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Hallituksen esitys laiksi puolustusvoimien virka-avusta poliisille annetun lain 4 §:n 
muuttamisesta 
 

Puolustusvoimien virka-avusta poliisille annetun lain perussäännöksen nojalla puolustusvoimien on 
annettava poliisille virka-apua henkilön etsimiseksi ja kiinni ottamiseksi, paikan tai alueen 
eristämiseksi ja tutkimiseksi, liikenteen ohjaamiseksi, henkilöiden ja omaisuuden tilapäiseksi 
suojaamiseksi, räjähteiden raivaamiseksi sekä muuhun sellaiseen tehtävään, jonka suorittamiseksi 
tarvitaan puolustusvoimien erityishenkilöstöä tai -välineistöä. Poliisi on saanut puolustusvoimien 
erityishenkilöstöä ja välineistöä käyttöönsä esimerkiksi linnoittautumistilanteissa, joissa aseistautunut 
ja räjähtein varustautunut henkilö on rakennuksesta tai huoneistosta tulittanut voimakkailla aseilla tai 
uhannut räjäytyksellä. Tällöin puolustusvoimien kuljetuspanssariajoneuvot ovat olleet tarpeen alueen 
eristämisessä sekä sivullisten ja poliisimiesten suojaamisessa. Koska kysymyksessä on 
puolustusvoimien erityisväline, on tarvittu myös asianmukaisen koulutuksen saanut 
puolustusvoimien henkilöstöön kuuluva sen käyttämiseen poliisin ohjauksessa. 
 
Puolustusvoimien poliisille antamalla virka-avulla on vakiintunut käytäntö ja pitkä perinne. 
Merkittävissä kansainvälisissä kokouksissa poliisi on sopinut edeltä käsin puolustusvoimien kanssa 
puolustusvoimien erityisvälineistön ja henkilöstön käytöstä turvajärjestelyjen varmistamiseksi. 
Suomeen päättyneissä siviili-ilma-alusten kaappauksissa 1970-luvulla puolustusvoimat on antanut 
virka-apua kaapatun koneen saattamiseksi suomalaiselle kentälle sekä koneen eristämiseen ja 
vartiointiin. 
 
Voimassa oleva virka-apulaki ei sovellu tilanteisiin, joissa saatettaisiin tarvita sotilaallisten 
voimakeinojen käyttöä. Sotilaallista voimankäyttöä edellyttävää virka-apua ei voimassa olevassa 
laissa tarvinnut vielä ottaa huomioon. Syyskuun 11 päivän 2001 tapahtumat Yhdysvalloissa kuitenkin 
osoittivat, että terroriteko voidaan toteuttaa itsemurhaiskuina aiempaa paljon laajemmin seurauksin. 
Vakavimmat terroriteot saatetaan toteuttaa käyttämällä sellaisia välineitä, joiden torjumiseksi voidaan 
tarvita sotilaallisten voimakeinojen käyttöä. Sotilaallisilla voimakeinoilla tarkoitetaan sotilaan 
henkilökohtaisen aseen käyttöä voimakkaampaa, sotavarustein tapahtuvaa asevoiman käyttöä. 
 
Suomalaisessa yhteiskunnassa poliisia ei ole perusteltua varustaa tällaisin voimankäyttövälinein, 
koska niillä ei olisi käyttöä poliisin tavanomaisten tehtävien hoitamisessa. Lisäksi tällaiset 
voimankäyttövälineet edellyttävät erikoiskoulutusta ja koulutuksen antaman ammattitaidon ylläpitoa, 
mikä poliisitoimessa olisi vaikeasti järjestettävissä. 
 
Rikoslaissa tarkoitettujen terroritekojen estämiseksi tai keskeyttämiseksi ehdotetaan 
puolustusvoimien virka-avusta poliisille annettuun lakiin otettavaksi säännös sotilaallisten 



 

 

voimakeinojen käyttämistä tarkoittavan virka-avun saamisesta terroriteoiksi luokiteltavissa tilanteissa. 
Vaikka on erittäin epätodennäköistä, että sanotunlaisia tekoja kohdistettaisiin Suomeen tai Suomessa 
oleviin kohteisiin, tulisi säännökset laatia sellaisiksi, että ne mahdollistavat välittömästi 
käynnistettävät vastatoimenpiteet tilanteen hallitsemiseksi ja rikollisen toiminnan keskeyttämiseksi. 
 
Terrorismi on yhteiskunnan perustoimintoja, oikeusjärjestystä sekä ihmisten turvallisuutta, 
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henkeä ja terveyttä äärimmäisen vakavasti vaarantavaa toimintaa. Tällaisen toiminnan estäminen tai 
keskeyttäminen saattaisi edellyttää ääritapauksessa sotilaallisten voimakeinojen käyttämistä. Näissä 
erittäin poikkeuksellisissa tilanteissa tulisi tällaisen virka-avun antamista koskeva päätöksenteko 
pidättää mahdollisimman korkealla poliittisella tasolla. Virka-apua pyytäisi sisäasiainministeriö 
puolustusministeriöltä ja sen antamisesta päättäisi valtioneuvoston yleisistunto. Koska kuitenkin on 
mahdollista, että terrori-iskun uhka tulee tietoon joko täysin yllättäen taikka niin lyhyellä 
varoitusajalla, ettei valtioneuvostoa ennätetä saada päätösvaltaiseksi, päätöksen virka-avun 
antamisesta tekisi tällaisessa tilanteessa pääesikunta poliisin ylijohdon pyynnöstä. Tässä tapauksessa 
virka-avun pyytämisestä ja siitä päättämisestä olisi ilmoitettava välittömästi valtioneuvostolle, jolle 
saattaisi vielä jäädä mahdollisuus puuttua meneillään olevaan tilanteeseen. 
 
Kaikissa virka-aputilanteissa virka-avun pyytäjä vastaisi toimenpiteen laillisuudesta ja pyynnön 
mukaisten voimakeinojen käytöstä. Poliisin toimeksiannosta tapahtuva voimankäyttö perustuisi 
poliisilain 27 §:ään. Terrorismitilanteissa vastuu toimenpiteen laillisuudesta olisi siten 
sisäasiainministeriöllä tai poliisin ylijohdolla. 
 
Mahdollisten käskytystapojen erilaisuudesta johtuvien epäselvyyksien välttämiseksi poliisin ylijohto 
ja pääesikunta tulevat yhteistyössä laatimaan yksityiskohtaiset ohjeet virka-avun pyytämisestä ja 
virka-avun käytöstä. 
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PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA 26.10.2004 KELLO 10 HE 187/04 vp 
laiksi puolustusvoimien virka-avusta poliisille annetun lain 4 §:n 
muuttamisesta 

 
 
 
 

Esityksen tarkoituksena on järjestää lailla poliisille mahdollisuus saada vakavissa terrorismirikosten uhkatilanteissa 

puolustusvoimilta sellaista virka-apua, joka voi sisältää myös aseellisten voimakeinojen käyttöä. En pysty kunnolla 

arvioimaan tässä tarkoitettujen valtuuksien todellista tarpeellisuutta. Esityksen perusteluista ilmenee (s. 6,1), että lain 

nykyisessä 4 §:ssä tarkoitettua menettelyä, jossa sisäasiainministeriö pyytää virka-apua puolustusministeriöltä ja 

jossa virka-avun myöntämisestä päättää valtioneuvosto, ei ole jouduttu soveltamaan ja tilanteet on pystytty 

hoitamaan lain 3 §:n mukaista menettelyä noudattaen (laki säädetty vuonna 1980). Voidaan myös todeta, että kun 

vuonna 1998 lain 1 §:n 1 momenttiin lisättiin nykyinen 6) kohta virka-avun pyytämisestä "muuhun sellaiseen 

tehtävään, jonka suorittamiseksi tarvitaan puolustusvoimien erityishenkilöstöä tai -välineistöä", hallitus perusteli 

lisäystä mm. toteamalla (HE 225/97 vp, s. 5): "Erityishenkilöstöä tai -välineitä voidaan käyttää muissakin virka-

aputilanteissa eikä ainoastaan räjähteisiin liittyvissä tehtävissä. Virka-apua voitaisiin saada esimerkiksi terroristien 

kaapattua aluksen tai muun liikennevälineen taikka rikollisten pitäessä henkilöä jossakin muussa tilanteessa 

panttivankina." (Lainmuutos käsiteltiin myös perustuslakivaliokunnassa, pevl 38/97 vp.) Mainittujen seikkojen 

voidaan ajatella viittaavan siihen, että uusiin valtuuksiin ei ole tarvetta. Jos on oletettavissa, että lakiin nykyisin 



 

 

sisältyvillä valtuuksilla voidaan syntyvät uhkatilanteet saada hoidetuksi, ei ehdotettuja yksilöiden oikeuksiin ehkä 

hyvinkin vakavasti vaikuttavia lisävaltuuksia voida antaa. 

Sitäkin mahdollisuutta silmällä pitäen, että Suomessa todella jouduttaisiin mahdollisilta seuraamuksiltaan erittäin 

vakavan terroriuhan piiriin, saattaisi olla syytä pyrkiä välttämään ennakoivien valtuuttavien säännösten antamista. 

Ajatuksena olisi tällöin se, että lakiin tällaista mahdollisuutta ajatellen kirjoitettavat valtuudet voisivat tulla 

varmuuden vuoksi kirjoitetuiksi turhankin väljiksi ja saada kerran hyväksyttyinä valtuuksina heijastusvaikutuksia 

myöhemmissä lainsäätämisratkaisuissa. 
 

Vaikka viimeksi mainitun kaltaiset näkökohdat ovat hyvinkin pohtimisen arvoisia, 

voidaan nyt ehdotetun tyyppisiä valtuuksia nähdäkseni kuitenkin myös pitää perusteltuina. 

Jos kävisi niin, että Suomessa jouduttaisiin suurimittaisen tai muuten seuraamuksiltaan 

erittäin vakavan terroritoimenpiteen kohteeksi tai tällaisen toimenpiteen konkreettisen 

("clear and present") uhan piiriin, voidaan pitää asianmukaisena, että tarpeelliseksi 

katsottaviin vastatoimiin on ennalta järjestettyinä riittävän selvät valtuudet. Tällä 

päästäisiin siihen, että tilanteessa ei jouduta 

turvautumaan oikeutusperusteena meidän käytännöillemme sittenkin vieraaseen hätätiladoktriiniin (tai tyytymään 

tarpeettoman heikkoihin vastatoimiin). Kun on kysymys poikkeuksellisiin tilanteisiin varautumisesta ja 

poikkeuksellisista valtuuksista, on valtuusjärjestelyiltä kuitenkin edellytettävä suurta huolellisuutta ja tarkkuutta. 

Tämä on tarpeen erityisesti perusoikeuksien suojan vuoksi. Se on samalla tarpeen myös valtion eri elinten 

kompetenssi-ja vastuujärjestelyjen selvyyden kannalta. 
 

Äsken sanottuun liittyen on ehkä tarpeen viitata pariin yleiseen näkökohtaan ennen joidenkin yksityiskohtien 

tarkastelua. Kyseessä on poliisille annettavaa virka-apua koskeva säätely ja siten monelta osin asia, jota joudutaan 

arvioimaan poliisin tehtävien ja poliisilla niiden hoitamiseksi olevien valtuuksien valossa. Tätä pohjalta voitaisiin 

ajatella, että lakiehdotuksessa ei ole merkittävästi kysymys uusista valtuuksista. Tällainen ajattelu olisi kuitenkin 

selvästi kestämätöntä. Lakiehdotuksen selvä tarkoitus on, että joissakin sinänsä ehkä epätodennäköisissä tilanteissa 

tultaisiin käyttämään sotilaallisia voimakeinoja. Sotilaallisilla voimakeinoilla taas tarkoitetaan tässä - 

aluevalvontalain 33 §:n 1 momentin tapaan - "sotilaan henkilökohtaisen aseen käyttöä voimakkaampaa, 

sotavarustein tapahtuvaa asevoiman käyttöä". Tällaisiin sotavarusteisiin kuuluu perustelujen (s.8,II) mukaan aseita 

tykeistä ja ohjuksista sota-alusten ja sotilasilma-alusten aseistukseen saakka. Tällaisten aseiden käyttövaltuus 

merkitsee selvästi uutta ja merkittävää valtuutta. 

 

Valtuuden uutuuden kannalta on ehkä syytä todeta, että tässä ei ole kyseessä (sotilaallinen) 

maanpuolustus ja siitä johtuva oikeutus voimatoimenpiteitä koskeville valtuuksille. Kyseessä on 
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siten periaatteellisesti selvästi erilainen tilanne kuin esim. säädettäessä aluevalvontalakiin sisältyviä 

valtuuksia vuonna 2000. Käsitellessään tuon lain 33 §:ään ja 34 §:ään sisältyviä säännöksiä 

sotilaallisten voimakeinojen käytöstä ja vihamielisen toiminnan torjumisesta perustuslakivaliokunta 

totesi (pevl 21/00 vp), että "(n)ämä säännökset kytkeytyvät Suomen alueellisen koskemattomuuden 

turvaamiseen tai Suomen täysivaltaisuuden puolustamiseen, eivätkä ne ole ongelmallisia 

perustuslain kannalta." Tällaisesta perusteesta ei tässä ole kysymys. 
 

Kolmas periaatteellinen kommentti on tässä aiheellinen ehkä vain varmuuden vuoksi. Esityksen 

perustetuissa todetaan (s. 7,11), että sotilaallisten voimakeinojen käyttö olisi hyvin epätodennäköistä 

ja "kohdistuisi toteutuessaankin vain äärimmäisen vakavia rikoksia tekeviin." Terroritekojen tekijä 

tai terroriteosta tai sen suunnittelusta epäilty on sinänsä myös perusoikeusnormien suojan piirissä. 

Ehkä merkittävämpää on tässä kuitenkin se, että sotilaallisten voimakeinojen käyttämisen yhteydessä 

ei ole mitenkään itsestään selvää eikä usein edes todennäköistä, että toimenpiteen vaikutukset 

koskettavat vain joitakin määrättyjä henkilöitä, tässä tapauksessa terroriteon tekijöitä taikka teosta 

tai sen valmistelusta epäiltyjä. Lähi-idän eri maista näyttää jatkuvasti kertyvän näyttöä tällaisesta 

asiantilasta. Suomen ja tämän lakiehdotuksen osalta riittää viittaus perustelujen (s. 8,11) 

mainintoihin yhtäältä sotilasilma-aluksen aseistuksen käytöstä ja toisaalta viittaus esimerkkikohteena 

mainittuun terroristien haltuunsa ottamaan ilma-alukseen, joka on suuntaamassa esimerkiksi kohti 

ydinvoimalaa tai huomattavaa taajamaa. Annettavien valtuuksien tarkoituksena ei tässä tietenkään 

ole täysin ulkopuolisten vahingoittaminen tai yleensä heidän perusoikeuksiinsa puuttuminen. Jos 

kuitenkin ollaan järjestämässä valtuuksia, joiden käyttämisen väistämättömänä seuraamuksena voi 

joissakin ennalta jo mahdollisiksi mielletyissä tilanteissa olla vakava puuttuminen täysin sivullisten 

perusoikeussuojaan, on tämä vaikutus otettava lakia säädettäessä ja sen suhdetta perustuslakiin 

arvioitaessa tarkoin huomioon. 
 

Totesin alussa, että ehdotetun tyyppisiä valtuuksia voidaan sinänsä myös perustella. Lakiehdotus tai 

pareniminkin ehkä lakiehdotuksen ja sen perustelujen muodostama kokonaisuus on kuitenkin 

mielestäni vakavasti ongelmallinen. 

Puolustusvoimien virka-avusta annettu laki liittyy alkuperäisiltä lähtökohdiltaan melko rajattuihin, 

poliisin tehtävien kokonaisuuden kannalta tavanomaisiin tilanteisiin. Tämä tulee hyvin esille lain 1 

§:n tilanneluettelossa. Ne järjestelyt, jotka ovat perusteltuja ja riittäviä tällaisissa tilanteissa - esim. 

henkilöiden etsimisessä, henkilöiden tilapäisessä suojaamisessa taikka räjähteiden raivaamisessa - 

eivät kuitenkaan välttämättä ole ollenkaan sopivia tai riittäviä kun kysymys olisi esim. sota-aluksen 

tai sotilasilma-aluksen aseellisen voiman käyttämisestä. Nyt kuitenkin esityksessä lähdetään - tekisi 

mieli sanoa noin vain - nykyisen lainsäädännön osoittamista puitteista. 



 

 

 

Virka-avun pyytäjän todetaan kaikissa tilanteissa vastaavan toimenpiteen laillisuudesta ja 

voimakeinojen käytöstä ja voimakeinojen käytön todetaan perustuvan poliisilain 27 §:äan (s. 7,1) tai 

vastaavan poliisilain 27,3 §:n säännöstä (s. 8,1). Samoin todetaan yksityiskohtaisissa perusteluissa, 

että virka-avun käyttö voi tulla kysymykseen vain virka-apulain 6 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa 

hätävarjelutilanteissa ja erittäin tärkeää ja kiireellistä virka-aputehtävää suoritettaessa. Tuon 

säännöksen sanamuotoa seuraten todetaan samalla, että virka-avun antajalla on oikeus poliisimiehen 

ohjauksessa käyttää tehtävän suorittamiseksi vain sellaisia välttämättömiä voimakeinoja, joihin 

poliisimies hänet toimivaltansa nojalla valtuuttaa ja joita tilanne huomioon ottaen voidaan pitää 

puolustettavina (s. 8, I). Viitattu poliisilain 27 § lähtee siitä, että "Poliisimiehellä on virkatehtävää 

suorittaessaan oikeus..." ja että "sillä, joka poliisimiehen pyynnöstä..... on oikeus...". Viitattu virka-

apulain 6 § lähtee samassa hengessä siitä, että "Virka-apuosastoon kuuluvalla.... on... oikeus 

poliisimiehen ohjauksessa...". 
 

Lakitekstin poliisimiestä koskevien mainintojen voidaan sinänsä ehkä joissain rajoissa tulkita 

tarkoittavan poliisiviranomaista yleensä. Voi myös olla, että virka-apulakiin tähän mennessä tehdyt 

muutokset on voitu asianmukaisesti perustaa siihen järjestelymalliin ja niihin valtuuksien käytön 

lmteereihrn, jotka hieman "kesympiä" tilanteita silmällä pitäen omaksuttiin säädettäessä virka-

apulakia vuonna 1980. Viimeistään silloin, kun hallitus ilmoittaa pitävänsä mahdollisena myös 

tykkien, ohjusten sekä sota-alusten ja sotilasilma-alusten aseistuksen käyttämistä, olisi kuitenkin 

pitänyt todella harkita, onko "poliisimiehen ohjaukseen" nojaaviin säännöksiin kytkeytyminen enää 

asianmukaista. 
 

