteröintejä koskeva 17 § sijoittuu kiinteistöjä koskevan alaotsakkeen alle). 

Mistään konkreettisesta ongelmasta ei tässä ole puhe. Silti voisi kysyä, eikö juuri toimivaltasäännöksessä 

olisi syytä liittää maininta valtiojohdon toimintavapauden turvaamisesta nimenomaisesti maan 

sotilaallisen puolustuksen tilanteeseen ja sen asettamiin vaatimuksiin. 
 

12 §. Säännös koskee apua toiselle valtiolle. Olen kaksi viikkoa sitten asevelvollisuuslakia koskevan 

ehdotuksen käsittelyssä valiokunnassa kritisoinut tuohon ehdotuksen sisältyvää säännöstä (62 §), jonka 

puitteissa myös asevelvollisia voitaisiin asevelvollisuuden perusteella lähettää kansainvälisiin virka-

aputehtäviin (HE 187/06 vp, pevk 18.11.2006). Tuolloin esittämääni (lausuntoni s. 4-8) enempää tässä 

toistamatta viittaan vain siihen, että kritiikki osaksi koski kansainvälisen virka-aputehtävän määrittelyn 

tavatonta väljyyttä.   Sama väljyys näkyy tässä säännöksessä.   Väljyyden ongelmallisuutta tässä 

säännöksessä kuitenkin oleellisesti vähentää se, että laki ei sisällä mitään velvoitetta avun antamiseen ja 

toisaalta lainkohdassa on varsin tarkat säännökset menettelystä, jossa lähettämispäatös tehdään. 

Luonnononnettomuuksiin tai suuronnettomuuksim liittyvän avun kohdalla väljyys voi olla täysin 

paikallaan. Sen sijaan terrori-iskuihin liittyvän avun kohdalla säätelyn väljyys voi antaa aihetta 

kysymyksiin. 
 

Säännöksen sanamuodon mukaan (1 mom.) kysymys olisi osallistumisesta avun antamiseen "toiselle 

valtiolle terrori-iskun... johdosta". Tällainen "jonkin johdosta "-määrittely lakitekstissä jättää paljon 

liikkumatilaa. Säännöksen yksityiskohtaisissa perusteluissa puhutaan mahdollisuudesta käyttää 

sotilaskalustoa ja -henkilöstöä "terrori-iskujen jälkihoidossa" (s. 25,1). Toisaalta näyttää 



 

yleisperusteluissa tarkasteltu (s. 11-12) perustuslakisopimuksen I- 43 artikla lähtevän selvästi siitä, että 

kyseeseen ei tule vain "jälkihoito", vaan myös terrorismin "uhan torjuminen" ja siviiliväestön 

suojeleminen , "mahdolliselta terrori-iskulta." Ehdotetun säännöksen yksityiskohtaisissa perusteluissa 

todetaan (s. 25,1) , että pykälää ei sovellettaisi toimintaan, johon liittyisi voimakeinojen käyttö. 

Lausuman merkitys ei näytä oikein selvältä, kun toisaalta viitataan mainittuun I-43 artiklaan, jonka 

mukaan mm. "terrorismin uhan torjumiseksi" unioni ottaa käyttöön "kaikki käytettävissään olevat 

välineet, mukaan lukien jäsenvaltioiden sen käyttöön asettamat sotilaalliset voimavarat." Säännöksen 

mahdollistaman virka-avun suhde sotilaalliseen kriisinhallintaan ei myöskään näytä täysin selvältä. 

Perusteluissa viitataan (s. 12) ulkoasiainvaliokunnan kannanottoon (UaVM2/06vp), jonka mukaan 

yhteisvastuulausekkeen nojalla toteutettavat toimet eivät Suomen oloissa tule sotilaallisen 

kriisinhallinnan ja sitä koskevien päätöksentekomenettelyjen piiriin. Jatkoksi todetaan kuitenkin olevan 

mahdollista, että etenkin EU:n ulkopuoliselle maalle annettava tuki toteutettaisiin niin, että sotilaista 

koostuva joukko tulisi toteuttamaan "kriisinhallintaa muistuttavaa tehtävää" ja että tällaisissa tilanteissa 

"voitaisiin " soveltaa kriisinhallintaa koskevaa lakia. 
 

Ehdotetun 12 §:n 1 momentti ei tee mitään eroa EU:n piirissä yhteisvastuulausekkeeseen liittyen 

annettavan avun ja missä tahansa muualla anneltavan avun välillä. Avunantamistilanteiden määrittely 

kohdassa on joustava. Kohtaan ei sisälly mitään määrettä avun volyymistä ja kestosta. Avun raja 

sotilaalliseen kriisinhallintaan ei välttämättä ole kaikissa tilanteissa selvä. Tällainen väljyys saattaa olla 

suotavaa kyseeseen tulevien tilanteiden   moninaisuuden   vuoksi.   Kun kyseessä kuitenkin on 

toimivaltasäännös, joka koskee puolustusvoimien resurssien käyttämistä, on syytä ainakin kysyä, onko 

valtuuden laatiminen näin väljäksi asianmukaista. Valtuuden antamaa suurta liikkumatilaa ei 

merkitsevästi muuta se, että perusteluissa ehkä tuodaan esille vain tutun tuntuisia, esim. lähialueita 

koskevia esimerkkejä. Annettava apu ei ilmeisesti välttämättä rajoitu vain riskittömiin tilanteisiin. 

Riippuen siitä, minkälaiseksi avun ajatellaan voivan joissain tilanteissa muodostua, voisi myös olla 

aihetta miettiä päätöksentekomenettelyä (esim. "kriisinhallintaa muistuttavaan tehtävään" osallistumista 

koskeva päätöksenteko suhteessa kriisinhallintaan osallistumista koskevaan päätöksentekoon). 

Periaatteellisena linjauksena voisi olla paikallaan asettaa säännöksessä se nimenomainen edellytys, että 

ko. apu ei saa vaarantaa/heikentää maan sotilaallista puolustusta. 
 

19 §. Säännös koskee mm. henkilön poistamista ja kiinniotto-oikeutta. Valtiosääntökysymysten 

ulkopuolelle jäävänä pienenä detaljina voisi kysyä, mikä säännöksen mukaan on ko. virkamiehen oikeus, 

jos henkilö, jolla on oikeus oleskella alueella, kuvaa alueen kohteita ilman 16 §:ssä tarkoitettua lupaa. 
 



 

28 §. Säännös koskee alue- ja paikallishallintoa ja maakuntajoukkoja. Säännöksen 3 momentin mukaan 

maakuntajoukot muodostetaan reserviin kuuluvista vapaaehtoisista asevelvollisista ja muista 

vapaaehtoisista, jotka ovat antaneet vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetussa laissa tarkoitetun 

sitoumuksen puolustusvoimille. Suunnilleen vastaavansisältöinen ehdotus muutokseksi 

puolustusvoimista annettuun lakiin sisältyy vapaaehtoisesta maanpuolustustyöstä annettavaa lakia 

koskevaan tuoreeseen esitykseen (HE 172/06 vp). Ollessani 22.11.2006 valiokunnassa kuultavana tuosta 

esityksestä totesin ko. säännösehdotuksesta seuraavasti: 
 
 

"Lakiehdotuksen sisältyy 4 §:n muutos, jonka mukaan puolustusvoimat käsittää kohdassa nyt 
mainittujen joukko-osastojen ja muiden yksiköiden lisäksi maakuntajoukkoja. Lisäksi lakiin 
ehdotetaan uutta 4 a §:ää, jonka mukaan maakuntajoukot muodostetaan reserviin kuuluvista 
vapaaehtoisista asevelvollisista sekä muista vapaaehtoisista , jotka ovat antaneet edellä jo puheena 
olleen sitoumuksen. En osaa arvioida ehdotuksen kaikkia ulottuvuuksia. Yleisarviona kuitenkin 
vaikuttaa siltä, että kovin vaivihkaa tuodaan puolustusvoimien kokoonpanoon ja toimintaan nyt 
merkittävä uutuus - aseelliseen toimintaan harjoitettavat , mutta muulle kuin yleiselle 
asevelvollisuudelle rakentuvat joukot. Maallikkojuristi jää hiukan ihmettelemään, riittääkö tämä - 
ja esityksessä olevat hajanaiset muut viittaukset - maakuntajoukkojen ja niihin kuuluvien 
henkilöiden aseman ja käyttämisen laintasoiseksi säätelyksi." 

Säännöksen sijoittaminen osaksi kokonaan uutta lakia ei nähdäkseni tässä suhteessa mitenkään muuta 

tilannetta. 
 

32 §. Säännös koskee päätöksentekomenettelyä sotilaskäskyasioissa. Säännös merkitsee nykyisen 

säännöstön muuttamista sikäli, että tietyt merkittävät presidentin päätettävät sotiiaskäskyasiat 

päätettäisiin puolustusministerin eikä puolustusvoimain komentajan esittelystä. Nykyinenkin järjestely 

on perustuslain mukainen (pevm 2/00 vp), mutta muutettu järjestely on omiaan korostamaan 

parlamentaarisen myötävaikutuksen merkitystä myös tällaisessa presidentin päätöksenteossa. 

Rajanvetokriteeri puolustusministerin esiteltävien ja puolustusvoimain komentajan esiteltävien asioiden 

välillä jää säännöksessä väljäksi, mutta tämän väljyyden ei nähdäkseni tarvitse aiheuttaa ongelmia 

käytännössä . Ilmaisutavaltaan ei rajanveto kuitenkaan vaikuta täysin onnistuneelta. Ilmaisu "presidentti 

ratkaisee...sotiiaskäskyasiat... siltä osin kuin ne liittyvät..." viittaa tarpeettomasti sellaiseen 

mahdollisuuteen, että sotilaskäskyasioissa voisi olla eri tavoin esiteltäviä osia. Näyttäisi ainakin 

mahdolliselta kirjoittaa lainkohta suoraan niin, että presidentti ratkaisee puolustusministeriön 

strategiseen suunnitteluun liittyvät ko. sotiiaskäskyasiat puolustusministerin esittelystä. 
 