Kysymys ei tässä ole vain yksittäisistä nyt jo voimassa olevan lainsäädännön ilmauksista tai 

säännösten ulkoasusta.  Kysymys on siitä, tulevatko kompetenssi- ja vastuusuhteet laissa osoitetuiksi 

niin tarkoin kuin asioiden hyvin vakava laatu vaatii. Jos sotilaallisten voimakeinojen käyttöön 

suoraan viitataan lakitekstissä ja jos perusteluissa puhutaan esimerkkinä sotilasilma-alusten 

aseistuksen käyttämisestä, pitää myös olla riittävä selvyys siitä, minkälainen konkreettisesti on 

päätösvallan jako jossain ajatellussa vakavassa tilanteessa. Virka-apulain selvä yleinen lähtökohta 

on, että päätösvalta toimenpiteistä on poliisilla. Mitä tässä suhteessa merkitsee se, että ehdotuksen 

mukaan virka- avun antamisesta päätetään valtioneuvostossa? Onko tarkoitus, että valtioneuvosto 

päättää vain siitä, että ko. tilanteessa puolustusvoimien on annettava poliisille 4 §:n 1 momentissa 

tarkoitettua virka-apua - niin kuin ehdotus näyttäisi olevan ymmärrettävä - vai onko tarkoituksena, 

että valtioneuvosto (voi) päättää myös virka-avun konkreettisesta laadusta tai mitoituksista? Voiko 

ehdotuksen 4 §:n 2 momentin toisessa virkkeessä tarkoitettu kiireellinen toiminta, johon ryhdytään 
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ilman valtioneuvoston päätöstä, periaatteessa ulottua kaikkeen siihen, mihin voisi ulottua 

valtioneuvoston päätöksen pohjalta tapahtuva virka-apu? 
 

Edellä mainittuja kysymyksiä voidaan konkretisoida kuvitellulla tilanteella, jossa olisi perusteltua 

aihetta epäillä, että kaapattua matkustajakonetta ollaan ohjaamassa esim. täpötäydelle stadionille tai 

valtioneuvoston linnaan tai Olkiluodon ydinvoimalaan. Tällainen tilanne voidaan tietysti leimata 

turhaksi mielikuvitusleikiksi Se on toisaalta kuitenkin tilanne, jonka kaltainen oli raa'an 

konkreettisesti esillä Yhdysvalloissa 11.9.2001 tapahtumissa ja jonka kaltaista hallituskin on pitänyt 

mahdollisena ehdotetun lain soveltamistilanteena (s. 8,11). Hallituksen esittämät perustelut, 

näyttävän viittaavan siihen, että eräs toimenpidemahdollisuus olisi tällöin se, että sotilasilma-alukset 

käyttäisivät aseistustaan estääkseen tällaiseen kohteeseen lentämisen eli ampuisivat ko. koneen alas. 

Yksittäinen asiantuntija voi tässä ehkä väistää kannan ottamisen siihen, mikä menettely tällaisissa 

tilanteissa olisi oikein. Lainsäätäjä ei kuitenkaan voi - jos järjestetään valtuuksia sotilaallisen 

voimakeinojen käyttämiseen - väistää kannanottoa siihen, kuka (mikä elin) päättää tällaisesta 

mahdollisesta toimenpiteestä. Minusta on syytä vakavasti kysyä, voiko tällaiseen toimenpiteeseen 

ryhtyminen missään tilanteessa kuulua poliisin (poliisiviranomaisen) päätettäväksi. Lakiehdotus ei 

kuitenkaan mitenkään osoita, että päätösvalta esim. tällaisen toimenpiteen suhteen (kiiretilanteita 

lukuun ottamatta tai aina?) kuuluisi valtioneuvostolle. 

Lainsäätäjän pitäisi myös ainakin jollain tavoin ottaa kantaa siihen, millaisilla edellytyksillä 

mainitun kaltainen toimenpide voisi olla mahdollinen (,vaikka tarkkojen konkreettisten edellytysten 

esittäminen lakitekstissä ei ehkä olisikaan mahdollista). 
 

Lain pääongelma ei tietysti ole suhtautuminen yksittäiseen konkreettiseen 

toimenpidemahdollisuuteen. Pääongelma on se, että niin vakavaa toimenpidevaltuutta kuin 

raskaittenkin sotilaallisten voimakeinojen käyttämisvaltuutta maan sisällä ja varsinaisen 

maanpuolustuksen ulkopuolella ollaan istuttamassa paljon vaatimattomammille toimenpiteille 

luotuun lainsäädännölliseen rakennelmaan ja näin menetellen ollaan tyytymässä asian tärkeyteen 

nähden luvattoman epäselviin (tai väärin sijoittuviin) toimivaltajärjestelyihin. 
 

(Lakiehdotuksen 4 §:n 2 momentin mukaan virka-avun antamisesta päätetään "valtioneuvostossa". 

Lakitekstissä ei mielestäni tässä pitäisi käyttää näin väljää ilmausta , vaan olisi suoraan puhuttava 

valtioneuvoston päätöksestä tai siitä, että päätöksen tekee valtioneuvoston yleisistunto.) 



 

 

LsPeVHE187/1994/IS 
 
 
 
 
Herra puheenjohtaja 
 
 
 
 
Käsillä oleva hallituksen esitys ei näytä sisältävän valtiosääntöoikeudellisia 
ongelmia. Kysymyksessä on puolustusvoimien virka-avun antaminen 
terrorismirikosten tilanteissa. Poliisi saisi käyttöönsä sellaista järeää kalustoa, 
jota ei ole poliisin arsenaalissa. 
Virka-avun tarpeellisuus perustuu siihen, että virka-apua tarvitaan kykyajan 
oloissa poikkeuksellisen vaarallisen toiminnan estämiseen ja eliminointiin. 
Terroristit ovat tavallisia rikollisa olennaisesti raskaammin aseistettuja. 
Voimakeinojen käyttämisen laillisuudesta vastaisi virka-avun pyytäjä, 
sisäasiainmisteriö tai poliisin ylijohto. 
Pyynnöstä olisi ilmoitettava valtioneuvostolle (yleisistunnolle) ja 
päätöksenteon lainmukaisuudesta osaltaan vastaisi tuolloin oikeuskansleri. 
Viime vuosien terroriteot ovat ilmeistikin riittävä perustelu näinkin järeälle 
voimanäytölle tarvittaessa. 
 

Kiireisissä tapauksessa virka-avun antamisesta vastaisi pääesikunta. Asiasta on 
tällöin viipymättä ilmoitettava valtioneuvostolle. Tiettävästi pääasekunnassa 
on vahvasti suojattuna ympärivuorokautinen miehitys esiupseerin tasoisen 
sotilashenkilön johdossa. 
 
 
 
 
Syistä, joita ei hallituksen esityksestä näytä käyvän ilmi, tasavallan 
presidenttiä ei ole säännöksillä suoranaisesti liitetty mukaan tähän 
organisaatioon. 
Tasavalan presidentin asema puolustusvoimien ylipäällikkönä puhuisi tällaisen 
aseman ja informoinnin puolesta. Luultavaa onkin, että presidentti pidettäisiin 
koko ajan tasalla. Viimeksi tällainen jossain määrin ongelmallinen tilanne 
syntyi, kun venäläiset kaappasivat lentokoneen Suomeen ja Neuvostoliitto 
tarjoisi omia puolustustointaan (ilmavoimien yksiköitä tilanteen 
ratkaisemiseen voimakeinoin silloisen Seutulan lentokentän läheisyydessä). 
Lakiehdotuksen viimeisessä materiaalisessa säännöksessä viitataan 
ylipäällikön toimivaltaan. Tämän sanonnan sisältö jäi minulle jossain märin 
epäselviksi. Viitataanko tällä siihen, että ylipäällikkö voi ottaa välittömään 
sotilaalliseen komentoonsa minkä tahansa puolustusvoimien yksiön, eli onko 
kyseessä pelkkä viittaus, joka vahvistaa jo olemassa olevat komentosuhteet? 
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Lakiehdotuksella ei ole liittymäkohtia PeL 23 §:n säännöksiin 
perusoikeuksista poikkeusoloista. Tällaisia uusiaifcisitilavaltuutuksia ei ole 
tarkoituksena säätää. 
 
 
 
 
Yhteenveto: 
 

Katson, että lakiehdotus voidaan säätää tavallisessa 
laisäätämisjärjestyksessä 
 

Helsingissä 23päivänä lokakuuta 2004 Ilkka 

Saraviita 



 

 

fr£/gl-fitM^ P&vf> ICQ/Zöcfrvf, //f 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERUSTUSLAKIVALIOKUNNALLE 

 
 
 

Esitän kunnioittaen seuraavan lausunnon, joka koskee hallituksen esitystä laiksi puolustusvoimien virka-

avusta virka-avusta poliisille annetun lain 4 §:n muuttamisesta (HE 187/2004 vp). 
 

Hallitus ehdottaa virka-apulain 4 §:n muutettavaksi siten, että poliisilla olisi oikeus saada puolustusvoimilta 

sotilaallisten voimakeinojen käyttöä edellyttävää virka-apua, jos tämä olisi välttämätöntä rikoslain 34a 

luvussa tarkoitettujen terrorismirikosten estämiseksi tai keskeyttämiseksi (1 mom.). Tällaista virka-apua 

pyytäisi sisäasiainministeriö, ja sen antamisesta päätettäisiin valtioneuvostossa. Kuitenkin yhteiskunnan 

erittäin tärkeää toimintoa välittömästi ja vakavasti vaarantavassa kiireellisessä tapauksessa virka-apua voisi 

pyytää poliisin ylijohto pääesikunnalta (2 mom.). Lisäksi 4 §:ssä ehdotetaan säädettäväksi, että 

"puolustusvoimia ei saa määrätä 1 momentissa tarkoitettuihin toimiin ilman 2 momentissa edellytettyä 

virka-avun pyyntöä ja päätöstä sen antamisesta, ellei puolustusvoimien ylipäällikön toimivallasta muuta 

johdu". 
 

Sotilaalliset voimakeinot määritellään lakiehdotuksen perusteluissa (s. 6 ja 8) viittauksella aluevalvontakin 

(755/2000) 33 §:ään. Sen mukaan sotilaallisilla voimakeinoilla tarkoitetaan sotilaan henkilökohtaisen aseen 

käyttöä voimakkaampaa, sotavarustein tapahtuvaa asevoiman käyttöä. Perustelujen mukaan "tällaisia 

sotavarusteita ovat esimerkiksi erityyppiset rynnäkkökivääriä voimakkaammat konetuliaseet, tykit, 

ohjukset ja räjähteet". Lisäksi "virka-aputilanteessa sotilaallisella voimakeinolla tarkoitettaisiin myös 

sotavarustein varustettujen panssariajoneuvojen, sota-alusten sekä sotilasilma-alusten aseistuksen käyttöä". 

Esimerkkinä tilanteista, joissa sotilaallisia voimakeinoja saatettaisiin tarvita, perusteluissa (s. 8) viitataan 

tilanteeseen, "jossa terroristien haltuun ottama ilma-alus olisi tulossa Suomen ilmatilaan taikka se olisi 

Suomen ilmatilassa poistunut lentoreitiltään suunnaten lentonsa kohti yhteiskunnan kannalta erittäin 

merkittävää ja tuhoutuessaan laajalle alueelle tuhoa tai vakavaa vaaraa aiheuttavaa kohdetta, esimerkiksi 
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ydinvoimalaa". Lisäksi viitataan mahdollisuuteen, että "tällainen ilma-alus saattaisi lentonsa myös kohden 

huomattavaa taajamaa taikka paikkaa, jossa on koolla valtion ylintä johtoa". 
 

Perusteluissa (s. 7 ja 9) myös todetaan, että virka-avun pyytäjä vastaisi toimenpiteen laillisuudesta ja 

pyynnön mukaisten voimakeinojen käytöstä ja että voimankäyttö poliisin toimeksiannosta perustuisi 

poliisilain 27 §:ään. Pykälä kuuluu kokonaisuudessaan seuraavasti: 
 
 
"Poliisimiehellä on virkatehtävää suorittaessaan oikeus vastarinnan murtamiseksi, henkilön paikalta 
poistamiseksi, kiinniottamisen toteuttamiseksi, vapautensa menettäneen pakenemisen estämiseksi, 
esteen poistamiseksi taikka välittömästi uhkaavan rikoksen tai muun vaarallisen teon estämiseksi 
käyttää sellaisia voimakeinoja, joita pidetään puolustettavina. 

Voimakeinojen puolustettavuutta arvioitaessa on otettava huomioon tehtävän tärkeys ja 
kiireellisyys, vastarinnan vaarallisuus, käytettävissä olevat voimavarat sekä muut tilanteen 
kokonaisarvosteluun vaikuttavat seikat. 

Sillä, joka poliisimiehen pyynnöstä tai tämän suostumuksella tilapäisesti avustaa poliisimiestä 
tilanteessa, jossa on välttämätöntä turvautua sivullisen voimakeinoapuun erittäin tärkeän ja 
kiireellisen poliisin virkatehtävän suorittamisessa, on oikeus poliisimiehen ohjauksessa sellaisten 
välttämättömien voimakeinojen käyttämiseen, joihin poliisimies toimivaltansa nojalla hänet 
valtuuttaa. 

Hätävarjelusta ja pakkotilasta säädetään rikoslaissa." 
 

Esityksen säätämisjärjestysperusteluissa viitataan perustuslain 2 §:n 3 momentin säännökseen, jonka 

mukaan julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Samalla todetaan, että "ehdotetussa lainmuutoksessa ei 

säädetä poikkeuksista perustuslaissa säädettyihin oikeuksiin". Ehdotetussa 4 §:ssä tarkoitettu sotilaallinen 

voimankäyttö kuitenkin puuttuu sellaisiin keskeisiin perusoikeuksiin kuin perustuslain 7 §:ssä turvattuun 

oikeuteen elämään ja henkilökohtaiseen koskemattomuuteen. Lisäksi, kuten perusteluissa esitetyistä 

esimerkeistä ilmenee, kyse ei ole vain terrorismirikoksen tekijöiden tai valmistelijoiden vaan myös 

sivullisten, kuten kaapatun lentokoneen matkustajien, elämästä ja henkilökohtaisesta koskemattomuudesta. 

Säätämisjärjestysperustelujen lähtökohtana ilmeisesti on, että oikeusjärjestykseemme sisältyy jo nykyisin 

toimivaltaperuste ehdotetussa 4 §:ssä tarkoitetulle sotilaalliselle voimankäytölle ja että lakiehdotuksella ei 

näin ollen perustettaisiin uutta, perusoikeuksien rajoittamiseen oikeuttavaa toimivaltaa, jota olisi sellaisena 

arvioitava perusoikeuksien yleisten rajoitusedellytysten kannalta. 
 

Toimivaltaa lakiehdotuksen tarkoittamien, sotilaallisten voimakeinojen käyttämiseen tulee tarkastella 

erikseen virka-avun antajan, siis puolustusvoimien, ja toisaalta sen pyytäjän, siis poliisin, kannalta. Virka-

aputilanteissa lähtökohtana on, että virka-apupyyntö ei vielä sinänsä perusta virka-avun antajalle uutta 

toimivaltaa ja että virka-apua voidaan antaa vain sitä tarkoittavan pyynnön vastaanottaneella 

viranomaisella muutoin olevan toimivallan nojalla. Puolustusvoimien tehtävistä ja toimivallasta on säädetty 

yhtäältä puolustusvoimista annetussa laissa (402/1974) ja toisaalta aluevalvontalaissa. Puolustusvoimista 

annetun lain (402/1974) 2 §:n mukaan puolustusvoimien tehtävänä on muun muassa "turvata valtakunnan 



 

 

alueellinen koskemattomuus tarvittaessa voimakeinoja käyttäen" (2 kohta), puolustaa valtakuntaa ja sen 

oikeusjärjestystä sekä kansan elinmahdollisuuksia ja perusoikeuksia (3 kohta) sekä antaa tarvittaessa virka-

apua yleisen järjestyksen ja turvallisuuden voimassa pitämiseen niin kuin siitä on erikseen säädetty (6). 

Tehtäväluettelossa siis ainoastaan valtakunnan alueelliseen koskemattomuuden turvaamisen yhteydessä 

viitataan voimakeinojen käyttämismahdollisuuteen. Voimakeinojen käytöstä aluevalvonnassa on säädetty 

aluevalvontalaissa. Lain 31 §:ssä on aluevalvontaviranomaisen toimivallasta säännös, joka sisällöltään 

vastaa poliisilain 27.1 §:ää. Säännöksen mukaan "edellä 23 §:n 1 momentissa tarkoitetulla 

aluevalvontaviranomaisella on tässä laissa säädettyä tehtävää suorittaessaan oikeus vastarinnan 

murtamiseksi, henkilön kiinniottamiseksi, ajoneuvon, ilma-aluksen tai aluksen siirtämiseksi tai 25 §:ssä 

tarkoitetun määräyksen panemiseksi täytäntöön käyttää sellaisia tarpeellisia voimakeinoja, joita tehtävän 

tärkeys ja kiireellisyys, vastarinnan vaarallisuus, käytettävissä olevat voimavarat sekä muut tilanteen 

kokonaisarvosteluun vaikuttavat seikat huomioon ottaen voidaan pitää puolustettavina". Sotilaallisten 

voimakeinojen käyttämisestä on säädetty erikseen 33 §:ssä. Sen 1 momentin mukaan "puolustusvoimat ja 

rajavartiolaitos voivat käyttää Suomen alueellisen koskemattomuuden turvaamiseksi tarpeellisia 

sotilaallisia voimakeinoja", joilla tarkoitetaan "sotilaan henkilökohtaisen aseen käyttöä voimakkaampaa, 

sotavarustein tapahtuvaa asevoiman käyttöä". 
 

Puolustusvoimista annetun lain 2 §:n 3) kohdan mukaista tehtävää ei ole tarkoitettu itsenäiseksi tehtäväksi, 

johon liittyisi erityistä toimivaltaa. Ylipäätään jollekin viranomaisille annetuista tehtävistä ei voida vielä 

sinänsä johtaa viranomaisen toimivaltaa puuttua yksityisten subjektien oikeuspiiriin. Tällaisesta 

toimivallasta on säädettävä erikseen ja, jos kysymys on perusoikeusrajoituksesta, lailla, joka täyttää 

perusoikeuksien yleiset ja erityiset rajoitusedellytykset. Puolustusvoimille ei ole virka-apulain 

ulkopuolisessa lainsäädännössä annettu toimivaltaa sotilaalliseen tai muuhunkaan voimankäyttöön 

valtakunnan sisäisissä kriisitilanteissa. Näiltä osin virka-apulain ehdotettua muutosta tuleekin tarkastella 

uutta toimivaltaa luovana. 