 
 

(Pieni kysymys kielestä. Ehdotetun 42 §:n muotoilu "yksityiselämässään käyttäydyttävä siten, ettei hän 

menettele tavalla, joka on omiaan vaarantamaan..." ei vaikuta onnistuneelta. Hiukan sujuvampi voisi olla 



 

jo muotoilu " käyttäydyttävä siten, ettei hänen menettelynsä ole omiaan vaarantamaan...". Parempiakin 

varmasti löytyy.) 
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Eduskunnan perustuslakivaliokunta 12.12.2006 
 
 
 

Hallituksen esitys sisältää lukuisia valtiosääntöoikeudellisesti merkityksellisiä säännöksiä. Kyse on sekä 

perusoikeuksia että perustuslain muita osia koskevista kysymyksistä. Osa ehdotuksista vastaa nykyistä 

lainsäädäntöä, joka on jo aiemmin ollut perustuslakivaliokunnan arvioitavana. Olen seuraavassa - ottaen huomioon 

myös hallituksen esityksen tarkasteluun käytössäni olleen rajoitetun ajan - keskittynyt lähinnä niihin hallituksen 

esityksen säännöksiin, joihin katson liittyvän valtiosääntöoikeudellisia ongelmia. 
 
 

1. Toimivaltasäännöksistä 
 

Puolustusvoimien tehtävistä ehdotetaan säädettäväksi puolustusvoimalain 2 §:ssä. Lakiehdotuksen 2 lukuun on 

puolestaan koottu ehdotukset puolustusvoimien toimivaltaa koskeviksi säännöksiksi. 

Toimivaltaa koskevan sääntelyn lähtökohdan muodostaa Suomen perustuslain 2 §:n 3 momentin 

säännös, jonka mukaan julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Säännös edellyttää, että julkisen vallan käytölle 

tulee olla viime kädessä eduskunnan säätämään lakiin palautettavissa oleva toimivaltaperusta (ks. HE 1/1998 vp, s. 

74). Viranomaisen toimivallan tulee olla riittävästi yksilöity suoraan laissa. Toimivallan lakitasoisen 

yksilöitävyyden vaatimus korostuu tilanteissa, joissa toimivalta sisältää oikeuden puuttua yksilön perusoikeuksiin. 

Näin ollen esimerkiksi poliisin toimivalta ei voi perustua poliisilain poliisin yleisiä tehtäviä koskevaan säännökseen 

eli eräänlaiseen poliisin yleistoimivaltaan, vaan se tulee kunkin toimivaltuuden osalta riittävän täsmällisesti ja 

tarkkarajaisesi erikseen määritellä laissa. 

Hallituksen esitys rakentuu sinänsä asianmukaisesti ajatukselle puolustusvoimien toimivallan 

yksilöimisestä puolustusvoimalain 2 luvun säännöksin. Joidenkin kyseiseen lukuun sisältyvien säännösten 

yleisluonteisuus muodostuu kuitenkin selvästi ongelmalliseksi perustuslaista johdettavien edellä mainittujen 

periaatteiden kannalta. 

Ongelmallisimpana säännöksenä voidaan tältä kannalta pitää puolustusvoimala-kiehdotuksen 4 §:n 

säännöstä, jonka mukaan puolustusvoimat turvaa Suomen aluetta, kansan elinmahdollisuuksia ja valtiojohdon 



 

toimintavapautta sekä puolustaa laillista yhteiskuntajärjestystä tarvittaessa voimakeinoin. Ainoana säännöksen 

sisältämänä rajoitteena toimivallan käytölle on vaatimus siitä, että voimakeinojen tulee olla sopusoinnussa Suomea 

sitovien kansainvälisten velvoitteiden kanssa. 

Säännös on väljyydeltään luonnehdittavissa pikemminkin puolustusvoimien tehtäviä koskevaksi 

yleissäännökseksi, joka rinnastuu esimerkiksi poliisilain 1 §:n säännöksen poliisin tehtävistä. Esityksen mukaan 

säännös on kuitenkin tarkoitettu muodostamaan yleisen toimivaltaperusteen puolustusvoimien voimankäytölle 

säännöksen tarkoittamissa tilanteissa. Hallituksen esityksen perustelujen mukaan "puolustusvoimien käyttäessä 

sotilaallista voimaa maan puolustamiseksi se tapahtuisi tässä esitetyn säännöksen nojalla" (HE, s. 21). 

Oman käsitykseni mukaan ehdotettu säännös on sisällöltään aivan liian laaja ja epämääräinen 

voidakseen muodostaa valtiosääntöoikeudellisesti hyväksyttävällä tavalla perustan puolustusvoimien 

voimankäyttöoikeudelle. Se on sisällöllisesti lähes kaiken kattava. Esimerkiksi laillisen yhteiskuntajärjestyksen 

puolustaminen puolustusvoimien käyttämien voimakeinojen avulla voi legitiimisti tulla kyseeseen vain 

ääritilanteessa, jossa yhteiskuntajärjestyksen ylläpitäminen siviiliviranomaisten (esim. poliisi) toimin ei ole 

onnistunut. 

Ehdotettua säännöstä tuleekin aivan olennaisesti täsmentää ja rajata, jotta se voi- 

icuSim Saaiaa laVamseii ialii 3aaiaiuiajaijcsi^ R .aesSa iOUuivaiiaaaämiuivacj\.3i ymiiiaiien.y ua. 

Samankaltaisia säännöksen kirjoittamistavan väljyyteen liittyviä valtiosääntöoikeudellisia ongelmia 

sisältyy lakiehdotuksen 12 §:n säännökseen avusta toiselle valtiolle. Pykälän 1 momentin mukaan puolustusvoimat 

voi osallistua "avun antamiseen toiselle valtiolle terrori-iskun, luonnononnettomuuden, suuronnettomuuden tai 

muun vastaavan tapahtuman johdosta". Säännöksessä ei itsessään mitenkään rajata, millaisesta avusta voi olla 

kysymys. Apua ei ole edes sidottu toisen valtion apua koskevaan pyyntöön. Perustelujen mukaan pykälää ei 

sovellettaisi toimintaan, johon liittyisi voimakeinojen käyttö (HE, s. 25). Edes tällaista keskeistä rajausta ei sisälly 

säädöstekstiin. Hallituksen esityksen perusteluissa mainitaan esimerkkeinä avun luonteesta esimerkiksi 

suuronnettomuustilanteissa käytettävissä olevan kaluston, materiaalin ja asiantuntijapalvelujen tarjoaminen (ks. 

HE, s. 25). Avun tämänkaltaisen luonteen ja sen, että säännöksen nojalla puolustusvoimat ei voi osallistua 

voimakeinojen käyttämistä tarkoittaviin operaatioihin, tulisi selvästi ilmetä säännöksen sanamuodosta, jotta sitä 

voitaisiin pitää valtiosääntöoikeudellisesti riittävän rajattuna. Pidän säännöksen tällaista täsmentämistä tavallisen 

lainsäätämisjärjestyksen käyttämisen ehtona, kun otetaan vielä huomioon, että virka-aputehtäviin voitaisiin käyttää 

myös perustuslain 127 §:ssä tarkoitettua maan-puolustusvelvollisuutta suorittavia henkilöitä (ks. HE, s. 25). 

Apua toiselle valtiolle koskeva pykälä sisältää varsin monimutkaisen ja käytännössä hankalia 

rajanvetoja sisältävän päätösvallan jakoa koskevan sääntelyn. Normaalitapauksessa puolustusvoimien 

osallistumisesta päättää puolustusministeriö toimivaltaisen ministeriön pyynnöstä ja ulkoasiainministeriötä 

kuultuaan. Jos kuitenkin on kyseessä laajakantoinen ja periaatteellisesti tärkeä hanke tai asian merkitys sitä muusta 

syystä vaatii, päätöksen osallistumisesta tekee valtioneuvoston yleisistunto. Edelleen jos avun antaminen on 
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"ulkopoliittisesti merkittävää", avun antamisesta päättää tasavallan presidentti. Joissain tilanteissa saattaisi 

kyseeseen tulla osallistumisesta päättäminen presidentin antamalla sotilaskäskyllä (ks. HE, s. 26-27). 

Ehdotettu toimivallanjako valtioneuvoston ja puolustusministeriön välillä on sinänsä linjassa 

perustuslain 67 §:n kanssa, jonka mukaan yleisistunnossa ratkaistaan laajakantoiset ja periaatteellisesti tärkeät asiat 

sekä ne muut asiat, joiden merkitys sitä vaatii. Tältä osin 12 §:n 3 momentti itse asiassa vain toistaa perustuslain 67 

§:n valtioneuvoston yleisistunnon toimivaltaa koskevan perussäännöksen. Käytännössä rajanveto 

puolustusministeriön ja valtioneuvoston yleisistunnon välillä voi muodostua kuitenkin varsin hankalaksi 

kysymykseksi. Esimerkiksi avun antaminen terroristihyökkäyksen johdosta toiselle valtiolle lienee aina poliittisesti 

niin merkittävä asia, että siitä tulisi päättää valtioneuvoston yleisistunnossa. Tämä voisi perustella valtioneuvoston 

yleisistunnon ensisijaista toimivaltaa avun antamisesta päätettäessä, jolloin puolustusministeriö päättäisi vain 

sellaisesta avun antamisesta, jolla ei selvästikään ole mitään laajempaa poliittista merkitystä. 

Ehdotuksessa presidentin ja valtioneuvoston välinen päätösvallan jako muodostuu niin ikään 

hankalasti määriteltäväksi. Ehdotettu presidentin toimivallan kriteeri "ulkopoliittisesti merkittävää" on hyvin 

epämääräinen, eikä sitä tässä suhteessa selvennä perustelujen viittaus presidentin perustuslain 93 §:ssä säädettyyn 

toimivaltaan (ks. HE, s. 26). Vaikka presidentille ehdotettu toimivaltasäännös ei olekaan perustuslain kannalta 

ongelmallinen, jos sen ymmärretään viittaavan nimenomaan perustuslain 93 §:n 1 momentissa säädettyyn toimival-

taan, voidaan kysyä, olisiko selkeämpää lähteä avun antamista koskevassa päätöksenteossa kaksiportaisesta 

järjestelmästä: valtioneuvosto - puolustusministeriö. Jos avun antamista koskevassa asiassa olisi ulkopoliittisia 

ulottuvuuksia, olisi selvää, että valtioneuvoston tulisi suoraan perustuslain 93 §:n 1 momentin perusteella toimia 

yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa. Näin ollen presidentin ulkopoliittisen toimivallan kannalta ei 

muodostuisi ongelmaksi, jos muodollisen päätöksen avun antamisesta tekisi tällaisessa tilanteessa valtioneuvosto. 