Voidaan myös asettaa kyseenalaiseksi, onko poliisillakaan toimivaltaa sellaiseen voimankäyttöön, jota 

lakiehdotuksessa tarkoitettu virka-apupyyntö edellyttää. Niinpä on kyseenalaista, oikeuttaako poliisilain 27 

§:n 1 momentti sellaiseen voimankäyttöön, jonka kohteina ovat ennen muuta sivulliset. Mainitussa 

lainkohdassa on ainakin ensisijaisesti pidetty silmällä voimankäyttöä, joka kohdistuu asianomaiseen 

rikoksen tai muun vaarallisen teon tekijään, tai yleistä järjestystä tai turvallisuutta 
 

Pidän myös ongelmallisena poliisin toimivallan perustamista rikosoikeudelliseen hätävarjelu- tai 

pakkotilasäännöstöön. Kantani perustuu muun muassa siihen, että voimakäyttötilanteet ovat poliisin 

virkatehtävien ydin aluetta, jolla on toimittava nimenomaisen toimivaltasääntelyn nojalla. Niinpä ei voida 

ajatella, että poliisi tilanteen kärjistyessä ikään kuin liukuisi pois virkatehtävien ja samalla 
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toimivaltasääntelyn alueelta ja ryhtyisi toimimaan yksityisen kansalaisen ominaisuudessa.1 

Hätävarjelukonstruktio ei nyt tarkoitetun kaltaisissa tilanteissa tule kysymykseen senkään vuoksi, että sen 

lähtökohtana on oikeudettoman hyökkäyksen torjumiseksi välttämättömän hätävarjeluteon kohdistaminen 

hyökkäyksen subjektiin (ks. HE 44/2002 vp, s.l 14 ss.). Pakkotilasta taas on tuoreen hallituksen esityksen 

perusteluissa (HE 44/2002, s. 123) nimenomaisesti todettu, että "ihmishengen riistäminen ei 

pakkotilasäännöksen nojalla voi olla sallittua tai oikeudenmukaista". 
 

Todettakoon, että perustuslakivaliokunta katsoi lausunnossaan 28/2001 vp, että vartioimisliikkeen 

palveluksessa olevan vartijan toimivallan sääntely viittauksin yleisin hätävarjeluoikeutta koskeviin 

säännöksiin oli "perusoikeusrajoitukseen kohdistuvan sääntelyn kannalta aivan liian epämääräinen", eikä 

sääntelyä sellaisena ollut mahdollista toteuttaa tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.. 
 

Samoin on selvää, että pykälän 3 momentissa, joka koskee poliisimiestä tilapäisesti avustavan 

voimankäyttöoikeutta, ei ole pidetty silmällä sen kaltaista sotilaallista voimankäyttöä sisältävää tilannetta, 

jota nyt käsiteltävä lakiehdotus tarkoittaa. Poliisimies voi oikeuttaa häntä tilapäisesti avustavan henkilön 

käyttämään vain sellaisia voimakeinoja, joihin hänellä itsellään on oikeus turvautua: poliisimies voi 

säännöksen mukaan antaa voimankäyttöä koskevan valtuutuksen vain "toimivaltansa nojalla". Poliisilain 

27 §:n 3 momentti ei sovellu nyt käsiteltävän ehdotuksen 
 
 
 
' Ks. Tuori, Kaarlo: En sista tillflyktsort for polisens allmänna befogenhet? JFT 2004 492-516. 

tarkoittamiin sotilaallista voimankäyttöä sisältäviin tilanteisiin myöskään sen vuoksi, että tämän 

säännöksen mukaisen voimankäytön edellytetään tapahtuvan poliisimiehen ohjauksessa. On tuskin 

ajateltavissa, että poliisimiehellä olisi kompetenssi johtaa operaatioita, joissa turvaudutaan sotilaallisiin 

voimakeinoihin. 
 

Toisin kuin esityksen säätämisjärjestysperusteluissa on katsottu, lakiehdotusta on nähdäkseni arvioitava 

perusoikeuksien rajoitusedellytysten kannalta. Henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ei saa perustuslain 7 

§:n 2 momentin mukaan puuttua mielivaltaisesti eikä ilman laissa säädettyä perustetta. Lisäksi 

perusoikeusrajoitusten on täytettävä ne yleiset edellytykset, jotka on koottu perustuslakivaliokunnan 

mietintöön 25/1994 vp. Nähdäkseni on selvää, että lakiehdotus ei täytä esimerkiksi lakitasoisen sääntelyn 

tarkkarajaisuuden ja täsmällisyyden vaatimusta. Voimankäyttöoikeuden toimivaltaperuste esityksen 

tarkoittamissa tilanteissa on säänneltävä nimenomaisesti, mikäli pidetään tarpeellisena niihin 

lainsäädännön tasolla varautua. 
 
 
Heimolassa 25.11.2004 

Kaarlo Tuori 



 

 

Olli Mäenpää 
25.11.2004 
 
 
Perustuslakivaliokunnalle 
 
 

Hallituksen esitys laiksi puolustusvoimien virka-avusta poliisille annetun lain 4 §:n 
muuttamisesta (HE 187/2004 vp) 
 
 
Yleistä 

 
Esityksen perustarkoituksena on säännellä tilanteita, joissa puolustusvoimat voi 
valtioneuvoston tai pääesikunnan pyynnöstä käyttää sotilaallisia voimakeinoja 
siviiliyhteiskunnassa, rauhan aikana. Sotilaallinen voimankäyttö olisi 
lakiehdotuksen mukaan mahdollista rikoslain 34 a luvussa tarkoitettujen 
terrorismirikosten estämiseen tai keskeyttämiseen. Tällaista poikkeuksellista 
voimankäyttöä koskevan lainsäädännön valmistelua ja säätämistä voidaan 
sinänsä pitää perusteltuna etenkin uudenlaiset terroriuhkat huomioon ottaen. 
Poikkeuksellisiin tilanteisiin on perusteltua varautua myös tältä osin etukäteen. 
 
Koska kyseessä on kuitenkin erittäin vahvojen voimakeinojen käyttö, joilla 
voidaan perustavalla tavalla vaikuttaa useisiin perus- ja ihmisoikeuksiin, 
sääntelyn täsmällisyyteen ja selkeyteen tulisi kiinnittää erityistä huomiota. 
Lakiesitys on täitä kannalta arvioituna epätyydyttävä, mikä johtuu muun muassa 
siitä, että tarvittavien toimivaltasäännösten sijoittaminen virka-apulakiin on 
erittäin ongelmallinen sääntelytapa. Lakia valmisteltaessa ei myöskään ole 
lainkaan kiinnitetty huomiota perus- ja ihmisoikeuksien suojaan eikä 
valmisteluvaiheessa ole pyydetty lausuntoja. Sääntelyn merkitykseen ja 
toimivaltuuksien merkittävyyteen nähden valmistelua ei voida pitää 
asianmukaisena. 
 
Edellä esitetty heijastuu valitettavasti myös ehdotetuissa muotoiluissa, joiden 
pohjalta näin merkittävä lainsäädäntö on tuskin toteutettavissa perustuslain 
kannalta tyydyttävässä muodossa. Seuraavassa en tämän vuoksi kommentoi 
yksityiskohtaisesti yksittäisiä säännösehdotuksia. Sotilaallisten voimakeinojen 
käyttämisestä tulisi nähdäkseni säätää erityisellä lailla, jonka valmistelussa tulisi 
huolellisesti arvioida sekä tällaisten voimakeinojen käyttöedellytykset että niiden 
käyttämisen mahdolliset vaikutukset perus- ja ihmisoikeuksiin, 
vastuukysymyksiin ja menettelytapoihin. 

Julkisen vallan käytön perustuminen lakiin ja vallankäytön lakiperustaisuus 
 
Voimakeinojen käytön sisältö ja niiden käytön sääntely 

 
Ehdotus sääntelee erityisesti virka-avun antamisen edellytyksiä ja menettelyjä, 
joista virka-avun antamisesta päätetään. Ehdotuksessa ei sen sijaan 
täsmällisesti säännellä sotilaallisten voimakeinojen käyttämisen edellytyksiä, 
puitteita tai rajoja. Tämä voi olla ongelmallista, koska kysymys olisi 
käytännössä poikkeuksellisen voimakkaan julkisen vallan käytöstä. Toimivalta 
sotilaallisten voimakeinojen käyttöön on esityksessä määritelty väljästi ja lisäksi 
esityksen perustelujen kannalta ristiriitaisesti. Myös vastuun määrittely on 
ongelmallisesti säännelty. 
 



 

 

Toimivallan määrittelyn ongelmallisuus johtuu jo siitä, että toimivalta 
sotilaallisten voimakeinojen käyttöön määräytyisi esityksen perustelujen 
mukaan voimassaolevan virka-apulain 6 §:n mukaisesti (HE s. 1 ja 3). Virka-
apulain 6 §:n 2 momentin mukaan virka-aputehtävää suorittavalla on erittäin 
tärkeässä ja kiireellisessä tehtävässä oikeus poliisimiehen ohjauksessa käyttää 
tehtävän suorittamiseksi sellaisia tehtävän suorittamiseksi välttämättömiä 
voimakeinoja, joihin poliisimies hänet toimivaltansa nojalla valtuuttaa ja joita 
tilanne huomioon ottaen voidaan pitää puolustettavina. Myös nyt tarkoitetuissa 
tapauksissa "[pjoliisin toimeksiannosta tapahtuva voimankäyttö perustuisi 
poliisilain 27 §:ään." (HE s. 7) 
 
Virka-apulain perusidea on tältä osin, että poliisi voi saada virka-apua vain 
sellaisten voimakeinojen käyttämiseen, jotka jo kuuluvat poliisin omaan 
toimivaltaan. Tämä on yleensäkin virka-apusäännösten peruslähtökohta: virka-
avun pyytäminen ja saaminen eivät voi sellaisenaan laajentaa virka-avun 
pyytäjän toimivaltaa. Virka-apumenettely ei sellaisenaan laajenna myöskään 
virka-avun antajan toimivaltaa. Poliisimies ei näin ollen virka-apulain tai 
muunkaan lain nojalla voi valtuuttaa puolustusvoimia sellaisten voimakeinojen 
käyttöön, jotka eivät ylipäänsä kuulu poliisin lakisääteiseen toimivaltaan 
poliisilain 27 §:n mukaan. Puolustusvoimat ei toisaalta saa virka-apulain nojalla 
toimivaltuuksia, joita sillä ei lain mukaan ole. Virka-apulain 6 §:n 2 momentin 
säännöksellä ei siten ole oikeudellista merkitystä lakiehdotuksen tarkoittamissa 
tilanteissa, koska poliisi ei voi valtuuttaa puolustusvoimia sotilaallisten 
voimakeinojen käyttöön. Olisikin perusteltua selvittää sotilaallisten 
voimakeinojen käytön sääntely virka-apulaista täysin erillisessä laissa. 
 
Kun sotilaallisten voimakeinojen käyttämistä ei ole mahdollista rajoittaa virka-
apulain 6 §.n 2 momentin ja poliisilain 27 §:n puitteisiin, lähtökohtana on 
voimakeinojen sisällön avoin määrittely lakiehdotuksen 4 §:n 1 momentissa. 
Säännöksen mukaan poliisilla on oikeus terroririkosten estämiseksi tai 
keskeyttämiseksi pyytää puolustusvoimia käyttämään mitä tahansa sotilaallisia 
voimakeinoja ja puolustusvoimilla on vastaavasti oikeus käyttää mitä tahansa 
pyydettyjä sotilaallisia voimakeinoja. Tällaisilla sotilaallisilla voimakeinoilla 
tarkoitetaan aluevalvontalain 33 §:n mukaisesti " sotilaan henkilökohtaisen 
aseen käyttöä voimakkaampaa, sotavarustein tapahtuvaa asevoiman käyttöä." 
(HE s. 6) 
 
Koska julkisen vallan käytön tulee perustuslain 2 §:n 3 momentin mukaan 
perustua lakiin, myös tällaisten sotilaallisten voimakeinojen käytön tulee 
siviiliyhteiskunnassa perustua lakiin. Tällainen lakiperusta onkin muodollisesti 
ehdotetussa 4 §:n 1 momentissa, jonka mukaan puolustusvoimat saa 
pyynnöstä käyttää sotilaallisia voimakeinoja, jos se on välttämätöntä 
terroririkosten estämiseksi tai keskeyttämiseksi. Koska toimivalta on 
säännöksessä määritelty varsin väljästi, keskeinen merkitys on valtioneuvoston 
tai pääesikunnan päätöksellä, jossa määrätään sotilaallisten voimakeinojen 
käytöstä. Tällaista päätöstä tehtäessä tulisi ottaa huomioon paitsi terroriteon 
estämiseksi tarvittavat toimenpiteet myös tällaisten toimenpiteiden mahdolliset 
vaikutukset perus-ja ihmisoikeuksiin. Päätöksenteossa tulisi niin ikään ottaa 
huomioon hallinnon oikeusperiaatteet (lähinnä suhteellisuus- ja 
objektiviteettiperiaate sekä tarkoitussidonnaisuuden periaate). Päätöksenteon 
puitteet olisi muun muassa näiltä osin perusteltua sisällyttää nimenomaisesti 
säädettävään lakiin. 

 
Voimakeinojen käyttötilanteet ja -kohteet 



 

 

 
Rikoslain 34 a luku, joka keskeisesti määrittelee sotilaallisten voimakeinojen 
käyttöedellytyksiä, sisältää useita, vakavuudeltaan eritasoisia 
terrorismirikostunnusmerkistöjä. Ehdotuksen mukaan sotilaallisia voimakeinoja 
voitaisiin käyttää minkä tahansa tällaisen rikoksen estämiseen tai 
keskeyttämiseen. On tuskin kuitenkaan riittävän painavia perusteita käyttää 
mitään sotilaallista voimakeinoa esimerkiksi terrorismin rahoittamisen (RL 34 
a:5) estämiseksi. Joka tapauksessa tällainen edellytys olisi liian väljä erityisen 
voimakkaan julkisen vallan käyttämisen perustaksi. Tässä suhteessa varsin 
tulkinnanvaraisia rikosnimikkeitä ovat myös terroristiryhmän johtaminen (RL 34 
a:3) ja terroristiryhmän toiminnan edistäminen (RL 34 a:4). Voimakeinojen 
käyttötilanteet tulisikin tältä osin yksilöidä olennaisesti tarkemmin. Pelkästään 
rikosnimikkeiden käyttäminen ei ehkä tältä osin myöskään ole riittävän 
täsmällistä. 
 
Sotilaallisten voimakeinojen käyttäminen terroririkosten tekemisen estämiseen 
sisältäisi toimivallan ennakoivaan voimakeinojen käyttämiseen. Tällaisesta 
ennaltaestävästä (pre-emptiivisestä) toiminnasta on ainakin 
maailmanpolitiikassa viime aikoina saatu vain huonoja kokemuksia. On myös 
epäselvää, minkälaisissa tilanteissa sotilaallisten voimakeinojen käyttäminen 
ylipäänsä voisi olla tehokas tapa estää terroririkoksen tekeminen. Kysymys on 
luonnollisesti myös siitä, miten estämisen ja keskeyttämisen välinen ero 
määritellään. Lakiesityksen perusteluissa ei ole arvioitu myöskään tätä, 
voimakeinojen käytön perusteiden kannalta sinänsä olennaista problematiikkaa. 

 
Oikeudellinen vastuu sotilaallisten voimakeinojen käytöstä 

 
Jos sotilaallisia voimakeinoja käytetään siviiliyhteiskunnassa, erittäin korostunut 
merkitys on vastuulla ja vastuun määrittelyä. Esityksen perustelujen mukaan 
"[kjaikissa virka-aputilanteissa virka-avun pyytäjä vastaisi toimenpiteen 
laillisuudesta ja pyynnön mukaisten voimakeinojen käytöstä. ... 
Terrorismitilanteissa vastuu toimenpiteen laillisuudesta olisi siten 
sisäasiainministeriöllä tai poliisin ylijohdolla." (s. 7) Tällainen vastuun 
kohdistaminen - tai oikeastaan vyöryttäminen - sotilaallisten voimakeinojen 
käytöstä yksinomaan poliisiviranomaisille on ongelmallista. Se on erityisen 
ongelmallista, kun sotilaallisten voimakeinojen käyttäminen ei ylipäänsä kuulu 
poliisin toimivaltaan eikä poliisilla siten voi olla riittävää ammattitaitoa, 
kokemusta ja valvonta-edellytyksiä tällaisten poikkeuksellisten voimakeinojen 
käytössä. 
 
On tosin selvää, että lakiesityksen perustelulausumilia ei voida määritellä 
oikeudellista vastuuta, jonka perusteet virkatoimien osalta määräytyvät 
perustuslain 118 §:n mukaan. Sotilaallisten voimakeinojen käytön erityisen 
poikkeuksellisuuden ja mahdollisen laajan merkityksen vuoksi myös 
vastuuperusteet olisi ilmeisesti aiheellista selventää ja määritellä tarkemmin. On 
selvää, että myös puolustusvoimilla on oma vastuunsa, kun se käyttää 
sotilaallisia voimakeinoja, samoin vastuu kohdistuu voimakeinojen käytöstä 
päättäneisiin valtioneuvoston jäseniiin tai pääesikunnan virkamiehiin. Myös 
vahingonkorvausvastuun perusteiden sääntelytarve tulisi samalla selvittää. 

 
Perus- ja ihmisoikeudet 
 
Oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ja turvallisuuteen 

 



 

 

Sotilaallisten voimakeinojen käyttäminen voi puuttua yksilön henkilökohtaiseen 
koskemattomuuteen ja ääritapauksessa se voi kohdistua myös yksilön tai 
yksilöiden elämään (PL 7.1 §). Nämä vaikutukset tulisi ottaa jo lakia 
säädettäessä huomioon. Perus- ja ihmisoikeuksien suojan tulisikin 
asianmukaisesti vaikuttaa sotilaallisten voimakeinojen käytön edellytyksiin ja 
käyttötapaan. 
 
Elämän ja henkilökohtaisen koskemattomuuden perustuslain suojan merkitystä 
ei tietysti perusteluissa ilmeisesti tarkoitetulla tavalla vähennä se, että 
sotilaalliset voimakeinot saattaisivat joissain tilanteissa kohdistua "vain 
äärimmäisen vakavia rikoksia tekeviin" (HE s. 7). Tosin tällä näkökohdalla 
saattaa olla merkitystä arvioitaessa voimakeinon käytön 

 
kohdistamisen edellytyksiä. Jos voimakeinot voidaan kohdistaa ainoastaan 
terrori rikosta toteuttavaan, niiden käyttöedellytykset voivat olla väljemmät kuin 
voimakeinojen todennäköisten vaikutusten kohdistuessa myös sivullisiin. 
 
Vaikka voimakeinojen kohdistaminen saattaa toisaalta tehostaa 
henkilökohtaista turvallisuutta (PL 7.1 §), tämä ei voine toimia yleispätevänä 
perusteena täysin erilaisille voimakeinoille. Henkilökohtaisen turvallisuuden 
takaaminen on kuitenkin relevantti näkökohta arvioitaessa sotilaallisten 
voimakeinojen käytön hyväksyttävyyttä. 

 
Omaisuuden suoja 

 
Sotilaallisten voimakeinojen käytöllä voi tilanteesta riippuen olla huomattava 
vaikutus omaisuuden suojaan (PL 15 §). Voimakeinojen käytön perusteita tulisi 
arvioida myös tämän suojan kannalta. Myös korvausvastuuseen liittyvä 
problematiikka tulisi selvittää tässä yhteydessä. 

 
Perusoikeuksien turvaaminen 

 
Sotilaallisilla voimakeinoilla on sinänsä mahdollista turvata perusoikeuksia, 
vaikka ne eivät tietysti olekaan tavanomainen keino tämän turvan 
toteuttamiseksi. Puolustusvoimien tehtävänä on joka tapauksessa myös 
puolustaa perusoikeuksia (L puolustusvoimista 2 §:n 3 kohta), ja tämä tehtävä 
on otettava huomioon sotilaallisia voimakeinoja käytettäessä. Perusoikeuksien 
turvaaminen voi kuitenkin terroritekojen estämisen tai keskeyttämisen 
yhteydessä aiheuttaa ongelmallisia punnintatilanteita, koska sotilaallisten 
voimakeinojen käyttäminen voi myös herkästi loukata perusoikeutta tai 
perusoikeuksia. 
 
Perusoikeuksien turvaamiseen liittyvää problematiikkaa koskevana 
ääriesimerkkinä voi olla siviilikohteeseen suunnatun, räjähteillä lastatun 
matkustajalentokoneen tuhoaminen asutun siviilikohteen suojaamiseksi. 
Tällainen asetelma herättää välttämättä yleisen kysymyksen sotilaallisten 
voimakeinojen oikeutuksesta ylipäänsä. Konkreettinen ongelma on myös 
lentokoneen matkustajien elämän ja siviilikohteen asukkaiden elämän 
suojaamisen välinen suhde. Koska perustuslain 7 §:n 1 momentin säännös 
elämän ja henkilökohtaisen koskemattomuuden suojasta "turvaa siinä lueteltuja 
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oikeushyviä julkisen vallan itse toimeenpanemilta loukkauksilta" (HE 309/1993 
vp, s. 46), voidaan kysyä, voiko terroriteon estäminen tai keskeyttäminen 
ylipäänsä oikeuttaa puuttumaan näihin oikeushyviin sotilaallisin voimakeinoin. 
Myönteistä vastausta ei nähdäkseni voi kategorisesti sulkea pois, mutta 
vastauksen perusteista ja perusteluista tulisi käydä laajempaa keskustelua. 
Samalla voimakeinojen käyttöedellytyksiä tulisi sekä arvioida että määritellä 
tarkemmin ottaen huomioon perusoikeuksien yleiset rajoitusedellytykset ja 
ihmisoikeuksien suoja. 

 
Koska sotilaallisten voimakeinojen käyttö voi ääritapauksessa vaikuttaa ihmisten 
elämään, jota on paikallaan pitää perustavan oikeutena, myös tällaisiin tilanteisiin tulisi 
lakia säädettäessä kiinnittää huomiota. Tältä osin on erityistä oikeudellista merkitystä 
Euroopan ihmisoikeussopimuksen 2 artiklaan sisältyvällä, oikeutta elämään 
määrittelevällä ihmisoikeus-säännöksellä - myös siksi se, että se on perustuslain 7 §:n 
1 momentin säännöstä huomattavasti nyansoidumpi. Artiklan 1 kohta sisältää sinänsä 
ehdottoman kiellon, jonka mukaan [kjeneltäkään ei saa riistää hänen elämäänsä 
tahallisesti, paitsi tuomioistuimen päätöksen täytäntöönpanemiseksi...". Artiklan 2 
kohdan mukaan elämän riistämistä ei kuitenkaan voida katsoa tämän artiklan 
vastaiseksi teoksi, "kun se seuraa voimankäytöstä, joka on ehdottoman välttämätöntä: 

 
a) kenen hyvänsä puolustamiseksi laittomalta väkivallalta;...". 

 
Nähdäkseni vastaavanlaista lähtökohtaa voidaan puoltaa myös perusoikeuksien 
rajoitusedellytyksien perusteella. Lakiehdotuksen toimivaltasäännös on kuitenkin myös 
tältä kannalta selvästi liian laaja ja väljäsisältöinen. 
 
Perusoikeuksien turvaamisen ja niiden rajoittamisen välistä punnintaa on kaiken 
kaikkiaan vaikea säännellä lailla, kun on kyseessä sotilaallisten voimakeinojen 
käyttäminen. Tällaisten voimakeinojen lakisääteinen määrittely on tuskin edes 
yksityiskohtaisesti mahdollista. Perustavat suuntaviivat tulee kuitenkin voida määritellä 
lailla, lähinnä sääntelemällä tarkemmin voimakeinojen käyttöedellytyksiä ja -tilanteita 
sekä voimakeinojen käytön puitteita. Toimivaltasäännöksiä täsmennettäessä on joka 
tapauksessa välttämätöntä ottaa ainakin yleisluonteisesti huomioon sotilaallisten 
voimakeinojen vaikutukset keskeisiin perusoikeuksiin ja niiden turvaamiseen myös 
sinänsä mahdollisissa mutta epätodennäköisissä ääritilanteissa. 



 

 

Veli-Pekka Viljanen 
 

HE 187/2004 vp LAIKSI PUOLUSTUSVOIMIEN VIRKA-AVUSTA PO-

LIISILLE ANNETUN LAIN 4 §:n MUUTTAMISESTA 
 
 

Eduskunnan perustuslakivaliokunta 25.11.2004 
 

Hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi poliisille oikeus saada puolustusvoimilta "sotilaallisten 

voimakeinojen käyttöä edellyttävää virka-apua", jos se on välttämätöntä rikoslain 34 a luvussa 

tarkoitettujen rikosten (= terrorismirikokset) estämiseksi tai keskeyttämiseksi. Virka-apua pyytäisi 

sisäasiainministeriö puolustusministeriöltä ja sen antamisesta päätettäisiin valtioneuvoston 

yleisistunnossa. Yhteiskunnan erittäin tärkeää toimintoa välittömästi ja vakavasti vaarantavassa 

kiireellisessä tapauksessa virka-apua voi pyytää poliisin ylijohto pääesikunnalta, joka päättää 

välittömästi virka-avun myöntämisestä. 

Virka-apu tarkoittaa sitä, että virka-apua antava viranomainen käyttää toimivaltaansa 

toisen viranomaisen tehtäväpiirissä, jotta virka-avun saaja voisi toteuttaa tietyn tehtävänsä. Virka-avun 

saamisen yleisenä edellytyksenä on, että toimi tai tehtävä, johon virka-apua pyydetään, kuuluu sitä 

pyytävän viranomaisen tehtäväpiiriin (ks. esim. Mäenpää, Hallinto-oikeus, 2000, s. 139-140,425). 

Perustuslain 2 §:n 3 momentin mukaan julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Näin 

ollen myös oikeuden saada ja antaa virka-apua tulee perustua riittävän yksilöityyn eduskuntakin 

tasoiseen säännökseen. Käsillä olevassa arviointitilanteessa on lisäksi otettava huomioon, että virka-

apuun on tarkoitettu kuuluvan voimakeinojen käyttämistä, mikä merkitsee sitä, että sääntelyä on 

arvioitava myös perusoikeuksien rajoitusedellytysten kannalta. 

Hallituksen esityksen sisältämässä lakiehdotuksessa ei itsessään määritellä sitä, millaisia 

voimakeinoja puolustusvoimat voivat käyttää virka-apua antaessaan. Kun virka-apua annetaan 

nimenomaan poliisin tehtävien hoitamisessa, määrittelee voimakeinojen käyttöä tässäkin yhteydessä 

poliisilain 27 §. Jollei puolustusvoimien osalta säädetä erityistä virka-aputilanteisiin soveltuvaa 

voimakeinojen käyttöä koskevaa säännöstä, tulee senkin osalta ymmärtääkseni sovellettavaksi 

poliisilain 27 §:n 3 momentin säännös, jonka mukaan sillä, joka poliisimiehen pyynnöstä tai tämän 

suostumuksella tilapäisesti avustaa poliisimiestä tilanteessa, jossa on välttämätöntä turvautua sivullisen 

voimakeinoapuun erittäin tärkeän ja kiireellisen poliisin tehtävän suorittamisessa, on oikeus 

poliisimiehen ohjauksessa sellaisten välttämättömien voimakeinojen käyttämiseen, joihin poliisimies 

toimivaltansa nojalla hänet valtuuttaa. Tarkoituksensa perusteella tämä säännös soveltuu kuitenkin perin 
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huonosti puolustusvoimien antamaan virka-apuun, joka käsittäisi myös sotilaallisten voimakeinojen 

käyttämistä. 

Hallituksen esityksen perustelujen mukaan sotilaallisella voimakeinolla tarkoitetaan 

sotavarustein tapahtuvaa aseellisten voimakeinojen käyttämistä, joka on sotilaan henkilökohtaisen aseen 

käyttöä voimakkaampaa (HE, s. 8). Perusteluissa on tältä osin viittaus aluevalvontakin (755/2000) 33 

§:ään, johon sisältyy tällainen sotilaallisten voimakeinojen määritelmä (HE, s. 6). Sotilaallisten 

voimakeinojen määritelmä ei kuitenkaan ilmene suoraan ehdotetusta virka-apusäännöksestä. 

Kun otetaan huomioon, että sotilaallisten voimakeinojen käyttämistä käsittävässä virka-

avussa olisi kyse erittäin merkittävästä ja poikkeuksellisesta sekä yksilön perusoikeuksiin (mm. oikeus 

elämään) hyvin syvälle puuttuvasta toimivallasta, on ehdotettu sääntely arvioni mukaan riittämätön sekä 

perustuslain 2 §:n 3 momentin säännöksen kannalta, joka edellyttää julkisen vallan käytön perustumista 

lakiin, että perusoikeuksien rajoittamiselta edellytettävän lailla säätämisen ja rajoituksen täsmällisyys-ja 

tarkkarajaisuusvaatimuksen kannalta. 

Pidän ensinnäkin välttämättömänä, että lakiehdotuksessa selkeästi määritellään, mitä 

siinä tarkoitetaan sotilaallisilla voimakeinoilla. Tältä osin ei voida pitää riittävänä, että hallituksen 

esityksen perusteluissa viitataan aluevalvontakin sisältämään sotilaallisten voimakeinojen määritelmään, 

kun otetaan vielä huomioon, että virka-avussa poliisille ei ole kysymys aluevalvontakin sääntelemästä 

toiminnasta. 

Toiseksi pidän välttämättömänä, että tällaisen poikkeuksellisen virka-avun ollessa 

kyseessä laissa määritellään mahdollisimman selkeästi, millä edellytyksin virka-apu voi käsittää 

sotilaallisia voimakeinoja ja mitä on otettava huomioon arvioitaessa tällaisten voimakeinojen käytön 

puolustettavuutta. Tällaisen säännöksen kirjoittamismallia voidaan hakea esimerkiksi poliisilain 27 §:n 

yleisistä poliisin voimakeinojen käyttöä koskevista säännöksistä. 

Hallituksen esityksen perusteluissa mainitaan esimerkkinä tilanteesta, jossa sotilaallisia 

voimakeinoja voitaisiin tarvita asetelma, jossa terroristien haltuun ottama ilma-alus olisi tulossa 

Suomen ilmatilaan tai täällä poikennut lentoreitiltään suunnaten lentonsa esimerkiksi kohden 

ydinvoimalaa, huomattavaa taajamaa tai paikkaa, jossa on koolla valtion ylintä johtoa (HE, s. 8). 

Pemstelumaininnan johdosta on syytä korostaa, että tällaisessa tilanteessa sotilaallisten voimakeinojen 

käytön laillisuuden arviointia ei voida kuitenkaan perustaa nyt ehdotetun yleisluontoisen virka-

apusäännöksen varaan. Lähtökohtana on, ettei oikeus saada virka-apua voi laajentaa poliisin 

toimivaltaa, eikä virka-apusäännös sellaisenaan anna puolustusvoimille uutta poliisin toimivallasta 

riippumatonta toimivaltaa. 

Hallituksen esityksessä ehdotettu päätöksentekomenettely varmistaa normaali-

menettelyssä päätöksenteon pysymisen parlamentaarisessa kontrollissa, kun päätöksenteko tapahtuisi 

sisäasiainministeriön aloitteesta ja valtioneuvoston yleisistunnossa. Kiireellisessä tapauksessa päätöksen 



 

 

virka-avusta voisi kuitenkin tehdä pääesikunta poliisin ylijohdon pyynnöstä. Kun otetaan huomioon 

virka-apupyynnön poikkeuksellisuus ja sen sisältämä mahdollisuus sotilaallisten voimakeinojen 

käyttämiseen, tulisi normaalimenettelystä poikkeavaan päätöksentekomenettelyyn ryhtyä ainoastaan, jos 

valtioneuvostoa ei ole mahdollista saada ajoissa koolle. Tältä osin on mielestäni vielä syytä pohtia, 

tulisiko poliisin ylijohdon itsenäisen virka-apupyynnön ja pääesikunnan päätöksentekovallan 

edellytyksiä tiukentaa ehdotetusta. 

Ehdotettu päätöksentekomenettely ei käsitykseni mukaan rajoittaisi presidentin 

toimivaltaa puolustusvoimien ylipäällikkönä eikä se niin ollen ole ongelmallinen perustuslain 128 §:n 

kannalta. 
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PUOLUSTUSVOIMIEN VIRKA-AVUSTA POLIISILLE ANNETUN LAIN 
MUUTTAMINEN (187/2004 VP.) 

 
1. Yleistä 
 
Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi puolustusvoimien virka-
avusta poliisille annettua lakia. Ehdotuksen keskeisin sisältö on 
välttämättömien sotilaallisten voimakeinojen käytön sisällyttäminen 
puolustusvoimien antamaa virka-apua koskevaan lainsäädäntöön. 
Sotilaallisella voimakeinolla tarkoitetaan sotavarustein tapahtuvaa 
aseellisten voimakeinojen käyttämistä, joka on sotilaan henkilökohtaisen 
aseen käyttöä voimakkaampaa. 
 
2. Sotilaallisten voimakeinojen käyttöä koskeva 
päätöksenteko 
 
Kaikki voimakeinojen käyttö virka-avun antamistilanteessa perustuisi 
ehdotuksen mukaan jatkossakin poliisilain (493/1995) säännökseen (27 §). 
Ehdotus ei siis muuttaisi itse voimakeinojen käyttöä koskevaa 
laillisuusharkintaa tai sen lakiperustaa vaan ainoastaan voimankäytön 
keinovalikoimaa. 
 
Puolustusvoimien ratkaistavaksi jäisi itse virka-avun antaminen sekä se, 
miten sotilaallisten voimakeinojen käyttö toteutetaan poliisin yleisjohdon 
alaisena. 
 
3. Virka-avun toissijaisuus 
Poliisille annettavan virka-avun perusajatuksena on sen toissijaisuus 
verrattuna poliisin omaan toimintaan. Virka-apua annetaan 
ainoastaan siinä tapauksessa, että poliisin omat voimavarat ovat 
riittämättömiä tehtävän suorittamiseen tai jos tehtävän 
suorittamiseen tarvitaan poliisilta puuttuvaa erityishenkilöstöä tai 
välineistöä. 
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4. Ehdotetun lakimuutoksen suhde 
maanpuolustusvelvoilisuuden toteuttamiseen 
 
Jokainen Suomen kansalainen on velvollinen osallistumaan 
isänmaan puolustukseen tai avustamaan sitä sen mukaan kun laissa 
säädetään. Varusmiespalvelus on asevelvollisuuslain (452/1950) 
säätelemä muoto maanpuolustusvelvoilisuuden täyttämiseksi. 
 
Puolustusvoimien poliisille antaman virka-avun toteuttamiseen 
voidaan pääsääntöisesti käyttää varusmiehiä. Puolustusvoimien 
virka-avun antamista koskevassa ohjeistuksessa on varusmiesten 
käyttäminen virka-aputehtävissä kuitenkin rajattu siten, että 
vaarallisiin tai erityistilanteisiin liittyviin tehtäviin virka-apujoukko 
koostuu ainoastaan puolustusvoimien vakinaisesta henkilökunnasta. 
Ehdotuksen tarkoittamassa tilanteessa, jossa kyseessä olisi 
sotilaallisten voimakeinojen käyttäminen, edellytetään virka-apua 
antavalta puolustusvoimien henkilökunnalta myös 
voimankäyttövälineiden käyttöön liittyvää erityiskoulutusta sekä 
tähän liittyvää ammattitaidon ylläpitämistä. Tällöin on poikkeuksetta 
kyseessä sen kaltainen tilanne, jossa virka-apuyksikkö koostuu 
puolustusvoimien vakinaisesta henkilökunnasta. 
 
Edellä mainittu huomioiden ehdotus ei ole ristiriidassa perustuslain 
tarkoittaman maanpuolustusvelvoilisuuden sisällön kanssa. 
 
5. Ehdotetun lakimuutoksen suhde puolustusvoimien 
ylipäällikön asemaan 
 
Perustuslain mukaan puolustusvoimien ylipäällikkyys kuuluu 
tasavallan presidentille. Puolustusvoimien ylipäällikkyyteen kuuluu 
asema ylimpänä sotilaskäskyasioiden ratkaisijana. 
Sotilaskäskyasioiden aineelliseen sisältöön kuuluu mm. sotatoimien 
ja sotajoukkojen johtaminen sekä näiden käyttämistä sotilaallisista 
voimakeinoista päättäminen. 
 
Ylipäällikön edellä mainittu toimivalta on ehdotuksessa otettu 
asianmukaisesti huomioon, eikä ehdotus siten ole ristiriidassa 
perustuslain kanssa. 

 
6. Loppupäätelmä 
 
Edeilä esitettyyn viitaten katson, että ehdotettu laki voidaan 
säätää tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. 