Lisäksi on huomattava, että ainakin joissakin tilanteissa päätös avun antamisesta voi liittyä Euroopan unionin 

toimintaan ja unionin yhteiseen uiko- ja turvallisuuspolitiikkaan, joka kuuluu Suomessa perustuslain 93 §:n 2 

momentin perusteella valtioneuvoston toimivaltaan. 
 
 
 
 
2. Kiinteistöjen tilapäinen käyttöoikeus 
 

Puolustusvoimalain 14 §:n mukaan puolustusvoimilla on oikeus tilapäisesti käyttää muita kuin pysyvässä 

käytössään olevia kiinteistöjä, jos se on sotilaallisen harjoitustoiminnan tai puolustusvalmiuden kohottamisen 

kannalta välttämätöntä. Puolustusvoimilla ei kuitenkaan olisi oikeutta käyttää asuinrakennuksia, niihin liittyviä 

piha- ja puutarha-alueita, korjaamattomia viljelysmaita eikä maa-ja metsätaloudellisia koekenttiä. 

Ehdotettu säännös puuttuu merkittävällä tavalla yksilön perustuslain 15 §:ssä turvattuun 

omaisuudensuojaan. Sen sijaan säännöksen alueelliset rajaukset poistavat mahdolliset ongelmat perustuslain 10 

§:ssä turvatun kotirauhan suojan kannalta. 



 

Ehdotetun omaisuudensuojan rajoituksen taustalla on painava yhteiskunnallinen tarve, joka liittyy 

maanpuolustuksen kannalta keskeisiin intresseihin. Rajoitusperustetta voidaan näin ollen pitää 

perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävänä. 

Suhteellisuusperiaatteen kannalta merkitystä on ensinnäkin puolustusvoimien käyttöoikeuden 

ajallisella rajauksella "tilapäisesti". Lisäksi omistajan kannalta merkittävä osa kiinteistöstä on suljettu 

käyttöoikeuden ulkopuolelle. Suhteellisuusperiaatetta toteuttaa myös nimenomainen kielto aiheuttaa tarpeetonta 

haittaa ja vahinkoa omaisuudelle sekä oikeus korvaukseen kiinteistön käyttämisestä aiheutuneesta vahingosta 

käyvän hinnan mukaisesti. Näin ollen katson ehdotuksen täyttävän myös omaisuudensuojan rajoituksille 

asetettavan suhteellisuusvaatimuksen. 

Oikeusturvavaatimuksen kannalta ja myös ottaen huomioon perustuslain 21 §:n 1 momentin 

säännös jokaisen oikeudesta saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun 

riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi voidaan ongelmallisena pitää 14 §:n 3 momenttiin sisältyvää 

valituskieltoa, joka koskee alue- tai paikallisviranomaisen tai harjoituksen johtajan päätöstä kiinteistön 

käyttämisestä. Hallituksen esityksessä muutoksenhakukieltoa perustellaan sillä, että kyseessä ei olisi varsinainen 

valituskelpoinen hallintopäätös vaan tosiasialliseen hallintotoimintaan liittyvä julkisen vallan käyttäminen. 

Perustelujen mukaan ratkaisun tekeminen asiassa on luonteeltaan suorittavaa hallintoa, jossa ei vaikuteta yksilön 

oikeuksiin ja velvollisuuksiin vaan puolustusvoimille säädetyn oikeuden käytännön toteutumiseen (ks. HE, s. 28). 

Tältä osin perustelut eivät täysin vakuuta. Ehdotetussa 14 §:n momentissa, jossa säädetään asiaa 

koskevan päätösvallan käyttämisestä, käytetään nimenomaan ilmaisua "päättää", joka viittaa juuri 

hallintopäätöksen luonteiseen toimenpiteeseen eikä tosiasialliseen suorittavaan hallintoon. Puolustusvoimien 

oikeus käyttää tilapäisesti kiinteistöä on laissa olevin kriteerein selvästi määritelty ja rajattu. Tällöin voidaan 

katsoa, että kiinteistön omistajalla tai haltijalla on selvä oikeusturvaintressi sen selvittämiseksi, täyttyvätkö laissa 

säädetyt puolustusvoimien kiinteistön käyttöoikeuden edellytykset. Näin ollen katson, että kyseessä voi ainakin 

joissakin tapauksissa olla sellainen perustuslain 21 §:n 1 momentissa tarkoitettu yksilön oikeuksia ja 

velvollisuuksia koskeva päätös, joka tulee voida saattaa riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi. Tämä 

merkitsee sitä, että 1. lakiehdotuksen 14 §:n 3 momentista tulee poistaa siihen sisältyvä valituskielto. 
 
 

3. Liikkumista koskevat kiellot ja rajoitukset 
 

Puolustusvoimalakiehdotuksen 15 §:n mukaan puolustusvoimien alue- tai paikallishallintoviranomainen voi kieltää 

asiattomilta puolustusvoimien käytössä olevalla alueella tai kohteessa liikkumisen tai rajoittaa sitä, jos sotilaalliset 

syyt tai ulkopuolisten suojaaminen vaaroilta sitä välttämättä vaatii. Harjoituksen johtaja voi määrätä tällaisen 

kiellon tai rajoituksen puolustusvoimien käytössä tilapäisesti harjoituksen järjestämistä varten olevalla alueella tai 

kohteessa, jota käytetään materiaalin säilytykseen, joukkojen ryhmitykseen tai jolla tapahtuva toiminta voi 

aiheuttaa vaaraa ulkopuolisille. 
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Ehdotus merkitsee perustuslain 9 §:ssä säädetyn liikkumisvapauden rajoitusta. Sille on kuitenkin 

osoitettavissa valtion turvallisuuteen ja maanpuolustuksen etuihin sekä yksilön turvallisuuteen liittyviä perusteltuja 

syitä. Tällaisia osaksi myös perusoikeusjärjestelmään kiinnittyviä syitä voidaan pitää perustuslain kannalta 

hyväksyttävinä perusteina liikkumisvapauden rajoittamiseen. Suhteellisuusvaatimuksen kannalta on olennaista, että 

liikkumisvapauden rajoituksille on asetettu välttämättömyyskriteeri. 

Ehdotetun 15 §:n 3 momentin mukaan pykälän tarkoittamia kieltoja ja rajoituksia voidaan valvoa 

kulkulupamenettelyllä. Kulkulupamenettelystä säädetään tarkemmin puolustusministeriön asetuksella. Hallituksen 

esityksen perusteluissa tarkastellaan kulkulupame-nettelyä varsin perusteellisesti (HE, s. 29). Tältä osin varsinainen 

säädösteksti on kuitenkin mielestäni liian väljä perusoikeusrajoituksen lailla säätämistä ja rajoituksen täsmällisyyttä 

ja tarkkarajaisuutta koskevien vaatimusten kannalta. Liikkumisen luvanvaraistaminen on jo itsessään 

liikkumisvapauden rajoittamista, ei pelkästään sitä koskevien kieltojen ja rajoitusten valvontakeino. Hallituksen 

esityksen perustelut osoittavat, että kulkulupakäytäntö koskisi myös puolustusvoimien käytössä olevilla alueilla 

asuvia, muun muassa lapsia. Oman arvioni mukaan kulkulupamenettelyä ei voida ehdotetussa laajuudessa 

perustuslain 9 §:stä johtuvista syistä jättää puolustusministeriön asetuksen varaan, vaan liikkumista koskevan 

lupajärjestelmän perusteet on ehdotettua tarkemmin säädettävä suoraan laissa. 
 
 

4. Eräitä muita perusoikeusrajoituksia 
 

Puolustusvoimalakiehdotukseen sisältyy useita muita perusoikeuksien rajoittamiseen oikeuttavia säännöksiä (16 §, 

kuvaaminen tai muu tallentaminen puolustusvoimien käytössä olevalla alueella; 17 §, lupa-ja valvonta-asioiden 

rekisteri; 19 §, henkilöllisyyden selvittäminen, henkilön poistaminen ja kiinniotto-oikeus; 20 §, 

turvallisuustarkastus; 21 §, turvatarkastus; 22 §, turvallisuuden ja järjestyksen ylläpitämiseen liittyvät voimakeinot; 

23 §, sotilaan ja sotilasasiamiehen voimankäyttö). Nähdäkseni näiltä osin ehdotukset eivät ole 

perustuslakivaliokunnan tähänastisen käytännön valossa valtiosääntöoikeudellisesti ongelmallisia. Usean säännök-

sen sanamuodon vastaavat pitkälti poliisilain vastaavia toimivaltasäännöksiä, jotka ovat olleet aikaisemmin 

perustuslakivaliokunnan arvioitavana (esim. lakiehdotuksen 20 § verr. poliisilain 22 §, lakiehdotuksen 21 § verr. 

poliisilain 22 b - 22 d §). 
 
 

5. Maakuntajoukot 
 

Lakiehdotuksen 28 §:n 4 momentissa säädetään maakuntajoukoista, jotka muodostetaan reserviin kuuluvista 

vapaaehtoisista asevelvollisista ja muista vapaaehtoisista, jotka ovat antaneet vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta 

annetussa laissa tarkoitetun sitoumuksen puolustusvoimille. 



 

Hallituksen esityksen perustelujen mukaan maakuntajoukot voivat osallistua myös virka-

aputoimintaan ja muuhun, esimerkiksi maanpuolustusta edistävään toimintaan, Maakuntajoukoista säädetään 

lisäksi vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetussa laissa (HE, s. 43). 

Havaitakseni lakiehdotuksessa ei varsinaisesti määritellä maakuntajoukkojen asemaa 

puolustusvoimien organisaatiossa eikä niiden päätehtäviä. Kun otetaan huomioon maakuntajoukkojen 

kokoonpanon erityisluonne verrattuna puolustusvoimien muuhun organisaatioon, vaikuttaa sääntely kovin 

vähäiseltä. Perustuslain 119 §:n 2 momentin mukaan valtionhallinnon toimielinten yleisistä perusteista on 

säädettävä lailla, jos niiden tehtäviin kuuluu julkisen vallan käyttöä. Yleisillä perusteilla tarkoitetaan lähinnä 

yksikön nimeä, toimialaa ja pääasiallisia tehtäviä (ks. HE 1/1998 vp, s. 174). Kun otetaan huomioon myös 

maakuntajoukkojen erityisluonne vapaaehtoisista henkilöistä koostuvina organisaatioina, tulisi niiden aseman 

puolustusvoimien organisaatiossa ja pääasiallisten tehtävien ilmetä selkeämmin suoraan laista. Katson, että 

lakiehdotuksen maakuntajoukkoja koskevaa sääntelyä tulisi tältä osin valtiosääntöoikeudellisista syistä tarkentaa. 
 
 

6. Sotiiaskäskyasiat 
 
 

Perustuslain 58 §:n 5 momentin mukaan presidentti päättää sotilaskäskyasioista ministerin myötävaikutuksella sen 

mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään. Säännöksen sisältö muotoutui lopullisesti perustuslakivaliokunnan 

mietinnössä, jossa säännöstä perusteltiin perustuslain parlamentaaristen ainesten lisäämisellä. Valiokunnan mukaan 

säännös merkitsee lainsäätäjään kohdistuvaa toimeksiantoa sellaisten säännösten aikaan saamiseksi, joilla 

selvennetään soti-laskäskyasioiden päätöksenteon kokonaisuutta. Puolustusvoimia ja rajavartiolaitosta koskevassa 

lainsäädännössä tulee määritellä, missä asioissa kyseistä päätöksentekomenettelyä käytetään sekä tasavallan 

presidentin ja puolustusvoimain komentajan päätössuhteet niissä, ja liittää ministerimyötävaikutus presidentin 

päätöksentekoon sotilaskäskyasioissa (PeVM 10/1998 vp, s 7). Perustuslain 58 §:n 5 momentin sääntelyvarauksella 

on perustuslakivaliokunnan mielestä kaksi merkittävää ulottuvuutta. Lailla tulee ensiksikin säätää siitä, mitkä soti-

iaskäskyasiat presidentti päättää ja mitkä osoitetaan puolustusvoimain komentajan toimivaltaan. Siltä osin kuin 

presidentti päättää sotilaskäskyasioista hänen päätöksentekonsa tulee tapahtua ministerin myötävaikutuksella. 

Tämä on perustuslakivaliokunnan mukaan presidentin päätöksentekoon kohdistuva vähimmäisvaatimus (PeVM 

10/1998 vp, s. 19). 

Voimassa oleva sotilaskäskyasioita koskeva päätöksentekojärjestelmä on hyväksytty 

perustuslakivaliokunnan mietinnön pohjalta (PeVM 2/2000 vp) uuden perustuslain säätämisen jälkeen. Hallituksen 

esityksessä ehdotetaan säilytettäväksi sotilaskäskyasioita koskevan sääntelyn peruslinjaukset (ks. 1. lakiehdotuksen 

3 1 - 3 3  §).  

Merkittävä uutuus olisi kuitenkin 32 §:n 1 momentin säännös, jonka mukaan presidentti ratkaisee 

sotilaallisen puolustuksen keskeisiin perusteisiin kuuluvat sotilaskäsky-asiat puolustusministerin esittelystä siltä 

osin kuin ne liittyvät puolustusministeriön strategiseen suunnitteluun. Pääministerillä ja puolustusvoimain 
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komentajalla on tällöin läsnäolooikeus. Uudistuksella pyritään lisäämään parlamentaarista myötävaikutusta 

sotilaskäskyasioissa (ks. HE, s. 1). 

Ehdotuksen tavoite on perustuslakiuudistuksen lähtökohtien mukainen ja vastaa myös 

sotilaskäskyasioita koskevan perustuslain 58 §:n 5 momentin erityistä päätöksenteon parlamentaaristen ainesten 

lisäämistä koskevaa tavoitteenasettelua (vrt. Pe VM 10/1998 vp, s. 2). Ehdotus on ongelmaton myös presidentin 

valtiosääntöisen aseman kannalta, eikä siihen liity nähdäkseni muitakaan perustuslaillisia ongelmia. 
 
 
 
 
7. Puolustusvoimien virkamiehen eroamisiän sääntely 
 
 
 

Puolustusvoimakin 47 §:ssä säädetään puolustusvoimien virkamiehen oikeudesta jatkaa palvelua eroamisiän 

jälkeen. Puolustusvoimien virkamiehen eroamisikä perustuu kuitenkin nykyisin asetustasoiseen sääntelyyn eikä 

siihen tässä yhteydessä ehdoteta muutoksia (ks. HE, 55-56). Perustuslain 80 §:n tarkoittamiin yksilön oikeuksien ja 

velvollisuuksien perusteisiin kuuluvat perustuslakiuudistuksen yhteydessä omaksutun linjan mukaisesti myös 

virkamiesten oikeusaseman perusteet (ks. HE 1/1998 vp, s. 131). Nähdäkseni säännökset virkamiehen eroamisiästä 

ovat tyypillisesti sellaisia virkamiesten oikeusaseman perusteita koskevia säännöksiä, jotka tulee antaa perustuslain 

80 §:n 1 momentin mukaan eduskuntalailla. Näin ollen puolustusvoimalakia tulisi tältä osin täydentää säännöksillä 

puolustusvoimien virkamiesten eroamisiästä. 
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PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN 
LAUSUNTO */2006 vp 
 

Hallituksen   esitys   puolustusvoimalaiksi   ja eräiksi 
siihen liittyviksi laeiksi 

 

Puolustusvalioku n nalle 
 

JOHDANTO 

Vireilletulo 

Eduskunta on 22 päivänä marraskuuta 2006 lähettäessään hallituksen esityksen puolustusvoimalaiksi ja 

eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 264/2006 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi puolustusvaliokuntaan 

samalla määrännyt, että perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto puolustusvaliokunnalle. 
 
 
Asiantuntijat 

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina 

- lainsäädäntöjohtaja Seppo Kipinoinen, puolustusministeriö 

- professori Mikael Hiden 

- professori Veli-Pekka Viljanen. 

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet 

- lainsäädäntöneuvos Tuula Majuri, oikeusministeriö 

- professori Kaarlo Tuori. 

HE 264/2006 vp Versio 0.1 
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HALLITUKSEN ESITYS 
 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi puolustusvoimalaki, jolla on tarkoitus korvata puolustusvoimista 

vuonna 1974 annettu laki. Esityksen pääasiallisena tavoitteena on selkeyttää ja saattaa ajan tasalle 

puolustusvoimista annettua lainsäädäntöä. Lakiehdotus sisältää säännöksiä muun ohella 

puolustusvoimien tehtävistä ja toimivaltuuksista sekä puolustusvoimien organisaatiosta, hallinnosta ja 

henkilöstöstä. Ehdotuksessa on uusia säännöksiä maakuntajoukoista samoin kuin esimerkiksi 

puolustusvoimien osallistumisesta avun antamiseen toiselle valtiolle. Lisäksi ehdotetaan 

tarkistettaviksi säännöksiä sotilaskäskyasioiden päätöksentekomenettelystä. Esitys sisältää 

uudistukseen liittyvät ehdotukset myös sotalaitoksille rauhanaikana annettavista luontoissuorituksista 

annetun lain kumoamisesta, rikoslain 45 luvun 26 a §:n kumoamisesta, rajavartiolain 35 ja 39 §:n 

muuttamisesta sekä rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain 31 §:n muuttamisesta. 

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan vuoden 2008 alussa. 

Esityksen säätämisjärjestysperusteluissa sääntelyä arvioidaan ennen muuta perustuslain 

perusoikeussäännösten kannalta. Tarkastelu pohjautuu lähinnä perustuslain 7, 9 ja 15 §:n säännöksiin 

henkilökohtaisesta koskemattomuudesta, liikkumisvapaudesta ja omaisuuden suojasta. Säännöksiä 

lainsäädäntövallan siirtämisestä perusteluissa arvioidaan perustuslain 80 §:n kannalta ja säännöksiä 

sotilaskäskyasioiden päätöksentekomenettelystä perustuslain 58 §:n 5 momentin näkökulmasta. 

Perusteluissa kiinnitetään huomiota myös perustuslain 119 §:n 2 momentin säännöksiin valtion alue- 

ja paikallishallinnon perusteista. Lakiehdotukset voidaan esityksen perustelujen mukaan käsitellä ta-

vallisen lain säätämisjärjestyksessä. Hallitus on kuitenkin pitänyt tarkoituksenmukaisena, että 

esityksestä pyydetään perustuslakivaliokunnan lausunto. 

VALIOKUNNAN KANNANOTOT Perustelut 
 

Puolustusvoimien voimankäyttövaltuus 

Puolustusvoimalakiehdotuksen 4 §:ssä ovat Suomen sotilaallisen puolustamistehtävän hoitamiseksi 

tarpeelliset, nykyiseen verrattuna uudet säännökset puolustusvoimien voi-mankäyttövaltuudesta. 

Pykälän mukaan puolustusvoimat turvaa Suomen aluetta, kansan elinmahdollisuuksia ja valtiojohdon 

toimintavapautta sekä puolustaa laillista yhteiskuntajärjestystä tarvittaessa voimakeinoin. 
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Viranomaisen toimivaltuuksien sääntely on merkityksellistä perustuslain 2 §:n 3 momentissa 

vahvistetun oikeusvaltioperiaatteen karmalta. Julkisen vallan käytön tulee momentin mukaan perustua 

lakiin, ja kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia. Lähtökohtana on, että julkisen 

vallan käytön tulee olla aina palautettavissa eduskunnan säätämässä laissa olevaan 

toimivaltaperusteeseen (HE 1/1998 vp, s. 74/11). Lailla säätämiseen taas kohdistuu yleinen vaatimus 

lain täsmällisyydestä ja tarkkuudesta. Toimivaltasääntely on yleensä merkityksellistä myös 

perustuslaissa turvattujen perusoikeuksien näkökulmasta. 