LIITTEET 

Asessori 
OTK T*emu Penttilä 
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HE 187/2004 vp 
 
HALLITUKSEN ESITYS LAIKSI PUOLUSTUSVOIMIEN VIRKA-AVUSTA POLIISILLE 
ANNETUN LAIN 4 §:N MUUTTAMISESTA 

 
Tietooni on tullut, että viitekohdassa mainitun hallituksen esityksen 
eduskuntakäsittelyn yhteydessä on käyty keskustelua sotilaallisten 
voimakeinojen käytöstä tilanteessa, jossa terroristit ovat ottaneet haltuunsa 
ilma-aluksen. 
 
Voimassa olevan lainsäädännön ja puolustusvoimien virka-avusta poliisille 
annetun lain (781/1980) muutosehdotuksen välisen suhteen selventämiseksi 
pyydän saada todeta seuraavaa: 
 
Ehdotettu lainmuutos ei antaisi viranomaisille uusia 
voimankäyttövaituuksia. Kysymys olisi nykyisiin 
voimankäyttö valtuuksiin perustuvasta poliisin voimankäytöstä tilanteessa, jossa 
poliisilla ei olisi käytössään voimankäytössä tarvittavaa erityisvälineistöä tai -
henkilöstöä. Tilanteiden harvinaisuuden vuoksi poliisia itseään ei ole 
tarkoituksenmukaista varustaa tällaisella välineistöllä tai henkilöstöllä, vaan 
tarkoituksenmukaista on antaa poliisille oikeus pyytää näissä tilanteissa 
voimankäyttövirka-apua niiltä viranomaisilta, joilla tällaista välineistöä tai 
henkilöstöä on. 
 
Poliisin voimankäyttö perustuisi siis tässäkin poliisilain (493/1995) 27 §:n 
yleissäännökseen. Sen mukaan poliisimiehellä on oikeus muun muassa 
välittömästi uhkaavan rikoksen tai muun vaarallisen teon tai tapahtuman 
estämiseksi käyttää sellaisia tarpeellisia voimakeinoja, joita voidaan pitää 
puolustettavina. Säännöksen mukaan voimakeinojen puolustettavuutta 
arvioitaessa on otettava huomioon tehtävän tärkeys ja kiireellisyys, vastarinnan 
vaarallisuus, käytettävissä olevat voimavarat sekä muut tilanteen 
kokonaisarvosteluun vaikuttavat seikat. 
 
Poliisilain 54 §:n mukaan sisäasiainministeriö voi antaa asetuksella tarkempia 
säännöksiä muun muassa voimakeinojen käyttämisestä ja kulkuneuvon 



 

 

pysäyttämisestä. Säännöksen nojalla on annettu sisäasiainministeriön   asetus   
poliisin   voimakeinojen   käyttämisestä 
(979/2004) ja sisäasiainministeriön asetus kulkuneuvon pysäyttämisestä 
(1087/2001). 
 
Poliisin voimakeinojen käyttämisestä annetun sisäasiainministeriön asetuksen 4 
§:n mukaan voimakeinojen valinnassa ja käytössä on otettava huomioon 
voimakeinojen käytön todennäköiset vaikutukset ja seuraukset niiden kohteena 
olevaan henkilöön ja erityisesti sivullisten turvallisuuteen. Vaikutusten ja 
seurausten arvioinnin on oltava jatkuvaa. Ampuma-asetta voidaan käyttää vain 
silloin, kun lievempää keinoa tilanteen hoitamiseksi ei ole käytettävissä ja 
kyseessä on välitöntä ja vakavaa vaaraa toisen hengelle tai terveydelle 
aiheuttavan henkilön toiminnan pysäyttäminen. 
 
Kulkuneuvon pysäyttämisestä annetun sisäasiainministeriön asetuksen 4, 5 ja 12-
22 §:ssä säädetään voimakeinojen käyttämisestä. Asetuksen 5 ja 12 §:n mukaan 
pakkopysäyttämisessä on kiinnitettävä erityistä huomiota sivullisten 
turvallisuuteen ja otettava lisäksi huomioon kohdehenkilöiden turvallisuus. 
Asetuksen 21 §:n mukaan kulkuneuvon pysäyttämiseen voidaan käyttää 
voimakeinona ampuma-asetta, jos kysymyksessä on välittömästi uhkaavan 
rikoksen taikka muun vaarallisen teon tai tapahtuman estäminen. Edellä 
mainitussa tilanteessa poliisimies voi ampuma-asetta käyttäen myös keskeyttää 
välitöntä vakavaa vaaraa jonkun hengelle tai terveydelle aiheuttavan henkilön 
toiminnan. Jos kulkuneuvossa on useampi kuin yksi henkilö, edellä mainitut 
edellvtvkset on otettava huomioon kaikkien kulkuneuvossa olevien henkilöiden 
osalta. 
 
Edellä sanotun perusteella on selvää, että poliisi ei voi käyttää itse tai pyytää 
toista viranomaista käyttämään puolestaan voimakeinoja maakulkuneuvon, 
vesikulkuneuvon tai ilma-aluksen pysäyttämiseksi tavalla, joka poliisin tieten 
aiheuttaisi varmasti tai varsin todennäköisesti sivullisen henkilön kuoleman tai 
vammautumisen taikka jossa kohdehenkilö surmattaisiin tarkoituksellisesti. 
 
Hallituksen esityksessä esimerkkinä käytetyllä tilanteella, jossa terroristit ovat 
ottaneet haltuun ilma-aluksen, on haluttu kuvata sellaista ääritilannetta, jonka 
kaltaisen hoitamiseksi poliisilla ei ole lainkaan omaa välineistöä tai henkilöstöä. 
Poliisi ei huolehdi lentoturvallisuudesta ja ilmailun valvonnasta, vaan tämä 
tehtävä kuuluu ilmailulain (281/1995) nojalla Ilmailulaitokselle. Poliisilla ei ole 
käytössään omia ilma-aluksia. Tavanomaisten ilma-aluksen pysäyttämistä 
edellyttävien tilanteiden osalta tämä on otettu huomioon siten, että poliisilain 
kulkuneuvon pysäyttämistä ja siirtämistä koskevan 21 §:n yleissäännöksessä 
viitataan ilma-aluksen laskeutumaan määräämisestä säädettävän ilmailulaissa. 
Ilmailulain 55 §:n mukaan yleisen järjestyksen ja turvallisuuden vaatiessa 
Ilmailulaitos tai Ilmailulaitoksen erikseen määräämissä tapauksissa 
sotilasviranomainen voi kieltää ilma-aluksen lähdön, määrätä ilma-aluksen 
laskeutumaan tai muutoin puuttua ilma-aluksen kulkuun. Silloin kun ilma-alusta 
epäillään käytetyn rikolliseen tarkoitukseen, Ilmailulaitos puuttuu ilma-aluksen 
kulkuun poliisin pyynnöstä. Sotilasviranomainen voi puuttua ilma-aluksen 
kulkuun tämän säännöksen nojalla esimerkiksi tilanteessa, jossa ilma-alus on 
harhautumassa Suomesta valtakunnan rajan yli. Tavallista nopeampi menettely 
on tarpeen, koska Ilmailulaitoksen virka-apupyyntöä käyttämällä ei ehdittäisi 
puuttumaan tilanteeseen (HE 294/1994 vp). 



 

 

 
On huomattava, että ilma-aluksen voimakeinoin pysäyttäminen terroriteon 
estämiseksi tai keskeyttämiseksi ei tarkoita pelkästään sen eduskunnassa 
käydyissä keskusteluissa esille otettua alas ampumista. Vertailukohta voidaan 
hakea aluevalvontalainsäädännöstä, jota sovelletaan muun muassa vieraan 
valtion ilma-aluksen vihamielisen toiminnan torjumiseen. Aluevalvontakin 
(755/2000) 32 §:n mukaan ennen voimakeinojen käyttämistä on annettava 
huomautus sekä varoitus voimakeinojen käyttämisestä. Varoitusta voidaan 
tehostaa ampumalla varoitustuli. Aluevalvonnasta annetun valtioneuvoston 
asetuksen (971/2000) 25 §:ssä säädetään tarkemmin varoituksen antamistavoista 
ja varoitustulen ampumisesta. Varoituksen antaminen voi tapahtua muun muassa 
viestintävälineellä taikka tekemällä ilma-aluksella uhkaava tai hyökkäävä liike. 
 
Ehdotetulla säännöksellä ei ole tarkoitettu varautua nimenomaan ilma-alusta 
käyttäen tehtäviin terroritekoihin, vaan terroritekoihin niiden toteuttamistavasta 
riippumatta. Tilanteet, joissa ehdotettua säännöstä jouduttaisiin soveltamaan, 
ovat tämänhetkisen arvion mukaan Suomessa hyvin epätodennäköisiä. Ehdotettu 
säännös voisi toimia myös ennalta estävänä signaalina terroritekoja 
suunnittelevien suuntaan. Se osoittaisi Suomen osallistuvan päättäväisesti 
kansainvälisen terrorismin torjuntaan. 
 
Ehdotetun säännöksen soveltamistilanteiden enätodennäköisvvdestä huolimatta 
on huomattava, että poliisi joutuu arkityössään tekemään jatkuvasti 
asetelmaltaan samankaltaisia vaikeita voimankäyttöratkaisuja, joita 
terrorismitilanteissakin jouduttaisiin tekemään. Esimerkkinä voidaan mainita 
tilanne, jossa nuori kyyditsee muita nuoria autolla kaupungin keskustassa 
suurella ylinopeudella kaahaten. Kaahaaminen aiheuttaa vakavaa vaaraa 
jalankulkijoille ja muille tienkäyttäjille. Auton pakkopysäyttäminen taas voisi 
saattaa sen kuljettajan ja matkustajat vaaraan. Poliisin on ratkaistava, minkälaiset 
toimenpiteet ovat kaahaamisen keskeyttämiseksi puolustettavia. 
S isäasiainministeri 
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HALLITUKSEN ESITYS LAIKSI PUOLUSTUSVOIMIEN VIRKA-AVUSTA POLIISILLE ANNETUN 
LAIN 4 §:N MUUTAMISESTA 

 
Pyydettynä vastineenaan hallintovaliokunnalle jätettyjen asiantuntijalausuntojen 
johdosta sisäasiainministeriö toteaa seuraavaa: 
 
 

Professori Tuorin ja professori Mäenpään lausunnot 
 
Professori Tuori ja professori Mäenpää ovat lausunnoissaan kiinnittäneet erityistä 
huomiota virka-apu -käsitteen sisältöön. Kuten lausuntojen antajat toteavat virka-
avulla voidaan tarkoittaa sitä, että viranomainen voi toisen viranomaisen pyynnöstä 
käyttää toimivaltaansa pyytävän viranomaisen avustamiseen tämän tehtävän hoidossa. 
Tämä tulee varsin usein esille varsinkin poliisin tehtävissä. Usein lainsäädännössä 
todetaan, että viranomainen on oikeutettu saamaan tarvittaessa poliisilta virka-apua, 
yleensä jos pyytävä viranomainen epäilee kohtaavansa vastarintaa, jolloin tehtävän 
suorittamista turvaamaan ja tarvittaessa vastarinnan murtamiseen pyydetään poliisin 
virka-apua poliisin toimivaltaan kuuluvia voimakeinoja käyttäen. 
 
Käytännössä virka-apuna on kuitenkin pidetty myös sellaista toimintaa, jossa toista 
viranomaista on pyydetty hoitamaan pyytävän viranomaisen tehtävää muistakin kuin 
toimivaltasyistä, esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhoitoviranomaiset ovat usein 
pyytäneet poliisilta virka-apua mielisairaan henkilön toimittamiseksi hoitolaitokseen, 
ei siksi, että odotettavissa olisi ollut vastarintaa tai sellaista toimintaa, että 
voimakeinojen käyttö olisi ollut tarpeen, vaan siksi että poliisilla on ollut kuljetukseen 
sopivia ajoneuvoja, tosin tämän kaltaista virka-apua ei enää anneta. 
Sisäasiainministeriö katsoo, että puolustusvoimien virka-avusta poliisille annetussa 
laissa kysymyksessä on nimenomaan tämän kaltainen "virka-apu", koska laissa 
puolustusvoimien virka-avusta mainitut virka-avun muodot eivät edellytä eivätkä 
sisällä viittausta puolustusvoimien omaan toimivaltaan. Puolustusvoimista annettu 
lakikin toteaa, että virka-apua annetaan yleisen järjestyksen ja turvallisuuden yllä 
pitämiseen siten, kuin siitä on erikseen määrätty eli puolustusvoimien virka-avusta 
poliisille annetussa laissa. 
 
Sisäasiainministeriö katsoo edelleen, että hallituksen esityksessä on kysymys 
samanlaisesta virka-avusta kuin mitä tarkoitetaan virka-apulain 1 §:ssä eli 

virhe, numeroa ei voi esittää annetussa muodossa. 

Postiosoite Käyntiosoite 
PL 26 Säästöpankinranta 2 A 
00023 VALTIONEUVOSTO 00530 HELSINKI 
Puhelin Telefax 

Vaihde (09) 16001 (09) 160 42924 
Sähköposti: 
etunimi.sukunimi@poliisi.fi 
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henkilöstöstä, kalustosta ja välineistöstä, jollaista ei poliisin käytössä sen tehtävän 
toteuttamiseen ole, ja kuten hallituksen esityksessäkin on jo todettu, ei oloissamme 
ole tarkoituksenmukaista hankkia poliisille, koska puolustusvoimilla sellaisia 
välineitä jo on. Kysymyksessä ei siis olisi professorien lausunnoissa tarkoitetun 
kaltainen virka-apu, joka edellyttää virka-apua antavan viranomaisen eli 
puolustusvoimien oman toimivallan käyttöä, jota kuten lausunnoissakin todetaan, ei 

mailto:etunimi.sukunimi@poliisi.fi


 

virhe, numeroa ei voi esittää annetussa muodossa. 

tässä tapauksessa ole, vaan henkilöstö-, kalusto-ja välineistöapua, kaluston ja 
välineistön osalta lisäksi niiden käyttöön koulutettua henkilökuntaa. 
 
Muut lausunnonantajat eivät ole asettaneet kyseenalaiseksi virka-apukäsitteen tämän 
kaltaista tulkintaa. 
 
Lausunnoissa annetaan ymmärtää, että poliisilla ei olisi kompetenssia johtaa 
operaatioita, joissa joudutaan turvautumaan sotilaallisen voiman käyttöön. 
Sisäasiainministeriö toteaa, että poliisi joutuu päivittäin tekemisiin voimankäyttöä 
edellyttävien toimenpiteiden kanssa ja johtamaan usein operaatioita, joissa joudutaan 
käyttämään järeitäkin voimakeinoja. Lisäksi puolustusvoimien virka-apu toteutetaan 
jo lain säännösten mukaankin siten, että virka-apua antava puolustusvoimien 
henkilöstö muodostaa oman yksikkönsä oman johtonsa alaisuudessa. Tilanteessa 
toimintaa johtava poliisi antaa tälle yksikölle tehtävän ja samalla ohjeet mahdollisesta 
voimankäytöstä, Yksikkö toimii oman johtonsa alaisuudessa, vaikka itse operaatio 
onkin poliisin johdossa. 
 
Voimankäytön perusteena sisäasiainministeriö pitää edelleen poliisilain 27 §:ää, joka 
mitä tahansa, tässä tapauksessa terroristisessa tarkoituksessa tehtyä rikosta estettäessä 
ja torjuttaessa on käytettävissä. 
 
Mainittu pykälä sisältää jo itsessään voimankäyttöä koskevan suhteellisuusperiaatteen, 
jonka johdosta voimakeinoja yleensä ja valtioneuvoston luvalla sotilaallisia 
voimakeinoja erityisesti käytettäisiin torjuttaessa vain sellaisia rikoslain 34 a luvussa 
ilmeneviä rikoksia, joissa nämä voimakeinot olisivat puolustettavissa, eivät suinkaan 
esimerkiksi terrorismin rahoituksen tai terroristiorganisaatioon kuulumisen 
torjumiseksi. 
 
Yhteenvetona sisäasiainministeriö toteaa, että 

* puolustusvoimilla on jo nykyisellään säännöksiin perustuva 
itsenäinen oikeus käyttää (sotilaallisia) voimakeinoja, mutta ei 
terrorismin torjunnan, vaan valtakunnan alueellisen koskemattomuuden 
turvaamisen tehtävässä 
* puolustusvoimille ei ole ollut tarkoitus antaa jatkossakaan itsenäistä 
oikeutta käyttää (sotilaallisia) voimakeinoja terrorismin torjunnassa, 
vaan tällaisen sisäisen turvallisuuden tehtävän on haluttu kuuluvan 
edelleenkin poliisille 
* edellä mainitusta johtuen on haluttu, että terrorismin torjunnassa 
sotilaallisin voimakeinoin on kysymys poliisin voimankäytöstä, jonka 
toteuttamiseen puolustusvoimat antavat erityisvälineistöään ja -
henkilöstöään 
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Oikeusministeriön lausunnossa kiinnitetään huomiota varusmiesten käyttämiseen 
virka-aputehtävissä. Koska virka-apulaki antaa puolustusvoimille oikeuden 
määritellä virka-apuosaston kokoonpanon, puolustusvoimat on huolehtinut siitä, 
että varusmiehiä ei ole aiemminkaan asetettu sellaisiin virka-aputehtäviin, joissa on 



 

virhe, numeroa ei voi esittää annetussa muodossa. 

etukäteen ollut odotettavissa voimakeinojen käyttöä tai tehtävässä on ollut 
loukkaantumisen tai vammautumisen vaara. 
 
Puolustusministeriön lausunnossa mainitun yhteisvastuulausekkeen edellyttämä 
sääntely voidaan sisäasiainministeriön käsityksen mukaan toteuttaa kummalla 
tavalla tahansa. Sisäasiainministeriöllä ei kuitenkaan ole tällä hetkellä valmista 
esitystä asiasta. 
 
 
 
 
 
 
 
Poliisijohtaja Jorma Toivanen 
 
 
 

Poliisiylitarkastaja Eero Laine 
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PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN 
LAUSUNTO */2005 vp 
 
Hallituksen esitys laiksi puolustusvoimien virka-
avusta poliisille annetun lain 4 §:n muuttamisesta 

 

Hallintovaliokunnalle 
 

JOHDANTO 

Vireilletulo 

Eduskunta on 14 päivänä lokakuuta 2004 lähettäessään hallituksen esityksen laiksi puo-

lustusvoimien virka-avusta poliisille annetun lain 4 §:n muuttamisesta (HE 187/2004 vp) 

valmistelevasti käsiteltäväksi hallintovaliokuntaan samalla määrännyt, että 

perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto hallintovaliokunnalle. 
 