Ehdotetun säännöksen tarkoituksena on esityksen perustelujen mukaan muodostaa 

puolustusvoimille yleinen valtuus käyttää sotilaallista voimaa maan puolustamiseksi. Tällaisen 

valtuuden ottaminen lakiin on valtiosääntöoikeuden näkökulmasta perusteltua. Selvää on, että 

nimenomaan puolustusvoimien tulee turvata Suomen täysivaltaisuutta ja alueellista koskemattomuutta 

viime kädessä voimakeinoja käyttämällä ja että asiasta tulee olla perusluonteinen säännös laissa. 

Säännös on muotoiltu varsin yleiseksi ja kattavaksi. Tällainen, sinänsä ymmärrettävä kattavuus 

on kuitenkin sääntelyn tarkkarajaisuuden näkökulmasta ongelmallista. Maininnat "kansan 

elinmahdollisuuksien" ja "valtiojohdon toimintavapauden" turvaamisesta samoin kuin "laillisen 

yhteiskuntajärjestyksen" puolustamisesta eivät yleisyydessään rajaa puolustusvoimien voimankäyttö 

valtuutta esimerkiksi maan sotilaalliseen puolustamiseen liittyviin tilanteisiin, vaan ne näyttävät 

sallivan puolustusvoimien käyttävän voimaa poliisiviranomaisen tavoin muutakin kuin Suomeen 

kohdistuvaa aseellista hyökkäystä tai vastaavaa ulkoista uhkaa vastaan. Tällainen epämääräisyys ei 

ole sotavoiman käyttöön oikeuttavan sääntelyn yhteydessä perustuslain karmalta hyväksyttävää. 

Lakiehdotuksen 4 §:ää on siksi välttämättä täydennettävä maininnoilla, joiden perusteella 

puolustusvoimien voimankäytön edellytyksenä on Suomeen tai pykälässä mainittuihin oikeushyviin 

kohdistuva aseellinen hyökkäys taikka sitä vastaava ulkoinen uhka. Muussa tapauksessa voiman 

käytön edellytyksistä ja rajoituksista olisi erilaisia tilanteita varten lisättävä lakiin olennaisesti 

ehdotettua yksityiskohtaisemmat säännökset, jotta lakiehdotus voitaisiin näiltä osin käsitellä tavallisen 

lain säätämisjärjestyksessä. 

Voimakeinojen käytön edellytyksenä on 4 §:n perusteella tarve käyttää voimaa säännöksessä 

mainittujen oikeushyvien turvaamiseksi ja puolustamiseksi. Voiman käyttöä rajoittaa vaatimus, jonka 

mukaan voimakeinojen tulee olla sopusoinnussa Suomea sitovien kansainvälisten velvoitteiden 
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kanssa. Sääntelyn tällainen väljyys ja yleispiirtei-syys on valiokunnan mielestä sotilaallisen 

maanpuolustuksen erityisen luonteen vuoksi ymmärrettävää eikä muodostu perustuslain kannalta 

ongelmalliseksi, jos valiokunnan edellä esittämä huomautus ulkoisen uhan mainitsemisesta laissa 

otetaan asianmukaisesti huomioon. 

Puolustusvoimien käyttämiä voimakeinoja ei lakiehdotuksessa tarkemmin luonnehdita. 

Tästäkään ei sinänsä ole sääntely-yhteys huomioon ottaen perustuslain kannalta huomautettavaa. Lain 

ilmaisujen johdonmukaisen käytön näkökulmasta on kuitenkin ongelmallista, ettei 4 §:ssä mainita 

lainkaan "sotilaallisia voimakeinoja", vaikka sanaparia käytetään esimerkiksi 10 §:ssä. 

Lakiehdotuksen 22 ja 23 §:ssä on lisäksi säännöksiä yksittäisen virkamiehen ja sotilaan oikeudesta 

käyttää voimaa säännöksissä tarkoitetuissa tilanteissa. Näistä syistä lakiehdotuksen 4 §:ää 

puolustusvoimien yleisluonteisesta voimankäyttövaltuudesta on hyvän lainkirjoittamistavan vuoksi 

aiheellista täydentää nimenomaisella maininnalla sotilaallisista voimakeinoista. 
 

Avun antaminen toiselle valtiolle 

Avunannon edellytykset ja luonne. Puolustusvoimat voi lakiehdotuksen 12 §:n perusteella osallistua 

avun antamiseen toiselle valtiolle terrori-iskun taikka luonnon- tai suuronnettomuuden tai muun 

vastaavan tapahtuman johdosta. 

Ehdotuksen hyväksyttävänä tarkoituksena on säätää lailla puolustusvoimien mahdollisuudesta 

auttaa lähinnä sisäasiain- tai ympäristöministeriön hallinnonalan viranomaisia antamaan apua toiselle 

valtiolle silloin, kun Suomi esimerkiksi kansainvälisten sitoumustensa taikka toisen valtion tai 

kansainvälisen järjestön pyynnön perusteella on oikeutettu tai velvollinen apua antamaan. Esityksen 

perusteluista ilmenevä tarkoitus on mahdollistaa puolustusvoimien kalusto-, materiaali- ja 

asiantuntija-avun käyttäminen erityisesti suuronnettomuuksiin liittyvässä pelastustoiminnassa. 

Ongelmallista kuitenkin on, etteivät tällaiset seikat käy ilmi laista, vaikka säännöksen ilmaisulla 

puolustusvoimien "osallistumisesta" lieneekin pyritty viittaamaan puolustusvoimien muita viran-

omaisia tukevaan ja tässä mielessä liitännäiseen rooliin avunannossa. Valiokunta pitää tärkeänä, että 

avun antamisen edellytykset samoin kuin annettavaksi tarkoitetun avun luonne ja puolustusvoimien 

muita viranomaisia tukeva rooli ilmaistaan laissa ehdotettua selkeämmin. 
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Ehdotettua pykälää ei perustelujen mukaan sovelleta voimakeinojen käyttöä merkitsevän avun 

antamiseen. Tämä puolustusvoimien — maan rajojen ulkopuolelle ulottuvan — toiminnan kannalta 

aivan olennainen rajaus ei käy mitenkään ilmi ehdotetusta säännöksestä. Puute muodostuu 

perustuslain 127 §:n 1 momentin kannalta ongelmalliseksi ennen muuta siksi, että toisen valtion 

auttamiseen näyttäisi olevan mahdollista käyttää myös sellaisia varusmiesosastoja, joihin kuuluu 

muitakin kuin avunantotehtäviin vapaaehtoisesti ilmoittautuneita. Voimakeinoapu on sen vuoksi 

rajattava lakiin lisättävällä nimenomaisella maininnalla avunantosäännöksen soveltamisalan 

ulkopuolelle, jotta lakiehdotus voidaan näiltä osin käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. 

Päätöksenteko. Puolustusvoimien osallistumisesta avunantotoimintaan päättää lakiehdotuksen 12 §:n 

2 momentin perusteella puolustusministeriö toimivaltaisen ministeriön pyynnöstä ja 

ulkoasiainministeriötä kuultuaan. Osallistumisesta päättää 3 momentin nojalla kuitenkin 

valtioneuvoston yleisistunto, jos kysymyksessä on laajakantoinen ja periaatteellisesti tärkeä hanke tai 

asian merkitys sitä muusta syystä vaatii. Tasavallan presidentti päättää 3 momentin mukaan 

osallistumisesta, jos avun antaminen on ulkopoliittisesti merkittävää. 

Avun antaminen toiselle valtiolle voi esityksen perustelujen mukaan tulla joissakin tilanteissa 

harkittavaksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden päätösten ja toimenpiteiden perusteella. Tämän 

johdosta perustuslakivaliokunta korostaa, että päätöksentekovalta puolustusvoimien osallistumisesta 

avun antamiseen kuuluu perustuslain 93 §:n 2 momentin nojalla valtioneuvostolle — eli ehdotetun 

toimivaltasääntelyn mukaisesti puolustusministeriölle tai valtioneuvoston yleisistunnolle —jos 

kysymys on Euroopan unionissa tehtyyn päätökseen taikka sellaiseen päätökseen sisällöltään ja vaiku-

tuksiltaan rinnastuvaan (PeVM 10/1998 vp, s. 27/1, PeVL 49/2001 vp, s. 2) toimeen liittyvästä 

Suomen toimenpiteestä (PeVL 54/2005 vp, s. 3—4, PeVL 6/2005 vp, s. 2—3). Toimivalta kuuluu 

näissä tapauksissa perustuslain takia valtioneuvostolle siitä huolimatta, että avunantoharkintaan 

arvioitaisiin liittyvän merkittäviä ulkopoliittisia näkökohtia. Eri asia on, että valtioneuvoston tulee 

tällöinkin toimia läheisessä yhteistyössä tasavallan presidentin kanssa. 

Lakiehdotuksen 12 §:n 3 momentissa käytetty ilmaisu "ulkopoliittisesti merkittävä" on edellä 

esitetyn perusteella ymmärrettävä viittaukseksi perustuslain 93 §:n 1 momentin nojalla tasavallan 

presidentille yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa kuuluvaan toimivaltaan. Näin ymmärrettynä ja 

sovellettuna 12 §:n 3 momentti ei vaikuta lakiehdotuksen käsittelyjärjestykseen. 
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Puolustusvoimia ei lakiehdotuksen 12 §:n 4 momentin mukaan saa määrätä avun-antotoimiin 

muussa kuin pykälän 2 ja 3 momentissa säädettäväksi ehdotetussa päätöksentekomenettelyssä, jollei 

tasavallan presidentin toimivallasta puolustusvoimien ylipäällikkönä muuta johdu. Puolustusvoimien 

ylipäällikön aseman huomioimiseksi tarkoitettua sinänsä tavanomaista säännöstä ei sen 

poikkeuksellisen sanamuodon takia ole mahdollista soveltaa tilanteessa, jossa ylipäällikkyys on 

luovutettu. Ehdotettu säännös koskee nimittäin vain tasavallan presidenttiä ylipäällikkönä. 

Säännöksen sanamuoto on syytä tarkistaa vastaamaan lainsäädännössä tavanomaisesti käytettyä 

ilmaisua ylipäällikön aseman huomioimisesta (ks. esim. puolustusvoimien virka-avusta poliisille 

annetun lain 4 a §:n 2 mom. tai aluevalvontalain 33 §:n 2 mora.). 
 

Maakuntajoukot 

Puolustusvoimalakiehdotuksen 28 §:n 4 momentissa on puolustusvoimista annettuun nykyiseen 

lainsäädäntöön verrattuna uusi säännös maakuntajoukoista. Ne muodostetaan reserviin kuuluvista 

vapaaehtoisista asevelvollisista ja muista vapaaehtoisista, jotka ovat antaneet vapaaehtoisesta 

maanpuolustuksesta erikseen säädettäväksi tarkoitetun lain mukaisen sitoumuksen puolustusvoimille.1 

Näin ollen maakuntajoukot muodostetaan puolustusvoimien muista joukoista eroavalla tavalla. 

Maakuntajoukot eivät koostu 
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puolustusvoimien henkilöstöstä tai asevelvollisuuslainsäädärmön nojalla puolustusvoimien joukkoihin 

kuuluvista. 

Lakiin ei ole maakuntajoukkojen muodostamista koskevien säännösten lisäksi ehdotettu 

otettavaksi muita säännöksiä näistä joukoista. Tämän vuoksi uusien joukkojen asema ja 

käskynalaisuussuhteet puolustusvoimien organisaatiossa jäävät lain tasolla epäselviksi. 

Puolustusvoimien yleistä koostumusta koskevissa 24 §:n 2 momentin tai 27 §:n ja 28 §:n 1—3 

momentin säännöksissä ei mainita maakuntajoukkoja. Vastakohtais-päätelmään perustuva tulkinta 

näyttäisi tämän puutteen takia johtavan siihen, etteivät maakuntajoukot ole puolustusvoimien osa 

ainakaan samassa mielessä kuin esimerkiksi säännöksissä nimenomaisesti mainitut joukko-osastot, 

                                            
Ehdotettu säännös on yhteydessä eduskunnassa käsiteltävänä olevaan hallituksen esitykseen laiksi vapaaehtoisesta 
maanpuolustuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 172/2006 vp). Perustuslakivaliokunta antaa esityksestä eri 
lausunnon. 
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sotilaslaitokset tai varuskunnat. Epäselvyyttä liittyy tämän takia myös siihen, soveltuvatko kaikki 

lakiehdotuksen säännökset puolustusvoimien tehtävistä ja toimivaltuuksista sellaisinaan myös 

maakuntajoukkoihin. 

Lakiehdotuksesta tai sen perusteluista ei ole mahdollista saada käsitystä maakuntajoukkojen 

pääasiallisista tehtävistä. Asiaan liittyvän toisen hallituksen esityksen (HE 172/2006 vp) perusteluista 

sen sijaan käy ilmi, että maakuntajoukot on tarkoitettu kuuluviksi puolustusvoimien sodan ajan 

joukkoihin. Niiden tehtävät kytkeytyisivät siten ensisijaisesti puolustusvoimien sodan ajan tehtäviin. 

Toisaalta maakuntajoukkoja valmistaudutaan kyseisen esityksen perustelujen mukaan käyttämään 

myös normaalioloissa, normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa esimerkiksi yhteiskunnan 

elintärkeiden toimintojen turvaamistehtävissä ja puolustusvoimien vaativissakin virka-aputehtä-vissä. 

Vapaaehtoisista koostuville joukoille suunniteltujen tehtävien monipuolisuus ja vaativuus eivät käy 

lakiehdotuksen säännöksistä ilmi. 

Maakuntajoukkojen asema puolustusvoimien sotilaallisessa komentokeijussa jää ehdotetun 

sääntelyn perusteella avoimeksi. Lakiehdotuksessa ei nimittäin ole puolustusvoimissa muuten 

sovellettaviksi tarkoitettujen 27 §:n ja 28 §:n 1 ja 2 momentin kaltaisia säännöksiä maakuntajoukkojen 

mahdollisesta käskynalaisuussuhteista näitä joukkoja ylempiin sotilasesikuntiin tai vastaaviin. 

Valtionhallinnon toimielimen yleisistä perusteista on perustuslain 119 §:n 2 momentin mukaan 

säädettävä lailla, jos niiden tehtäviin kuuluu julkisen vallan käyttöä. Yleisillä perusteilla tarkoitetaan 

perustuslain esitöiden mukaan lähinnä yksikön nimeä ja toimialaa sekä pääasiallisia tehtäviä ja 

toimivaltuuksia (HE 1/1998 vp, s. 174/11, ks. myös esim. PeVL 28/2004 vp, s. 5/1). Näitä periaatteita 

on valiokunnan mielestä syytä noudattaa myös silloin, kun viranomaisen tai valtionhallinnon muun 

toimielimen sisälle järjestetään olennaisesti uuden tyyppisiä, julkista valtaa käyttäviä yksikköjä. 

Perustuslakivaliokunta pitää valtiosääntöoikeudellisista syistä hyvin tärkeänä lakiehdotuksen 

selkeyttämistä ja täydentämistä niin, että puolustusvoimien nykyisiin rakenteisiin nähden aivan uusien 

maakuntajoukkojen pääasialliset tehtävät samoin kuin joukkojen asema ja käskynalaisuussuhteet 

2 Eduskunnan käsiteltävänä olevaan toiseen hallituksen esitykseen (HE 172/2006 vp) sisältyvässä ehdotuksessa laiksi 
puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta sen sijaan on ehdotettu voimassa olevan lain 4 §:n 1 momentin 5 
kohta muutettavaksi kuulumaan seuraavasti: "Puolustusvoimat käsittää: ...5) joukko-osastoja, 
maakuntajoukkoja ja muita yksiköitä.". Tämän säännöksen perusteella maakuntajoukot olisivat joukko-
osastoista ja muista yksiköistä erillinen osa puolustusvoimia. 
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puolustusvoimien organisaatiossa sekä toimivaltuuksien mahdolliset erityispiirteet käyvät laista 

asianmukaisella tavalla ilmi. 
 

Kiinteistöjen tilapäinen käyttö 

Käyttöoikeus. Puolustusvoimilla on lakiehdotuksen 14 §:n perusteella oikeus käyttää tilapäisesti muita 

kuin pysyvässä käytössään olevia kiinteistöjä, jos se on sotilaallisen harjoitustoiminnan tai 

puolustusvalmiuden kohottamisen kannalta välttämätöntä. 

Perustuslain 15 §:ssä turvatun omaisuudensuojan kannalta merkitykselliselle sääntelylle on 

sotilaalliseen maanpuolustukseen liittyvä painava yhteiskunnallinen tarve. Sotilaallisen 

harjoitustoiminnan ja puolustusvalmiuden kohottamisen tarpeet ovat perusoikeusjärjestelmän kannalta 

hyväksyttäviä perusteita rajoittaa omaisuuden suojaa. 

Puolustusvoimien oikeus rajoittuu ehdotuksen perusteella vain kiinteistöjen tilapäiseen käyttöön eikä 

käyttöoikeus ulotu lainkaan asuinrakennuksiin, piha- ja puutarha-alueisiin, korjaamattomiin 

viljelysmaihin tai maa- ja metsätaloudellisiin koekenttiin. Kiinteistön tilapäisen käytön edellytetään 

olevan välttämätöntä säännöksessä mainittujen toimintojen kannalta. Lisäksi sääntelyn 

oikeasuhtaisuuden näkökulmasta ovat merkityksellisiä pykälän 1 momentissa oleva kielto 

tarpeettoman haitan tai vahingon aiheuttamisesta sekä 4 momentin säännös kiinteistön omistajan tai 

haltijan oikeudesta saada korvaus kiinteistön käyttämisestä aiheutuneesta vahingosta. Sääntely ei 

vaikuta lakiehdotuksen käsittelyjärjestykseen. 

Valituskielto. Puolustusvoimien alue- tai paikallishallintoviranomaisen2 tai harjoituksen johtajan 

päätökseen kiinteistön tilapäisestä käyttämisestä ei 14 §:n 3 momentin perusteella saa hakea muutosta 

valittamalla. Valituskieltoa on arvioitava perustuslain 21 §:n 1 momentissa olevan sen säännöksen 

näkökulmasta, jonka mukaan jokaisella on oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva 

päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi. 

Päätöstä kiinteistön tilapäisestä käyttämisestä luonnehditaan esityksen perusteluissa 

suorittavaksi hallinnoksi, jolla ei vaikuteta yksilön oikeuksiin tai velvollisuuksiin, vaan huolehditaan 

                                            
Lakiehdotuksen 14 §:n 3 momentin sanamuodosta ei käy ilmi, että momentissa mainituilla alue-ja pai-
kallishallintoviranomaisilla tarkoitetaan nimenomaan puolustusvoimien viranomaisia (vrt. esim. 15 §:n 1 mom.). 
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puolustusvoimien oikeuden toteutumisesta käytännössä. Kyse on perustelujen mukaan tosiasiallisesta 

hallintotoiminnasta eikä valituskelpoisen hallintopäätöksen tekemisestä. 

Sotilaallisen harjoituksen käynnissä ollessa tehtäviä ratkaisuja kiinteistöjen käyttämisestä 

voidaan valiokunnan mielestä hyvin luonnehtia sellaiseksi tosiasialliseksi hallintotoiminnaksi, jossa ei 

yleensäkään tehdä valituskelpoisia päätöksiä hallintolainkäyttölain tarkoittamassa mielessä. Tältä 

kannalta ehdotettu valituskielto on tarpeeton. 

Harjoituksen suunnittelu- ja valmisteluvaiheessa tehtäviä ratkaisuja sen sijaan on vaikea pitää 

tosiasiallisena hallintoimintana. Esityksen perusteluissa todetaan puolustusvoimien pyrkivän aina 

ennen sotilaallisen harjoituksen toimeenpanoa sopimaan kiinteistöjen käytöstä niiden omistajien tai 

haltijoiden kanssa sekä informoimaan lähiseudun asukkaita ja maanomistajia tulevasta harjoituksesta. 