 
Asiantuntijat 

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina 

- poliisiylitarkastaja Eero Laine, sisäasiainministeriö 

- professori Mikael Hiden 

- professori Olli Mäenpää 

- professori Ilkka Saraviita 

- professori Kaarlo Tuori 

- professori Veli-Pekka Viljanen. 
 
Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut 

- pääesikunta. 

HE 187/2004 vp Versio 0.1 

 
HALLITUKSEN ESITYS 
 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi puolustusvoimien virka-avusta poliisille annetun lain 4 

§:äa. Poliisilla on ehdotuksen mukaan oikeus saada puolustusvoimilta sotilaallisten 



PeVL */2005 vp — HE 187/2004 vp 

 

voimakeinojen käyttöä edellyttävää virka-apua, jos se on välttämätöntä terrorismiri-kosten 

estämiseksi tai keskeyttämiseksi. Virka-apua pyytää pääsäännön perusteella sisäasiainministeriö 

puolustusministeriöltä ja virka-avun antamisesta päätetään valtioneuvostossa. 

Poikkeustilanteessa poliisin ylijohto voi kuitenkin pyytää virka-apua pääesikunnalta, joka 

välittömästi päättää virka-avun antamisesta. Pyynnöstä ja päätöksestä on tällöin ilmoitettava 

viipymättä valtioneuvostolle. Puolustusvoimia ei saa muutoin määrätä ehdotuksessa 

tarkoitettuihin toimiin, ellei puolustusvoimien ylipäällikön toimivallasta muuta johdu. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se 

on hyväksyttyjä vahvistettu. 

Esityksen säatämisjärjestysperusteluissa sääntelyä arvioidaan perustuslain 2 §:n 3 

momentin kannalta julkisen vallan käytön lainalaisuudesta. Perusteluissa katsotaan, että 

lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Hallitus on kuitenkin pitänyt 

suotavana perustuslakivaliokunnan lausunnon pyytämistä esityksestä. 
 

VALIOKUNNAN KANNANOTOT 

Perustelut 

Sotilaallisten voimakeinojen käyttö. Poliisilla on ehdotetun 4 §:n 1 momentin nojalla oikeus 

saada puolustusvoimilta sotilaallisten voimakeinojen käyttöä edellyttävää virka-apua, jos se on 

välttämätöntä rikoslain 34 a luvussa tarkoitettujen terrorismirikosten estämiseksi tai 

keskeyttämiseksi. 

Sotilaallisten voimakeinojen käytöllä voidaan puuttua useisiin perusoikeuksiin, kuten 

henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ja omaisuuden suojaan. Ääritapauksessa tällaisten 

voimakeinojen käytöllä voidaan vaarantaa niiden kohteena olevien oikeus elämään. Sotilaallisten 

voimakeinojen käytön vaikutukset voivat lisäksi ulottua muidenkin henkilöiden kuin rikoksesta 

epäiltyjen perusoikeuksiin. Sääntelyä on arvioitava perusoikeuksien yleisten rajoitusedellytysten 

kannalta. Sääntely on merkityksellistä myös perustuslain 2 §:n 3 momentin näkökulmasta. Sen 

mukaan julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin, ja kaikessa virkatoiminnassa on 

noudatettava tarkoin lakia. 
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Terrorismissa on kysymys yhteiskunnan perustoimintoja, oikeusjärjestystä sekä ihmisten 

henkeä, terveyttä ja turvallisuutta hyvin vakavasti vaarantavasta rikollisuudesta, jonka 

estämiselle ja keskeyttämiselle on perusoikeusjärjestelmän näkökulmasta varsin painavat 

perusteet. Toiminnan poikkeuksellisen vakava luonne on otettava huomioon myös arvioitaessa 

sitä vastaan käytettävien keinojen oikeasuhtaisuutta. Terrorististen tekojen laatu voi 

ääritapauksissa puoltaa poikkeuksellisten voimakeinojen käyttämistä. 

Sääntelyn tarkkarajaisuuden kannalta on ongelmallista, ettei lakiehdotuksesta käy ilmi, 

mitä siinä tarkoitetaan sotilaallisilla voimakeinoilla. Esityksen perusteluissa viitataan tältä osin 

aluevalvontakin 33 §:ään, jonka 1 momentin mukaan sotilaallisilla voimakeinoilla tarkoitetaan 

sotilaan henkilökohtaisen aseen käyttöä voimakkaampaa, sotavarustein tapahtuvaa voiman 

käyttöä. Perusteluissa todetaan sotavarusteiksi esimerkiksi erityyppiset rynnäkkökivääriä 

voimakkaammat konetuliaseet, tykit, ohjukset ja räjähteet. Virka-aputilanteessa olisi perustelujen 

mukaan mahdollista käyttää myös sotavarustein varusteltujen panssariajoneuvojen, sota-alusten 

ja sotilasilma-alusten aseistusta. Puolustusvoimien käytössä oleva sotavoima näyttäisi siten 

kuuluvan varsin kattavasti virka-apusääntelyn piiriin. 

Ehdotettuun sääntelytapaaan liittyvä perusluonteinen pulma on, ettei puolustusvoimilla ole 

voimassa olevan lainsäädännön eikä ehdotetun lain perusteella toimivaltaa käyttää sotilaallisia 

voimakeinoja rikoksen estämiseksi tai keskeyttämiseksi Suomen alueella. Voimakeinojen käyttö 

tällaisiin tarkoituksiin kuuluu ensisijaisesti poliisille. Esityksessä onkin lähdetty siitä, että 

puolustusvoimien toimivalta voiman käyttöön perustuisi poliisilain 27 §:ään. Sen 3 momentin 

nojalla poliisimiestä tämän pyynnöstä tai suostumuksella tilapäisesti avustavalla on oikeus 

käyttää poliisimiehen ohjauksessa sellaisia välttämättömiä voimakeinoja, joihin poliisimies 

toimivaltansa nojalla hänet valtuuttaa. Edellytyksenä on, että poliisin on välttämätöntä turvautua 

sivullisen voimakei-noapuun erittäin tärkeässä ja kiireellisessä poliisin virkatehtävässä. 

Vastaavanlainen sääntely sisältyy puolustusvoimien virka-avusta poliisille annetun lain 6 §:n 2 

momenttiin. Sen mukaan puolustusvoimien virka-apuosastoon kuuluvalla on erittäin tärkeässä ja 

kiireellisessä tehtävässä oikeus poliisin ohjauksessa käyttää sellaisia tehtävän suorittamisessa 

tarpeellisia voimakeinoja, joihin poliisimies hänet toimivaltansa nojalla valtuuttaa ja joita tilanne 

huomioon ottaen voidaan pitää puolustettavina. 
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Tällaiset säännökset yksittäisen poliisimiehen toimivallasta soveltuvat hyvin huonosti 

toimintaperusteiksi tilanteeseen, jossa on kysymys poliisin poikkeukselliseksi tarkoitetusta 

mahdollisuudesta saada puolustusvoimilta sotilaallisen voiman käyttöä sisältävää virka-apua. 

Poliisilla ei nimittäin lähtökohtaisesti ole oikeutta käyttää virkatehtävässä millaisia sotilaallisia 

voimakeinoja tahansa, eikä puolustusvoimilla ole ehdotetun sääntelyn perusteella oikeutta 

käyttää muita kuin poliisin toimivaltaan nojautuvia voimakeinoja. Virka-apusääntelyllä ei 

laajenneta poliisin voimankäyttövaltuuksia eikä luoda puolustusvoimille poliisin toimivallasta 

riippumatonta uutta toimivaltaa. Näistä syistä ehdotettu sääntely ei valiokunnan mielestä 

muodosta riittävää pohjaa arvioida esityksen perusteluissa esimerkkinä mainittuun terroristien 

haltuunottamaan ilma-alukseen mahdollisesti kohdistettavien sotilaallisten voimatoimien 

lainmukaisuutta. 

Ehdotus muodostuu edellä esitetyn perusteella ongelmalliseksi sääntelyn täsmäl-

lisyyden ja tarkkarajaisuuden kannalta, etenkin kun otetaan huomioon, että sotilaallisen 

voiman käyttö sisältää mahdollisuuden puuttua poikkeuksellisen merkittävällä tavalla 

monien ihmisten useisiin perusoikeuksiin. Ehdotukseen liittyy näistä syistä ongelmia myös 

sääntelyn oikeasuhtaisuuden näkökulmasta. Lakiehdotusta on siksi täsmennettävä, jotta se 

voidaan näiltä osin käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. 

/ ^ Laista on ensinnäkin käytävä ilmi, mitä siinä tarkoitetaan sotilaallisilla voimakeinoilla. 

Esityksen perustelumainintoja ja niissä olevaa viittausta aluevalvontalakiin ei näiltä osin 

voida pitää riittävinä. Pyrkimyksenä tulee olla säädettävän lain tarpeisiin pohjautuva 

sellainen säännös, jolla poliisin oikeus saada puolustusvoimilta virka-apua rajataan 

koskemaan vain poliisitehtävissä käytettäviksi soveltuvia voimakeinoja. 

/{f Toiseksi laista tulee ilmetä ehdotettua selkeämmin, millä edellytyksillä virka-apu voi sisältää 

sotilaallisten voimakeinojen käyttöä. Ehdotetun 4 §:n 1 momentin säännökseen asiasta 

liittyy jonkinlaista kehämäisyyttä. Sen perusteella sotilaallisia voimakeinoja sisältävän 

virka-avun antamisen yhtenä edellytyksenä näyttäisi nimittäin olevan, että 
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maininta sotilaallisten voimakeinojen käyttämisestä rikoslain 34 a luvussa tarkoitettujen 

rikosten estämiseen tai keskeyttämiseen on sääntelyn tavoitteiden näkökulmasta liian lavea, 

kun otetaan huomioon, että rikoslain kyseisessä luvussa säädetään rangaistaviksi myös 
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terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen valmistelu, terroristiryhmän johtaminen, 

terroristiryhmän toiminnan edistäminen ja terrorismin rahoittaminen. Sääntely on laissa 

rajattava koskemaan sellaisia rikoslain 34 a luvussa tarkoitettuja vakavia tekoja, joiden 

välitön estäminen tai keskeyttäminen on välttämätöntä muiden henkilöiden hengen tai 

terveyden suojelemiseksi, eikä tekoa ole mahdollista estää tai keskeyttää sotilaallisia 

voimakeinoja lievemmillä keinoilla. 

». Kolmanneksi lakiin on lisättävä säännökset voimakeinojen käytössä noudatettavista 

suhteellisuuden vaatimuksista ja seikoista, joihin on kiinnitettävä huomiota nimenomaan 

sotilaallisten voimakeinojen käytön puolustettavuutta arvioitaessa. Tällaisia säännöksiä sisältyy 

nykyisin esimerkiksi poliisilain 27 §:n 1 ja 2 momenttiin, aluevalvontakin 31—33 §:ään ja 

kulkuneuvon pysäyttämisestä annetun sisäasiainministeriön asetuksen 5 ja 21 §:ään. 

Päätöksenteko virka-avun antamisesta. Virka-apua pyytää 4 §:n 2 momentin pääsäännön 

perusteella sisäasiainministeriö puolustusministeriöltä, ja sen antamisesta päätetään 

valtioneuvostossa. Esityksen perusteluista ilmenevä tarkoitus on, että päätös virka-avun 

antamisesta tehdään valtioneuvoston yleisistunnossa. Tästä on tarpeen lisätä lakiin 

nimenomainen maininta. 

Yhteiskunnan erittäin tärkeää toimintoa välittömästi ja vakavasti vaarantavassa 

kiireellisessä tapauksessa virka-apua voi pyytää poliisin ylijohto pääesikunnalta, joka 

välittömästi päättää virka-avun antamisesta. Pyynnöstä ja päätöksestä on tällöin ilmoitettava 

viipymättä valtioneuvostolle. 

Virka-apupyynnön poikkeuksellisen luonteen takia on valiokunnan mielestä aihetta 

harkita, tulisiko päätöksenteon kiireellisessä tapauksessa kuulua puolustusministeriölle 

pääesikunnan asemesta. Tällöinkin päätöksenteon edellytyksenä tulee valiokunnan mielestä olla, 

ettei valtioneuvostoa ole mahdollista saada riittävän nopeasti koolle. Tästä on syytä lisätä lakiin 

maininta. Esityksen perustelujen mukaan valtioneuvosto voi sille tehdyn ilmoituksen perusteella 

päättää jo aloitetun virka-aputoiminnan jatkamisesta tai lopettamisesta. Tästäkin asiasta on 

tarpeen lisätä lakiin nimenomainen säännös. 

Muita seikkoja. Valiokunta pitää perustuslain 127 §:n 1 momentin takia tärkeänä, että laissa joko 

kielletään varusmiespalveluksessa ja sitä vastaavassa vapaaehtoisessa asepalveluksessa olevien 
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henkilöiden määrääminen sotilaallisten voimakeinojen käyttöä sisältäviin virka-aputehtaviin tai 

ainakin heidän oikeudestaan kieltäytyä kyseisistä tehtävistä. 
 
 
Lausunto 
 
Lausuntonaan perustuslakivaliokunta esittää, 

 

että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain 

säätämisjärjestyksessä, jos valiokunnan sen 4 §:n 1 

momentista tekemät valtiosääntöoikeudelliset 

huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon. 
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Unterrichtung 
durch den Bundesrat 
 
 
 

Gesetz zur Neuregelung von Luftsicherheitsaufgaben - 
Drucksachen 15/2361,15/3338 - 
 
Anrufung des Vermittlungsausschusses 

A. 

Der Bundesrat hat in seiner 802. Sitzung am 9. Juli 2004 be-
schlossen, zu dem vom Deutschen Bundestag am 18. Juni 2004 
verabschiedeten Gesetz die Einberufung des Vermitt-
lungsausschusses gemäB Artikel 77 Abs. 2 des Grundgeset-zes aus 
foigenden Griinden zu verlangen: 

I. Das Gesetz ist in foigenden Punkten zu iiberarbeiten: 

a) Sicherung von Orten mit Sicherheitskontroilen auch durch 
andere geeignete Personen als die Polizei (Arti-kei 1 § 5 Abs. 
i )  

b) Öffnung von Fluggepäck auf Grund besonderer Um-stände 
(Artikel 1 § 5 Abs. 3) 

c) Uberfuhrung der Sicherheitsaufgaben in Bundesver-waltung 
nur im Einvemehmen mit dem betroffenen Land (Artikel 1 § 
16 Abs. 3 Satz 2) 

d) Ausländerbehörden miissen verpflichtet werden, 
sicherheitsrelevante Erkenntnisse auch nach derUber-priifung 
weiterzugeben (Nachberichtspflicht; Artikel 1 § 7 Abs. 9) 

e) Nachberichtspflicht  aller  in  §  7  Abs.  9  i.  d.  F.  des  Ge-
setzentwurfs der Bundesregierung genannten Behör-den und 
Stellen muss wieder hergestellt werden (Artikel 1 § 7 Abs. 9) 

B e g r i i n d u n g  

Zu Buchstabe a 

Fiir die Beschränlcung des bewafTheten Schutzes auf Poli-
zeivollzugsbeamte besteht kein sachlicher Grund und auch kein 
rechtlichesHindernis. Im Interesse einer flexib-len und 
kostengunstigen Aufgabenwahmehmung sollte die Möglichkeit 
bestehen, die Aufgabe oder Teile dieser Aufgabe auch auf andere 
geeignete Personen zu ubertra-gen. 

Zu Buchstabe b 

Die Durchsuchung von Gepäckstiicken ohne Anwesen-heit des 
Fluggastes ist bei Vorliegen einer konkreten Gefahr gemäB § 3 Abs. 
1 LuftSiG (bisher gemäB § 29c Abs. 2 Satz i LuftVG) ohne 
Einschränkung zulässig. 

Ergänzend dazu ist eine eindeutige Rechtsgrundlage fiir die Fälle zu 
schaffen, in denen eine Öffnung des Gepäck-stiickes erforderlich ist, 
ohne dass hierbei eine konkrete Gefahr vorliegt. Bedeutsam ist dies 

insbesondere fiir die automatisierte Gepäckiiberprufung. Diese 
Uberpriifung 

nlinu Daifain yiac T. 1*« emu a le*o etntt    I^Q I; T. r£r\T/\t*miCL 

zur Öffnung eines Gepäckstiickes ergibt sich hierbei dann, wenn 
allein durch technische Mittel die Harmlosig-keit nicht 
zvveifelsfrei feststellbar ist. In der Regel kann bei einem 
automatisierten Priifverfahren der Fluggast nicht zeitgerecht 
herbeigeholt werden. 

Fiir die Öffnung des Reisegepäcks ohne Anvvesenheit des 
Fluggastes ist deshalb auch fur die Fälle, in denen keine konkrete 
Gefahr vorliegt, eine Regelung zu schaffen, die den 
verfassungsrechtlichen Vorgaben des Artikels 14 Abs. 1 
GGgemigt. 

Nach der GegenäuBerung der Bundesregierung zu Num-mer 3 
der Stellungnahme des Bundesrates soll es u. a. aus-reichend sein, 
dass die Anwesenheit des Fluggastes im Gesetz nicht 
ausdriicklich vorgeschrieben ist. Diese Auf-fassung verkennt, 
dass es sich hierbei um einen wesent-lichen Eingriff in die 
Eigentumsrechte handelt, der einer besonderen gesetzlichen 
Regelung bedarf. 

Zu Buchstabe c 

GemäB § 31 Abs. 2 Nr. 19 LuftVG kann der Bund auf Antrag 
eines Landes den Schutz vor Angriffen auf die Sicherheit des 
Luftverkehrs (§§ 29c, 29d LuftVG) in bundeseigener Venvaltung 
ausföhren. Nach derbeabsich-tigten Neuregelung wäre fur die 
Ubernahme in bundes-eigene Venvaltung kiinftig lediglich die 
einseitige Riick-nahmeerklärung des Bundes gegeniiber einem 
Land erforderlich. Dies wiirde im Unterschied zur geltenden 
Rechtslage auch fur die eng mit den Aufgaben derGeneh-
migungsbehörde verflochtenen Aufgaben der Aufsichts-behörde 
nach § 19b LuftVG gelten. Damit könnte der Bund eigeninitiativ 
und ohne auf begriindete Einwendun-gen des Landes Rucksicht 
nehmen zu miissen, alle oder auch nur ausgewählte Aufgaben an 
sich ziehen. Dies ist weder sachgereeht noch hinnehmbar. 