Tällaisessa yhteydessä tehty kiinteistön käyttöratkaisu on viranomaisen päätös kiinteistön omistajaan 

kohdistuvasta konkreettisesta velvollisuudesta sallia puolustusvoimien käyttää alueita toiminnassaan. 

Puolustusvoimien oikeutta ja maanomistajan tai vastaavan velvollisuutta on lakiehdotuksen 14 §:ssä 

monin tavoin rajattu. Kiinteistön omistajalla tai haltijalla voi tällaisessa asetelmassa oila perusteltu 

tarve saattaa laissa säädettävien kiinteistön käyttöedellytysten täyttyminen tuomioistuimen 

tutkittavaksi. Kun lisäksi otetaan huomioon, että ehdotuksessa on kysymys normaalioloissa eikä 

perustuslain 23 §:ssä tarkoitettujen poikkeusolojen aikana tapahtuvasta puolustusvoimien toiminnasta, 

ei ehdotettu valituskielto ole valiokunnan mielestä sopusoinnussa perustuslain 21 §:n 1 momentin 

sääntelyn kanssa. Valituskielto on siksi poistettava 14 §:n 3 momentista, jotta lakiehdotus voidaan 

näiltä osin käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. 
 

Liikkumiskiellot ja -rajoitukset 

Kiellot ja rajoitukset. Puolustusvoimien alue- ja paikallishallintoviranomaiset voivat lakiehdotuksen 

15 §:n 1 momentin nojalla kieltää asiattomia liikkumasta puolustusvoimien käytössä olevalla alueella 

tai kohteessa tai rajoittaa sitä, jos sotilaalliset syyt tai ulkopuolisten suojaaminen vaaroilta välttämättä 

vaatii kiellon tai rajoituksen asettamista. Harjoituksen johtaja voi pykälän 2 momentin perusteella 

määrätä liikkumiskiellosta tai -rajoituksesta puolustusvoimien käytössä tilapäisesti olevalla sellaisella 

harjoitusalueella tai -kohteessa, jota käytetään materiaalin säilyttämiseen tai joukkojen ryhmitykseen 

taikka ulkopuolisille vaaraa aiheuttavaan toimintaan. 
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Ehdotetuille säännöksille mahdollisuudesta rajoittaa perustuslain 9 §:n 1 momentissa suojattua 

liikkumisvapautta on perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävät, maanpuolustukseen ja 

sivullisten turvallisuuteen liittyvät perusteet. Kiellot ja rajoitukset voivat koskea vain 

puolustusvoimien käytössä olevia alueita ja kohteita. Oikeasuh-taisuuden kannalta on lisäksi 

merkityksellistä, että kieltojen ja rajoitusten tulee olla pykälässä mainittujen tarkoitusten 

saavuttamiseksi välttämättömiä. Ehdotettu sääntely ei muodostu perustuslain kannalta 

ongelmalliseksi. 
 

Kulkulupamenettely. Liikkumiskieltoja ja -rajoituksia voidaan lakiehdotuksen 15 §:n 3 momentin 

perusteella valvoa kulkulupamenettelyllä, josta säädetään tarkemmin puolustusministeriön 

asetuksella. Esityksen perusteluista ilmenee tarkoituksena olevan säätää ministeriön asetuksella 

esimerkiksi kulkuluvan myöntämisen edellytyksistä ja niihin mahdollisesti sisältyvästä vaatimuksesta 

tehdä turvallisuusselvitys samoin kuin esimerkiksi lupasääntelyn soveltamisesta puolustusvoimien 

käytössä olevalla alueella asuviin henkilöihin. Tällaisista hallinnollisen lupajärjestelmän perusteisiin 

kuuluvista seikoista on etenkin perusoikeuskytkentäisen sääntelyn yhteydessä säädettävä lailla. 

Asetuksella ei perustuslain 80 §:n 1 momentissa olevan säännöksen takia ole sallittua antaa 

säännöksiä yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista eikä asioista, jotka perustuslain mukaan 

muuten kuuluvat lain alaan. Valiokunta on vakiintuneesti huomauttanut perustuslain 80 §:n 

säännösten rajoittavan suoraan valtuussäännösten tulkintaa samoin kuin valtuuksien nojalla 

annettavien säännösten sisältöä (ks. esim. PeVL 47/2006 vp, s. 4/II). Ehdotetun valtuuden nojalla 

voidaan näin ollen antaa säännöksiä vain kulkulupakäytännössä noudatettavaan menettelyyn liittyvistä 

sellaisista teknisluonteisista vähäisistä seikoista, jotka ylipäätään voivat kuulua ministeriön asetuksen-

antovallan piiriin (HE 1/1998 vp, s. 132/11, PeVL 7/2005 vp, s. 1 l/I). Valtuuden nojalla ei sen sijaan 

ole mahdollista säätää perustuslain mukaan lailla säänneltävistä asioista. 

Esityksen tavoitteet ovat siten näiltä osin saavutettavissa vain täydentämällä lakiehdotusta 

hallinnolliselle lupajärjestelmälle ominaisilla säännöksillä esimerkiksi luvan myöntämisen ja 

peruuttamisen edellytyksistä, lupaviranomaisesta ja muutoksenhausta lupaviranomaisen päätökseen 

(ks. PeVL 21/2000 vp, s, 3/1 ja esim. aluevalvontalain 19—22 §). 
 

Sotilaskäskyasioiden päätöksentekomenettely 
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Puolustusvoimista annetun lain nykyiset säännökset tasavallan presidentin päätöksentekomenettelystä 

sotilaskäskyasioissa on säädetty perustuslakivaliokunnan myötävaikutuksella (PeVM 2/2000 vp). 

Esityksessä ehdotetaan sääntelyä osin tarkistettavaksi siirtämällä puolustusvoimain komentajan 

esiteltäviin nykyisin kuuluvia asioita puolustusministerin esiteltäviksi. Tasavallan presidentti ratkaisee 

sotilaallisen puolustuksen keskeisiin perusteisiin kuuluvat sotilaskäskyasiat lakiehdotuksen 32 §:n 1 

momentin perusteella puolustusministerin esittelystä siltä osin kuin ne liittyvät puolustusministeriön 

strategiseen suunnitteluun. Päätökset varmentaa puolustusministeri. Pääministerillä ja 

puolustusvoimain komentajalla on tuolloin oikeus olla läsnä ja lausua käsityksensä asiasta. 

Ehdotuksen tarkoituksena on laajentaa parlamentaarista vastuukatetta sotilaskäskyasioiden 

päätöksenteossa. 

Tasavallan presidentin päätöksenteosta sotilaskäskyasioissa on perussäännös perustuslain 58 

§:n 5 momentissa. Sen perusteella presidentti päättää näistä asioista ministerin myötävaikutuksella sen 

mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään. Säännöksen sisältö muotoutui lopullisesti 

perustuslakivaliokunnan mietinnössä, jossa säännöstä perusteltiin perustuslain parlamentaaristen 

ainesten lisäämisellä (PeVM 10/1998 vp, s. 7). Perustuslain 58 §:n 5 momenttiin sisältyvä 

sääntelyvaraus ("sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään") osoittaa, että presidentin 

päätöksentekoa sotilaskäskyasioissa koskevan sääntelyn yksityiskohtainen sisältö määräytyy 

perustuslain ja tavallisen lain muodostaman kokonaisuuden pohjalta. S ääntely varausta sitoo 

perustuslaissa kuitenkin se, että presidentin päätöksenteon sotilaskäskyasioissa tulee tapahtua 

ministerin myötävaikutuksella. Tämä on perustuslaista presidentin päätöksentekomenettelyyn 

kohdistuva vähimmäisvaatimus. Ministeri on perustuslakivaliokunnan perustuslakiesityksestä anta-

massa mietinnössä lausuman kannan mukaisesti mahdollista lailla liittää päätöksentekoon esittelijänä 

tai muullakin tavoin. Presidentin päättäessä sotilaskäskyasioista ministerin esittelystä esittely voidaan 

järjestää tapahtuvaksi valtioneuvoston istunnon ulkopuolella tai valtioneuvoston säännönmukaisia 

muotoja noudattaen (PeVM 10/1998 vp, s. 19/1). 

Ehdotus presidentin päätöksenteon kytkemisestä sotilaskäskyasioissa puolustusministerin 

esittelyyn on hyvin sopusoinnussa perustuslakia säädettäessä omaksuttujen lähtökohtien kanssa eikä 

siten vaikuta lakiehdotuksen käsittelyjärjestykseen. 
 

Muita seikkoja 
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Virkamiehen siirtäminen toiseen virkaan tai tehtävään. Puolustusvoimien virkamies on 

lakiehdotuksen 41 §:n perusteella velvollinen siirtymään toiseen puolustusvoimien virkaan tai 

tehtävään, kun se on tarpeen tehtävien hoidon tai asianomaisen palveluksen asianmukaista järjestelyä 

varten. Päätökseen virkaan siirtämisestä tai tehtävään määräämisestä ei saa hakea muutosta, ellei 

päätös aiheuta palveluspaikkakunnan muuttumista. 

Perustuslakivaliokunta on aiemmin arvioinut ehdotetun kaltaista sääntelyä perustuslain 9 §:ssä 

turvatun asuinpaikan valinnan vapauden näkökulmasta samoin kuin perustuslain 2 1 §:n sisältämän 

sen säännöksen kannalta, jonka perusteella jokaisella on oikeus saada oikeuksiaan ja 

velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen 

käsiteltäväksi (PeVL 40/1998 vp). Valiokunta on pitänyt tavanomaista pidemmälle menevien 

velvollisuuksien säätämistä puolustusvoimien virkamiehille puolustusvoimien tehtävien 

erityisluonteen vuoksi perusteltuna. Puolustusvoimien virkamiehen määräämisessä toiseen virkaan tai 

tehtävään on valiokunnan aiemman kannan mukaan kysymys puolustusvoimien 

henkilöstöjärjestelmän tavanomaisesta ja hyväksyttävänä pidettävästä piirteestä, josta 

puolustusvoimien palvelukseen hakeutuvat ovat etukäteen tietoisia. Valiokunta on kaiken kaikkiaan 

pitänyt ehdotetun kaltaista sääntelyä puolustusvoimien virkamiehen siirtymisvelvollisuudesta ja siihen 

liittyvästä rajatusta muutoksenhakukiellosta perustuslain kannalta ongelmattomana (ks. myös PeVL 

29/2006 vp, s. 3/II). Lakiehdotus voidaan näiltä osin käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. 