Zur Wahrung der berechtigten Interessen der Länder ist es 
jedoch in jedem Fall erforderlich, dass eine Riickiiber-tragung 
von Zuständigkeiten ausschliefilich im Einver-nehmen mit 
dem jevveiligen Land erfolgen kann. Dies ist zur Wahrung 
der Länderinteressen zwingend erforderlich. Andernfalls 
entstiinden fur die Länder uniiberseh-bare Organisations- und 
Finanzierungsrisiken. Sicher-heitsdefizite ergeben sich nicht, 
da  der  Bund  im  Falle  eines  -  bisher  nicht  ersichtlichen  ~  



 

 

unzureichenden Voll-zuges durch die ihm zu Gebote stehenden 
Aufsichtsbe-fugnisse alle erforderlichen MaBnahmen 
durchsetzen kann. 

Zu den Buchstaben d und e 

Es werden fur die Sicherheitsbelange zvvingend notwen-dige 
Bestimmungen aus dem Gesetzentvvurf entfernt, nur mit dem 
Ziel, die Zustirnmungsbediirftigkeit zu umgehen: 

Es solien die Ausländerbehörden von der Nachberichts-pflicht 
iiber zusätzlich angefallene Erkenntnisse entbun-den werden. 
Damit \vtirden Erkenntnisse, die die Zuver-lässigkeit einer 
Person in Frage stellen können, der Uberprufungsbehörde nicht 
zeitnah, sondern erst bei der nächsten 
Wiederholungsuberpriifung bekannt. Diese Nachberichtspflicht 
ist im Hinblick auf den angestrebten Schutzzvveck sinnvoll und 
sollte beibehalten werden. 

Auch die Nachberichtspflicht der sonstigen Behörden, nicht nur 
der des Bundes, iiber Sicherheitsbedenken einer Person sollten 
beibehalten werden, wie sie der Entwurf der Bundesregierung 
urspriinglich vorsah. 

 
2. ZuArtikell   (§ 7 Abs. 2 Satz4Nr. 2 Luft SiG) 

I n Artikel 1 § 7 Abs. 2 Satz 4 Nr. 2 ist der abschliefiende Punkt 
zu streichen und sind die VVörter „und er nicht aus der 
sicherbeitsempfindlichen Tätigkeit ausgeschieden ist oder diese 
nicht aufgenommen hat." anzufugen. 

B e g r i i n d u n g  

Es handelt sich um eine Präzisierung des Personenkreises auf 
Anregung des Verfassungsschutzes aus den Ländern. 

 
3. ZuArtikell   (§ 7 Abs. 6 Satz 2- n e u - LuftSiG) 

Dem Artikel 1 § 7 Abs. 6 ist folgender Satz anzufugen: 

„Personen, die vor Einleitung einer Zuverlässigkeitsiiber-priifung 
nicht mindestens fiinf Jahre Wohnsitz oder ge-wöhnlichen 
Aufenthalt im Geltungsbereich des Luftsi-cherheitsgesetzes 
gehabt haben, diirfen nicht allgemein zugängliche 
Flugplatzbereiche auch nach Abschluss der 
Zuverlässigkeitsöberpriifung ohne Erkenntnis nur dann betreten, 
wenn jevvetls vorher eine Oberpriifung nach § 8 Abs. 
lNr.5erfolgtist." 
B e g r i i n d u n g  

Bei Personen, die sich vveniger als funf Jahre in der 
Bundesrepublik Deutschland aufhalten, sind nach den 
vorliegenden Erfahrungen die Ergebnisse der Zuverläs-
sigkeitsiiberpriifungen wenig aussagekräftig. Dies gilt 
insbesondere fur Personen, die aus Regionen m i t inner-
staatlichen Konflikten kornmen, die eine erhöhte Gefähr-dung 
des Luftverkehrs zur Folge haben. 

Abgesehen von den Fällen, in denen den deutschen Ver-
fassungsschutz- und Polizeibehörden Tnformationen aus dem 
jeweiligen Heimatstaat vorliegen, besteht ein hohes Risiko, dass 
Mitglieder ausländischer extremistischer Organisationen das 
Zuverlässigkeitsubeiprufungsverfah-ren unauffallig durchlaufen 
und anschlieBend eine Tätigkeit im Sicherheitsbereich eines 
Flughafens aufhehmen. Zwar kann nicht ausgeschlossen werden, 
dass sich der-artige Personen auch iiber einen längeren Zeitraum 
passiv verhalten und so auch bei einer späteren Oberpriifung 
nicht enttamt werden können. Das Risiko, dass nicht er-kannte 
Extremisten i n den Besitz einer unbeschränkten 
Zutrittsberechtigung kommen, sinkt jedoch um so mehr, je länger 
sie sich im Bundesgebiet aufgehalten haben. Die Befugnis zur 
Einfuhrung solcher Durchsuchungen ergibt sich ausNummer2.3.a 
des Anhangs zur Verordnung(EG) Nr. 2320/2002 des 
Europäischen Parlaments und des Ra-tes vom 16. Dezember 
2002. 

Die Ausfuhrungen der Bundesregierung in der Gegenäu-
Berung zur Stellungnahme des Bundesrates iiberzeugen nicht. 
Durch die Abfrage des Ausländerzentralregisters und die 
Einsichtnahme in die Ausländerakten wird kein 
entscheidender Erkenntnisgevvinn erreicht. Diese Abfra-
gemöglichkeiten ändern grundsätzlich nichts daran, dass 
wegen derkurzen Aufenthaltsdauerin Deutschland in der 
Regel keine Erkenntnisse vorliegen. 

4. ZuArtikell (§ 7 Abs. 7 Satz 2 erster Halbsatz und 
Abs. 8 Satz 1 LuftSiG) 

In Artikel 1 ist § 7 wie folgtzu ändern: 

a) In Absatz 7 Satz 2 erster Halbsatz sind die Wörter „so-wie 
die beteiligten Polizei- und Verfassungsschutzbe-hörden 
des Bundes und der Länder" zu streichen. 

b) In Absatz 8 Satz 1 sind die VVörter „iiber die Durch-
ruhrung von" durch die Wörter „sowie die beteiligten 
Polizei- und Verfassungsschutzbehörden des Bundes und 
der Länder iiber das Ergebnis der durchgefuhrten" zu 
ersetzen. 

B e g r i i n d u n g  

Mit dieser Regelung brauchen die beteiligten Polizei- und 
Verfassungsschutzbehörden nicht iiber jede (z. B. positiv 
abgeschlossene) Zuverlässigkeitsiiberpriifung unterrich-tetzu 
werden. Die Unterrichtung könnte sich z. B. auf die 
abgelehnten Fälle (Unzuverlässigkeit) beschränken. 

 
5. Zu Artikel  1   (§ 7 Abs. 11 Satz 1 Nr. 1 LuftSiG) 

In Artikel 1 § 7 Abs. 11 Satz 1 ist Nummer 1 wie folgt zu 
fassen: 

„l.von den Luftsicherheitsbehörden nach Ablauf von zehn 
Jahren nach Bekanntgabe des letzten Uberprii-
fungsergebnisses, soweit nicht eine neue Uberpriifung 
nach § 7 Abs. 2 beantragt wird," 

B e g r i i n d u n g  

Die vorgesehene Regelung stellt gegeniiber der bisheri-gen 
Rechtslage, der Löschungsfrist von zehn Jahren gemäB § 4 
Abs. 5 LuftVZUV, eine Verschlechterung dar. Dies bedeutet 
fiir die beteiligten Behörden und i n vielen Fällen auch fiir 
den Betroffenen eine unnötige Arbeitser-schvvernis bzw. eine 
zeitliche Verzögerung des Oberprii-fungsverfahrens. 

Es kommt häufig vor, dass ein Beschäftigter, der voriiber-
gehend ausgeschieden ist, zu einem späteren Zeitpunkt 
vvieder eine Tätigkeit am Flughafen aufhehmen möchte und 
deshalb eine neue Zutrittsberechtigung beantragt. Es ist 
hierbei sachdienlieh, wenn die Erkenntnisse der friihe-ren 
Uberpriifung einschlieBlich der vom Betroffenen vor-
gelegten Unterlagen und der bei der Strafverfolgungsbe-
hörde gemäB § 7 Abs. 4 LuftSiG eingeholten Auskiinfte 
venvendet werden können und nicht ein \veiteres Mal  an-
gefordert werden miissen. Die Nutzung der Akten entlas-tet 
in diesen Fällen somit die Uberprufungsbehörde, den 
Betroffenen und die Strafverfolgungsbehörden und bietet fiir 
den Betroffenen und gegebenenfalls seinen Arbeitge-berden 
Vorteil einer kiirzeren Uberpriifungsdauer, so dass er 
schneller eine ZutrittsbeTechtigung erhalten bzw. seine 
Tätigkeit aufnehmen kann. 

Des VVeiteren miissten auch die Daten von Betroffenen 
gelöscht werden, bei denen die persönliche Zuverlässig-keit 
nicht festgestellt werden konnte (Versagung oder Entzug der 
Zutrittsberechtigung). Die Vorgabe des § 10 Abs. 1 Satz 3 
LuftVZUV, wonach in diesen Fällen friihes-tens nach zwei 
Jahren ein neuer Antrag zulässig ist, könnte bei einer 
Löschung der Daten behördlicherseits nicht mehr iibervvacht 
vverden. Im Ubrigen könnten ge-löschte Daten auch nicht 
mebr gemäB § 7 Abs. 7 Satz 3 LuftSiG vveitergegeben 



 

 

werden, soweit sie zu einem späteren Zeitpunkt fiir die 
Durchfuhrung eines gerichtlichen Verfahrens im Zusammenhang 
mit der Uberpriifung er-forderlich sind. 

 

B. 
Der Bundesrat ist der Ansicht, dass das Gesetz gemäB Artikel 84 
Abs. 1 und Artikel 87d Abs. 2 des Grundgesetzes seiner Zustimmung 
bedarf. 

B e g r i i n d u n g  

Das Luftsicherheitsgesetz enthält sowohl Regelungen iiber die 
Einrichtung von Behörden als auch zum Vervvaltungsverfahren und 
bedarf daher gemäB Artikel 84 Abs. I und Artikel 87d Abs. 2 des 
Grundgesetzes der Zustimmung des Bundes-rates. 

Einrichtung von Behörden 

Im Gesetz werden die Länder verpflichtet, fur den Vollzug der 
Luftsicherheitsaufgaben bestimmte Behörden, nämlich die 
..Luftsicherheitsbehörden" einzurichten. Die Einrichtung von 
Behörden im Sinne des Artikels 84 Abs. 1 GG fuhrt zur 
Zustimmungspflichtigkeit des GeseEes. Zur Einrichtung von 
Behörden gehören danach die Behördenerrichtung (Griin-dung, 
Bildung), die Einrichtung (Ausgestaltung, innere 
Organisation), aber auch die Festlegung des behördlichen 
Aufgabenkreises, d. h. die Ubertragung von Aufgaben und 
Befugnissen sowie deren qualitative Veränderung. 

Das Gesetz weist den Luftsicherheitsbehörden bestimmte Aufgaben 
und Befugnisse zu, die zum Teil iiber die Befug-nisse der 
Luftfahrtbehörden nach dem Luftverkehrsgesetz hinausgehen und 
diese auch qualitativ verändem. Dies be-trifft insbesondere die 
vorgesehene Regelung in § 5 Abs. 1 Satz 3, wonach die 
Luftsicherheitsbehörden bestimmte Mafi-nahmen durch bewaffhete 
Polizeivollzugsbeamte durch-fiihren lassen können wie auch die in § 
7 Abs. 1 Nr. 4 vorgesehene Zuverlässigkeitsiiberpriifung des 
Grofiteils der Luftfahrer. 

Die Zuständigkeitsregelung in § 1 6 (neu) Abs. 3 Satz 2 löst 
ebenfalls die Zustimmungsbediirftigkeit aus. Hier soll die 
Zuständigkeit zwischen Bund und Ländern im Einzelfall durch einen 
einfachen Organisationsakt und nicht durch Gesetz geregelt vverden. 
Nicht nur die Ubertragung von Aufgaben der 

Luftverkehrsverwaltung bedarf nach Artikel 87d Abs. 2 GG eines 
Gesetzes der Zustimmung des Bundesrates, sondern auch die 
Entziehung von Aufgaben. Im Unterschied zu der bestehenden 
Regelung in § 3 1 Abs. 2 Nr. 1 9 LuftVG, die den Antrag eines 
Landes vorsieht, vvären die Länder durch die vorgesehene 
Neuregelung nicht mehr gegen das Eindringen des Bundes in den 
prinzipieli den Ländern vorbe-haltenen Bereich der Venvaltung 
geschiitzt. Im Ubrigen liegt hier auch ein materiell 
verfassungsrechtliches Problem: wenn die Ubertragung 
Gesetzesform haben muss, dann auch die Entziehung als actus 
contrarius. 

Bei Ubertragung der Aufgaben des Schutzes vor Angriffen auf 
den Luftverkehr auf die Luftsicherheitsbehörden handelt es sich 
nach alledem um die Einrichtung von Behörden i m Sinne des § 
84 Abs. I GG. Dies kann nur durch Gesetz mit Zustimmung des 
Bundesrates geschehen. 

Vervvaltungsverfahren 

Nach Artikel 84 Abs. 1 GG sind Regelungen iiber das Ver-
vvaltungsverfahren zustimmungspflichtig. Regelungen iiber das 
Vervvaltungsverfahren bestimmen die Art und Weise, wie die 
Landesbehörden tätig vverden solien. Vervvaltungsverfahren sind 
allgemein dadurch charakterisiert, dass sie die Tätigkeit der 
Vervvaltungsbehörden im Blick auf die Art und Weise der 
Ausfuhrung der Gesetze einschlieBlich ihrer Handlungs-formen, 
die Form der behördlichen Willensbildung, die Art der Priifung 
und die Vorbereitung der Entscheidung, deren Zustandekommen 
und Durchsetzung sovvie vervvaltungsin-terne Mitvvirkungs- und 
Kontrollvorgänge in ihrem Ablauf regeln. 

Zu diesen, die Zustimmungspflichtigkeit auslösenden Be-
stimmungen gehören die Vorschriften in 

- § 7 Abs. 1 Nr. 4 (Uberpriifung der Luftfahrer). 

Danach solien die Fiihrer von Luftfahrzeugen nach § 1 Abs. 2 
Nr.  1  bis  3  und  5  LuftVG  einer  periodischen  Zu-
verlässigkeitsiiberprufung unterzogen vverden. Der iiber-
vviegende Anteil dieser Luftfahrer unterliegt der Auf-
sichtszuständigkeit der Landesluftfahrtbehörden. Das 
Vervvaltungsverfahren im Zusammenvvirken der Luftsi-
cherheitsbehörden und der Luftfahrtbehörden vväre neu 
einzufuhren; 

 
-  § 7 Abs. 8 (Unterrichtung iiber Zuverlässigkeitsuberprii-fungen). 

Eine gesetzliche Regelung hierfur besteht bisher nicht. 

Demgegeniiber werden fachlich notwendige Bestimmun-gen aus 
dem Gesetz, mit dem Ziel die Zustimmungsbe-diirftigkeit zu 
umgehen, entfernt. 

Es solien die Ausländerbehörden von der Nachberichtspflicht 
iiber zusätzlich angefallene Erkenntnisse entbun-den vverden. 
Damit wiirden Erkenntnisse, die die Zuver-lässigkeit einer 
Person in Frage stellen können, der Öberpriifungsbehörde nicht 
zeitnah, sondem erst bei der nächsten Wiederholungsiiberprufung 
bekannt. Diese Nachberichtspflicht ist im Hinblick auf den 
angestrebten Schutzzweck sinnvoll und sollte beibehalten 
werden. 
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Abschnitt 3. Unterstutzung und Amtshilfe durch die Streitkräfte 
 

§13 
Entscheidung der Bundesregierung 

(1) Liegen auf Grund eines erheblichen Luftzvvischenfalls Tatsachen vor, die im Rahmen der 
Gefahrenabwehr die Annahme begrönden, dass ein besonders schvve-rer UngIQcksfall nach 
Art. 35 Abs. 2 Satz 2 oder Abs. 3 des Grundgesetzes bevor-steht, können die Streitkräfte, 
soweit es zur wirksamen Bekämpfung erforderlich ist, zur Unterstutzung der Polizeikräfte der 
Länder im Luftraum zur Verhinderung dieses UngIQcksfaHes eingesetzt vverden. 

(2) Die Entscheidung uber einen Einsatz nach Artikel 35 Abs. 2 Satz 2 des Grundgesetzes 
trifft auf Anforderung des betroffenen Landes der Bundesminister der Vertei-digung oder im 
Vertretungsfall das zu seiner Vertretung berechtigte Mitglied der Bundesregierung im 
Benehmen mit dem Bundesminister des Innem. Ist sofortiges Handein geboten, ist das 
Bundesministerium des Innern unverzöglich zu unterrichten. 

(3) Die Entscheidung iiber einen Einsatz nach Artikel 35 Abs. 3 des Grundgesetzes trifft die 
Bundesregierung im Benehmen mit den betroffenen Ländern. Ist eine recht-zeitige 
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Entscheidung der Bundesregierung nicht möglich, so entscheidet der Bundesminister der 
Verteidigung oder im Vertretungsfall das zu seiner Vertretung berechtigte Mitglied der 
Bundesregierung im Benehmen mit dem Bundesminister des Innem. Die Entscheidung der 
Bundesregierung ist unverzöglich herbeizuföhren. Ist sofortiges Handein geboten, sind die 
betroffenen Länder und das Bundesministerium des Innem unverzQglich zu unterrichten. 

(4) Das Nähere wird zwisch*n Bund und Ländern geregelt. Die Unterstutzung durch die 
Streitkräfte richtet sich nach den Vorschriften dieses Gesetzes. 

 
 

§14 
EinsatzmaBnahmen, Anordnungsbefugnis 

(1) Zur Verhinderung des Eintritts eines besonders schvveren UngIQcksfaHes dGrfen die 
Streitkräfte im Luftraum Luftfahrzeuge abdrängen, zur Landung zvvingen, den Einsatz von 
Waffengewalt androhen oder VVamschQsse abgeben. 

(2) Von mehreren möglichen MaBnahmen ist diejenige auszuvvählen, die den einzel-nen und 
die Allgemeinheit voraussichtlich am wenigsten beeinträchtigt. Die Maft-nahme darf nur so 
lange und so weit durchgeföhrt werden, wie ihr Zvveck es erfor-dert. Sie darf nicht zu einem 
Nachteii föhren, der zu dem erstrebten Erfoig erkennbar auBer Verhältnis steht. 

(3) Die unmittelbare Einvvirkung mit Waffengewalt ist nur zulässig, wenn nach den 
Umständen davon auszugehen ist, dass das Luftfahrzeug gegen das Leben von Menschen 
eingesetzt vverden soll, und sie das einzige Mittel zur Abwehr dieser ge-genvvärtigen Gefahr 
ist. 