Virkamiehen eroamisikä. Lakiehdotuksen 47 § sisältää säännökset pääesikunnan mahdollisuudesta 

oikeuttaa puolustusvoimien virkamies jatkamaan palvelua virassaan eroamisiän jälkeen. Laissa ei 

kuitenkaan ehdoteta säädettäväksi virkamiehen eroamisiästä. Esityksen perusteluista ilmenee 

tarkoituksena olevan soveltaa vastaisuudessakin puolustusvoimista annetun asetuksen säännöksiä 

asiasta. 

Perustuslain 80 §;n 1 momentin säännös lain alasta kattaa perustuslakiesityksen nimenomaisen 

perustelumaininnan ja valiokunnan siihen pohjautuvan lausuntokäytän-nön mukaan myös 

virkamiesten oikeusaseman perusteet (HE 1/1998 vp, s 131/11, PeVL 3/2000 vp, s. 3/1, PeVL 1/2005 

vp, s. 3/1, PeVL 41/2005 vp, s. 2/1). Virkamiehen eroamisikä kuuluu kiistatta näihin perusteisiin. 

Perustuslakivaliokunta on lisäksi aiemmin katsonut, että pakollisen eroamisiän säätäminen 
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työntekijälle on mahdollista vain perusoikeuksien yleiset rajoitusedellytykset täyttävällä lailla (PeVL 

60/2002 vp, s. 5). 

Asetuksella nykyisin säädetyt eroamisiät ovat puolustusvoimien tehtävien hoitamiseen 

liittyvien erityisten vaatimusten vuoksi sinänsä perusteltuja. Eroamisiän sääntelyä ei kuitenkaan 

perustuslaista johtuvista syistä voida enää jättää asetuksen tasolle, vaan asiasta tulee säätää lailla. 

Puolustusvoimien käytössä olevalla alueella kuvaaminen. Lakiehdotuksen 16 §:n säännökset 

puolustusvoimien käytössä olevien erinäisten kohteiden kuvaamisen ja muun tallentamisen 

luvanvaraistamisesta ovat maanpuolustuksellisista syistä perusteltuja eikä sääntely sinänsä muodostu 

perustuslain kannalta ongelmalliseksi. Luvassa voidaan esityksen perustelujen mukaan määrätä, että 

kuva- tai muu syntynyt materiaali on lupamääräysten noudattamisen valvomiseksi esitettävä 

lupaviranomaiselle. Viranomainen ei kuitenkaan perustuslain 2 §:n 3 momentin takia voi antaa 

tällaista määräystä, ellei asiasta lisätä säännöstä lakiin (ks. aluevalvontakin 14 §:n 3 momentti). 

Lupa- ja valvonta-asioiden rekisteri. Perustuslakivaliokunta on vakiintuneesti pitänyt muun muassa 

tietojen säilytysaikaa henkilörekisterissä perustuslain 10 §:n 1 momentissa turvatun henkilötietojen 

suojan kannalta tärkeänä sääntelykohteena (PeVL 25/2005 vp, s. 5—6, PeVL 20/2006 vp, s. 3/II). 

Lakiehdotus ei sisällä säännöstä 17 §:ssä tarkoitettuun rekisteriin merkittävien tietojen säilytysajasta. 

Ehdotusta on tärkeää tältä osin täydentää (ks. esim. poliisin tehtävien suorittamisesta 

puolustusvoimissa annetun lain 18 §). 

Tarkastukset ja voimakeinot. Lakiehdotuksen 20—22 §:n säännökset turva-ja turvalli-

suustarkastuksesta sekä vartio- tai päivystystehtävää suorittavan virkamiehen oikeudesta käyttää 

tarkastuksen suorittamiseksi tarpeellisia voimakeinoja vastaavat pitkälti perustuslakivaliokunnan 

myötävaikutuksella (PeVL 19/2005 vp) säädetyn rajavartiolain säännöksiä näistä asioista. 

Turvatarkastus voidaan 2 1 §:n perusteella tehdä myös puolustusvoimien toimitoiloista, 

kulkuneuvoista tai alueelta poistuville. Sääntelylle on tältäkin osin henkilöiden turvallisuuteen 

liittyvät, perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävät perusteet. Sääntely on riittävän täsmällistä ja 

täyttää myös oikeasuhtaisuu-den vaatimukset. Lakiehdotus voidaan näiltä osin käsitellä tavallisen lain 

säätämisjärjestyksessä. 
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Puolustusvoimakin 23 §:ään ehdotetaan asiallisesti sellaisinaan siirrettäviksi rikoslain 45 luvun 

26 a §:ssä nykyisin olevat säännökset sotilaan ja sotilasesimiehen voimankäytöstä. Rikoslain mainitut 

säännökset on säädetty perustuslakivaliokunnan myötävaikutuksella (PeVL 31/2002 vp). Sääntely ei 

vaikuta lakiehdotuksen käsittelyjärjestykseen. Hyvän lainsäädäntötavan näkökulmasta sen sijaan on 

ongelmallista käyttää lakiehdotuksen 23 §:ssä käsitettä "sotilas" määrittelemättä, mitä sillä 

puolustusvoimalais-sa tarkoitetaan. Rikoslain 45 luvun yhteydessä käsitteen sisällöstä ei ole luvun 27 

§:ssä olevan nimenomaisen määritelmäsäännöksen takia epäselvyyttä. Säännösten siirtämisestä 

johtuva käsitteellinen aukollisuus ei ole etenkään voimankäyttövaltuuksien sääntelyn yhteydessä 

asianmukaista. Puolustusvoimalakia on siksi täydennettävä sotilaan käsitteen määrittelemiseksi 

tarvittavilla nimenomaisilla säännöksillä tai viittauksella rikoslain 45 luvun 27 §:n asianmukaisiin 

kohtiin. 

Valtuus poiketa laista. Lakiehdotuksen 39 §:ssä tarkoitettujen korvausten myöntämisestä päättää 

pykälän 2 momentin perusteella puolustusvoimat, jollei puolustusministeriön asetuksessa ole muuta 

säädetty. 

Ehdotetulla tavalla avoimeksi muotoiltu valtuus poiketa asetuksella lain säännöksistä on 

lähtökohtaisesti ongelmallista lain ja asetuksen välisten hierarkkisten suhteiden näkökulmasta (PeVL 

14/2006 vp, s. 2/II). Perustuslakivaliokunta on perustuslain 2 §:n 3 momentin ja 2 1 §:n 1 momentin 

säännösten takia suhtautunut pidättyvästi mahdollisuuteen poiketa toimivaltaista viranomaista 

koskevista lain säännöksistä. Valiokunta on etenkin perusoikeuskytkentäisen sääntelyn yhteydessä 

pitänyt välttämättömänä, että toimivaltainen viranomainen ilmenee laista yksiselitteisesti tai muuten 

täsmällisesti tai että ainakin viranomaisten toimivaltasuhteiden lähtökohdat samoin kuin toimivallan 

siirtämisen edellytykset ilmenevät laista riittävän täsmällisesti (PeVL 24/2006 vp, s. 3/1, PeVL 

17/2004 vp, s. 2/1, ks. myös näissä lausunnoissa viitattua valiokunnan lausunto-käytäntöä). 

Lakiehdotusta on näistä syistä tarpeellista täydentää ainakin maininnoilla niistä viranomaisista tai 

viranomaistyypeistä, joille korvausten myöntämistoimivaltaa voidaan asetuksella siirtää (ks. esim. 

ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain 3 §)  

Lain nimike. "Puolustusvoimalaki" on puolustusvoimista annettavaksi tarkoitetun lain nimikkeeksi 

varsin epäonnistunut. 
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Ahvenanmaan erityisasema. Ahvenanmaan vyöhykkeellä ei Ahvenanmaansaarten lin-

noittamattomuudesta ja puolueettomuudesta vuonna 1921 tehdyn sopimuksen mukaan saa ylläpitää 

eikä sinne rakentaa sotilasrakennuksia tai tukikohtia taikka sotatarkoituksiin käytettäviä laitteita. 

Sotavoiman läsnäolo vyöhykkeellä on niin ikään kielletty muissa kuin sopimuksessa erikseen 

mainituissa poikkeuksellisissa tilanteissa. Kielto koskee myös aseiden ja muiden sotatarpeiden 

valmistusta, tuontia, kauttakuljetusta ja vientiä. 

Selvää on, että Suomen puolustusvoimat toiminnassaan kunnioittaa kansainvälisiin 

järjestelyihin perustuvaa Ahvenanmaan demilitarisoitua ja neutralisoitua erityisasemaa. Samalla 

puolustusvoimat pitää yllä kykyä täyttää näissä järjestelyissä Suomelle osoitetun velvollisuuden 

ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin Ahvenanmaan puolueettomuuteen kohdistuvan mahdollisen vaaran 

torjumiseksi. 
 
 
Lausunto 
 
Lausuntonaan perustuslakivaliokunta esittää, 

 

että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain 

säätämisjärjestyksessä, 1. lakiehdotus kuitenkin vain, jos 

valiokunnan sen 4 ja 12 §:stä sekä 14 §:n 3 momentista 

tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan 

asianmukaisesti huomioon. 
Helsingissä XX päivänä tammikuuta 2007 
 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa 

pj.    Kimmo Sasi /kok vpj. 
Arja Alho /sd jäs.   Heidi 
Hautala /vihr 

Hannu Hoskonen /kesk 
Roger Jansson Ix 
Johannes Koskinen /sd 
Annika Lapintie /vas 
Outi Ojala /vas 
Reino Ojala /sd 
Klaus Pentti /kesk 
Markku Rossi /kesk 
Simo Rundgren /kesk 
Arto Satonen /kok 
Seppo Särkiniemi /kesk 
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PeVL */2006 vp — HE 264/2006 vp 
Ilkka Taipale /sd 
Astrid Thors Ix 
Jan Vapaavuori /kok. 

 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut 

valiokuntaneuvos Sami Manninen. 