(4) Die Mafinahme nach Absatz 3 kann nur der Bundesminister d er Verteidigung oder im 
Vertretungsfall das zu seiner Vertretung berechtigte Mitglied der Bundesre- 
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12.01.2005 
 
Bundespräsident Horst Köhler hat heute das Gesetz zur Neuregelung von Luftsicherheitsaufgaben ausgefertigt und den 
Auftrag zur Verkiindung im Bundesgesetzblatt erteilt. Er hat zeitgleich mit der Ausfertigung in gleichlautenden 
Briefen an den Bundeskanzler, den Präsidenten des Deutschen Bundestages und den Präsidenten des Bundesrates 
Zweifel an der VerfassungsmäBigkeit einzelner 
Vorschriften des Gesetzes geäuBert. 
 
Der Bundespräsident hat das Gesetz im Rahmen der ihm gemäB Art. 82 Abs. 1 Grundgesetz (GG) zukommenden 
Prufungskompetenz eingehend auf seine Verfassungsmäöigkeit gepriift. 
 
Das Gesetz sieht neben der Änderung einzelner Gesetze die Einfuhrung des Luftsicherheitsgesetzes (LuftSiG) vor. Das 
Gesetz ist vor dem Hintergrund der terroristischen Anschläge voin 11. September 2001 und dem Luftzwischenfall vom 
5. Januar 2003 iiber Frankfurt entstanden. Es dient insgesamt dazu, neuen Bedrohungslagen zu begegnen. Das Gesetz 
enthält insbesondere eine Einsatzbefugnis fur die Bundeswehr, Waffengewalt gegen Luftfahrtzeuge einzusetzen. die 
das Leben von Menschen bedrohen (§§ 13,14 LuftSiG). 
 
Der Bundespräsident hat erhebliche Zweifel, ob § 14 Abs. 3 LuftSiG mit dem grundrechtlich garantierten Recht auf 
Leben und der Gewährleistung der Menschemviirde (Art. 2 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG) vereinbar ist. 
In letzter Konsequenz erlaubt die Vorschrift des § 14 LuftSiG den Abschuss eines Flugzeuges, das das Leben 
auBerhalb des Flugzeuges befindlicher Menschen bedroht, selbst wenn es mit unbeteiligten Dritten besetzt ist. Damit 
wird Leben zugunsten anderen Lebens geopfert. Nach bisher ubereinstimmender Auffassung in der 
Verfassungsrechtsprechung und -literatur ist eine Abwägung Leben gegen Leben im Rahmen des Art. 2 Abs. 2 GG 
(Schutx^des Lebens und der körperlichen Unversehrtheit) in Verbindung mit Art. 1 

 
J 

Weiterhin hat der Bundesprjtsident verfassungsrechtliche Zweifel, ob § 13 LuftSiG, der den Einsatz der Bundeswehr 
im Rahmen der Amtshilfe vorsieht, mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Denn die Bundeswehr kann aufler im 
Verteidigungsfall (Art. 87 Abs. 2 GG) nur in den vom Grundgesetz ausdriicklich zugelassenen Fällen eingreifen. Zwar 
erlauben Art. 35 Abs. 2 und 3 GG einen solchen Bundeswehreinsatz. Hierbei handelt es sich aber um Vorschriften im 
Kontext der Amtshilfe. Nach bisherigen Rechtsgrundsätzen wird die Bundeswehr in diesen Fällen nur unter Leitung 
der zuständigen Landesbehörden und auf der Grundlage des einschlägigen Landesrechts tätig. Diese von Art. 35 GG 
vorausgesetzten Grundsätze ändert § 13 LuftSiG zugunsten eines eigenen Rechtsregimes fiir die Bundeswehr. Es ist 
zvveifelhaft, ob fiir eine solche einfachgesetzliche Regelung ein Gesetzgebungsrecht des Bundes besteht, zumal eine 
dem § 14 Abs. 3 LuftSiG entsprechende Befugnis (unmittelbare Einwirkung mit Waffengewalt) bisher weder in den 
fur die Bundeswehr geltenden Vorschriften iiber die Anwendung unmittelbaren Zwanges noch im Polizeirecht der 
Länder vorhanden ist. 
 
In seinen Briefen hat der Bundespräsident seine Entscheidung, das Gesetz trotz der Bedenken auszufertigen, wie folgt 
begriindet: 
 
"Wenn ich trotz der Zweifel an einer ausreichenden Gesetzgebungszuständigkeit des Bundes zu § 13 und meiner 
Uberzeugung zu § 14 Abs. 3 LuftSiG in Ausiibung des mir zustehenden Ausfertigungsermessens das Gesetz zur 
Neuregelung von Luftsicherheitsaufgaben, das neben der Einfuhrung des Luftsicherheitsgesetzes Änderungen anderer 
Gesetze und Verordnungen vorsieht, ausgefertigt habe, so geschah dies vor dem Hintergrund der Gesamtkonzeption 
des Gesetzes einerseits und den Befugnissen des Bundespräsidenten andererseits. Denn anders als das 
Bundesverfassungsgericht, das einzelne Vorschriften eines Gesetzes fur umvirksam erklären kann, bin ich nicht 
befugt, ein mir zur Ausfertigung vorgelegtes Gesetz nur teilweise in Kraft zu setzen. 
 
Auch wenn die Regelungen der §§ 13 und 14 Abs. 3 LuftSiG meines Erachtens verfassungsrechtlich höchst 
bedenklich sind, so halte ich die ubrigen Vorschriften des Gesetzes wegen der gesteigerten Bedrohungslage fur 
dringend erforderlich. Daher halte ich durch meine Entscheidung nicht die fur die Abwehr von terroristischen 
Bedrohungen notwendigen zusätzlichen Sicherheitsanforderungen auf. Hierbei war fur mich auch entscheidend, dass § 
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14 Abs. 3 LuftSiG eine Fallgestaltung zugrunde liegt, die höchst aufiergewöhnlich ist, und zu der es - so hoffe ich - in 
der Praxis niemals kommen 
wird. 
 
Zugleich mache ich mit dieser Entscheidung den Weg frei fur eine verfassungsgerichtliche Uherprufung, die jeder 
Betroffene auch unter Hinvveis auf die von mir aufgezeigten Bedenken durch das Bundesverfassungsgericht 
vornehmen lassen kann." 
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pe V P    UJ^ooru^A 
ERIAVA MIELIPIDE 

 
 
 
 
 
Perustelut 
 

Esitimme, että puolustusvoimien virka-avusta poliisille annetun lain 4 §:n muuttamista koskeva hallituksen esitys 

voidaan käsitellä vain perustuslain 73 §:n tarkoittamassa vaikeutetussa säätämisjärjestyksessä. 

Toisin kuin valiokunnan lausunnossa arvioidaan, katsomme, että esityksellä raskaan aseistuksen käytöstä 

puolustusvoimien virka-avun muodossa poliisille luodaan uusi toimivaltuus rauhan aikana. Tätä kantaa puoltaa 

myös valiokunnan kuulemat asiantuntijalausunnot. Väite siitä, että lakiehdotus ei toisi merkittävästi uusia 

toimivaltuuksia puolustusvoimille, koska ehdotusta voidaan perustella poliisin tehtävillä ja niiden hoitamiseksi 

tarkoitetuilla valtuuksilla nojautuen poliisilain 27 §:ään, on asiantuntijalausuntojen mukaan kestämätön. 

Sodan aikana voidaan useisiin ihmisten perus- ja ihmisoikeuksiin puuttua sotilaallisten voimakeinojen 

käytöllä kansakunnan ollessa sotatilassa tai vastaavassa kriisissä. Nyt käsillä oleva hallituksen esitys laajentaa 

kuitenkin näiden keinojen käyttämisen rauhan aikaiseen terrorismin torjuntaan. 

Hallituksen esityksen perusteluihin on toimivaltuuksien käytöstä kirjoitettu muun muassa seuraavat 

perustelut: 

"Sotilaallisia voimakeinoja saatettaisiin tarvita esimerkiksi tilanteessa, jossa terroristien haltuun ottama 

ilma-alus olisi tulossa Suomen ilmatilaan taikka se olisi Suomen ilmatilassa poistunut lentoreitiltään suunnaten 

lentonsa kohti yhteiskunnan kannalta erittäin merkittävää ja tuhoutuessaan laajalle alueelle tuhoa tai vakavaa 

vaaraa aiheuttavaa kohdetta, esimerkiksi ydinvoimalaa. Tällainen ilma-alus saattaisi suunnata lentonsa myös 

kohden huomattavaa taajamaa taikka paikkaa, jossa on koolla valtion ylintä johtoa." 

Esityksen perusteluiden ja valiokunnan asiantuntijakuulemisen perusteella on käynyt ilmeiseksi, että 

puolustusvoimien asevoimaa voitaisiin käyttää rauhan aikana viattomien sivullisten uhraamiseksi pakottavalta 

näyttävän terrorihyökkäyksen torjumiseksi. Tällaisella voimankäytöllä puututtaisiin peruuttamattomasti muun 

muassa viattomien lentomatkustajien ja mahdollisesti muiden sivullisten perusoikeuksien suojaan. 

Perustuslain 7 §:n mukaan jokaisella on oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, 

koskemattomuuteen ja turvallisuuteen (7 §:n 1 mom). Henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ei saa puuttua eikä 

vapautta riistää mielivaltaisesti eikä ilman laissa säädettyä perustetta (7 §:n 3 mom). 

Perusoikeuksien suoja ei ole ehdoton sillä tavalla, ettei niitä saisi missään olosuhteissa ja missään 

laajuudessa rajoittaa. Perusoikeusturvan kannalta on tärkeää, että rajoitukset kyetään pitämään mahdollisimman 

vähäisinä (Esitys perustuslakien perusoikeussäännösten muuttamisesta HE 309/1993 vps.29 II/p). 



 

 

Perusoikeuksilla on kuitenkin tietty ydinalue, jonka suojaan puuttumista ei tule sallia. Lähtökohtana on, 

että aina kaikissa tapauksissa syvälle käyvät, poikkeukselliset tai summaariset rajoitukset merkitsevät sellaista 

puuttumista perusoikeuteen, että ne eivät ole toteutettavissa tavallisella lailla (HE 309/1993 vp s. 30 I/p). Jos 

lainsäädännössä - vaikkakin vain perusteluiden tasolla - lähdetään siitä, että viattomien sivullisten henki voidaan 

uhrata terrorihyökkäyksen pysäyttämiseksi, hyväksytään sivullisten ihmisten perusoikeuksien suojan 

poikkeuksellinen ja summaamien rajoittaminen. 

Kuten valiokunnan lausunnossakin sinänsä oikein todetaan, ehdotetun säännöksen pulmaksi muodostuu se, 

että puolustusvoimilla ei ole voimassa olevan lainsäädännön eikä ehdotetun lain perusteella toimivaltaa käyttää 

sotilaallisia voimakeinoja rikosten estämiseksi tai keskeyttämiseksi Suomen alueella. Lisäksi lausunnossa 

kiinnitetään huomiota siihen, että säännökset yksittäisen poliisimiehen toimivallasta soveltuvat hyvin huonosti 

toimintaperusteiksi tilanteeseen, jossa on kysymys poliisin poikkeukselliseksi tarkoitetusta mahdollisuudesta 

saada puolustusvoimilta sotilaallisen voimankäyttöä sisältävää virka-apua. Lausunnon mukaan poliisilla ei 

lähtökohtaisesti ole oikeutta käyttää virkatehtävässä millaisia sotilaallisia voimakeinoja tahansa, eikä 

puolustusvoimilla ole ehdotetun sääntelyn perusteella oikeutta käyttää muita kuin poliisin toimivaltaan nojaavia 

voimakeinoja eli puolustusvoimilla ei olisi itsenäistä voimankäyttövaltuutta näissä tilanteissa. Näistä oikeista 

perusteluista huolimatta valiokunnan enemmistö ei kuitenkaan ole päätynyt mielestämme johdonmukaisesti 

oikeaan lopputulokseen. 

Poliisin voimankäyttövaltuuksia on rajoitettu poliisilaissa. Ehdotuksen mukaan nämä rajoitteet koskisivat 

siis myös puolustusvoimien virka-aputehtävää suorittavia. 

Poliisilain 2 §:ssä säädetään poliisin toiminnan yleisistä periaatteista. Säännöksen 1 momentin mukaan 

poliisin on toimittava asiallisesti ja puolueettomasti sekä sovinnollisuutta edistäen. Poliisin toimenpiteet on 

suoritettava aiheuttamatta suurempaa vahinkoa tai haittaa kuin on välttämätöntä tehtävän suorittamiseksi. 

Toimenpiteiden on oltava perusteltuja suhteessa tehtävän tärkeyteen ja kiireellisyyteen sekä tilanteen 

kokonaisarviointiin vaikuttaviin seikkoihin. Niin ikään tärkeä säännös on määräys, jonka mukaan poliisi ei saa 

puuttua kenenkään oikeuksiin enempää kuin poliisin tehtävän suorittamiseksi on tarpeen. Puolustusvoimien 

raskaan aseistuksen käyttämisessä ei voida käytännössä noudattaa poliisilaissa ja rikoslaissa (RL 4:6) olevia 

voimankäyttöä koskevia säännöksiä. 

Asiantuntijanäkemykseen viitaten voidaan todeta, että puolustusvoimien sotilaallisen voiman 

käyttämisvaltuus poliisin terrorismin vastaisessa toiminnassa ollaan esityksessä istuttamassa paljon 

vaatimattomammille toimenpiteille luotuun lainsäädännölliseen rakennelmaan ja näin menetellen ollaan 

tyytymässä asian tärkeyteen nähden luvattoman epäselviin ja väärin sijoittuviin toimivaltajär-jestelyihin. 

Mielestämme esityksessä voimakeinojen käytöstä päättäminen ja mahdollisten viattomien sivullisten hengen 

uhraaminen terroritekojen estämiseksi tai keskeyttämiseksi ovat asioita, jota ei voida hyväksyä ainakaan nain 

vähäisellä eettisellä pohdiskelulla siitä, missä tilanteissa näihin keinoihin voitaisiin turvautua. Sotilaallisten 

voimakeinojen käyttämisen yhteydessä ei ole mitenkään itsestään selvää eikä usein edes todennäköistä, että 



 

 

toimenpiteen vaikutukset koskettavat vain joitakin määrättyjä terroritekoon syyllistyviin henkilöihin (vrt. 

Moskovassa Duprovka-teatteriyleisön kaappaus 2002 ja Pohjois-Ossetiassa Beslan koulukaappaus 2004). 

Ajatus siviileitä kuljettavien, reitiltään eksyneiden matkustajakoneiden tähtäämisestä armeijan raskailla 

aseilla nostaa esiin aivan uudenlaisen vaaratilanteen. Esimerkiksi Saksan Liittotasavallassa, jossa vastaavanlainen 

laki on voimassa, tällaisia 'läheltä piti' -tilanteita, joissa matkustajakone on harhautunut reitiltään teknisen vian 

vuoksi, on ollut useita viimeisten vuosien aikana. Hallituksen esityksessä lentomatkustajien turvallisuus 

sivuutetaan kuviteltaessa Yhdysvalloissa New Yorkiin ja Washingtoniin 11. syyskuuta 2001 matkustajakoneilla 

tehtyjen terrori-iskujen toistuminen Suomessa. 

Katsomme samoin kuin eräät asiantuntijat, että tässä tapauksessa poliisin toimivaltaa ei voida perustaa 

hätävarjelu- tai pakkotilasäännöstöön. Poliisin käyttäessä voimaa sen toiminnan on nojattava nimenomaisiin 

toimivaltasäännöksiin. Hätävarjelukonstruktio ei nyt tarkoitetun kaltaisissa tilanteissa tule kysymykseen siksi, että 

sen lähtökohtana on oikeudettoman hyökkäyksen torjumiseksi välttämätön hätävarjeluteon kohdistaminen 

hyökkäyksen subjektiin ts. tässä tapauksessa terroristiin (ks. HE 44/2002 vp, s. 144). Pakkotilasta on tuoreen 

hallituksen esityksen perusteluissa nimenomaisesti todettu, että "ihmishengen riistäminen ei pakkotilasäännöksen 

nojalla voi olla sallittua tai oikeudenmukaista" (HE 44/2002, s. 123). 

Perustuslakiuudistuksen yhteydessä säilytettiin mahdollisuus niin sanottujen poikkeuslakien säätämiseen. 

Uudistuksessa määriteltiin poikkeuslaki tarkoittamaan perustuslain säätämisjärjestyksessä säädettyä lakia, joka 

perustuslain sanamuotoa muuttamatta merkitsee asiallista poikkeusta perustuslaista. Perustuslain 73 §:n 1 

momentissa poikkeuslakimahdollisuuden käyttöalaa rajattiin käyttämällä ilmaisua "perustuslakiin tehtävä rajattu 

poikkeus". Ilmaisu "rajattu poikkeus" viittaa ensi sijassa poikkeuksen alan asialliseen rajoittamiseen. Poikkeuslain 

tulee olla selvästi rajattu suh 
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teessä perustuslain kokonaisuuteen. (Esitys uudeksi Suomen Hallitusmuodoksi HE 1/1998 s. 124 II/pjas. 125 

I/p). 

Perustuslain säätämisen yhteydessä omaksuttiin periaate poikkeuslakien rajoittamisesta minimiin. 

Vaatimus poikkeuksen rajatusta luonteesta merkitsee, ettei poikkeuslailla voida puuttua perustuslain keskeisiin 

ratkaisuihin, kuten perusoikeusjärjestelmän kokonaisuuteen ja eduskunnan asemaan ylimpänä valtioelimenä. 

Säännöksen lähtökohtana on, että poikkeuslakimenettelyn käyttöön suhtaudutaan pidättyvästi ja perustuslaista 

tehtävien poikkeusten ala rajoitetaan mahdollisimman kapeaksi. 

Esitys puolustusvoimien virka-avusta poliisille annetun lain 4 §:n muuttamisesta puuttuu useisiin perus-

ja ihmisoikeuksiin ja sisältää eräissä tapauksissa äärimmäisten voimankäyttövaltuuksien uskomisen jopa 

poliisin ylimmälle johdolle. Koska hallituksen esitystä ei voida osittaisillakaan muutoksilla saattaa perustuslain 

mukaiseksi ja koska poikkeuslakiin ei ole aihetta turvautua tässä asiassa, esitys tulisi mielestämme 

myöhemmässä valiokuntakäsittelyssä esittää hylättäväksi. 
 
 
 
 

Ehdotus 

Edellä olevan perusteella ehdotamme että lakiehdotus tulee käsitellä perustuslain 73 §:ssä 

säädetyssä järjestyksessä. 

 

 

Helshagissä 12 päivänä huhtikuuta 2005 

^hiffjfauliu/vihr 


