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Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle 

Asia HE (172/2006) LAIKSI VAPAAEHTOISESTA MAANPUOLUSTUKSESTA JA ERÄIKSI 
SII- 

HEN LIITTYVIKSI LAEIKSI 1. Esityksen 

pääkohdat Uusi laki vapaaehtoisesta 

maanpuolustuksesta 

Esityksessä ehdotetaan vapaaehtoista maanpuolustusta koskevan uuden tain säätämistä. Johto 

ja valvonta 

Sotilaallisen koulutuksen antamista koskevan vapaaehtoistoiminnan johtaminen ja valvonta sa-

moin kuin toimijoiden vastuun järjestäminen ovat yhteiskunnan kannalta tärkeitä. Tämän vuoksi 

lakiehdotuksessa korostetaan puolustushallinnon viranomaisten tehtäviä ja vapaaehtoisen 

maanpuolustuksen neuvottelukunnan asemaa. 
 

Sotilaallisen koulutuksen antaminen vapaaehtoisille 
Puolustusvoimat voisi järjestää sotilaallista koulutusta 18 vuotta täyttäneille vapaaehtoisille joko 

itse tai hankkimalla koulutuspalvelut - ei kuitenkaan merkittävää sotilaallista koulutusta - Maan-

puolustuskoulutusyhdistykseltä. Vapaaehtoisten sotilaallinen koulutus tapahtuisi puolustusvoi-

mien johdossa tai ohjauksessa silloin, kun sitä järjestettäisiin muualla kuin puolustusvoimissa. 

Sotilaallinen koulutus katsotaan julkiseksi tehtäväksi. 
 

Osallistujien oikeudet ja velvollisuudet, sitoumusjärjesteimä 
Vapaaehtoistoimintaan osallistuvien henkilöiden oikeuksista ja velvollisuuksista ehdotetaan sää-

dettäväksi nykyistä laajemmin. Toimintaa varten luotaisiin sitoumusjärjesteimä. 
 

Maanpuoiustuskoulutusyhdistys 
Maanpuolustuskoulutus ry, jonka tehtäväksi ehdotetaan sotilaallisen koulutuksen antaminen, 

muutettaisiin julkisoikeudelliseksi yhdistykseksi. 
 

Maakuntajoukot 
Puolustusvoimiin on tarkoitus perustaa maakuntajoukkoja, jotka muodostettaisiin vapaaehtoi-

sista ja joita voitaisiin käyttää esimerkiksi puolustusvoimilta pyydetyissä virka-aputehtävissä. 

Maakuntajoukoista säädettäisiin puolustusvoimista annetussa laissa. 
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Virka-apu ja viranomaisten avustaminen 
Puolustusvoimat voisi käyttää sitoumuksen antaneita pelastustehtäviin ja poliisille annettavaan 

virka-apuun sekä varata ja sijoittaa sitoumuksen antaneen sodan ajan kokoonpanon mukaisiin ja 

poikkeusolojen tehtäviinsä. 
 

Naiset ja miehet, jotka eivät ole suorittaneet varusmiespalvelusta 
Naisten ja sellaisten miesten, jotka eivät ole suorittaneet varusmiespalvelusta, mahdollisuuksia 

osallistua maanpuolustukseen laajennettaisiin. He voisivat osallistua vapaaehtoisiin harjoituksiin 

puolustusvoimissa. Heille voitaisiin antaa valmiustehtäviä ja heitä voitaisiin varata ja sijoittaa 

puolustusvoimien sodan ajan kokoonpanoon. 
 

Muut lakiehdotukset 
Esitykseen sisältyvät myös ehdotukset yhdeksän eri lain muuttamiseksi. Lakeja lähinnä täyden-

nettäisiin niin, että niissä otettaisiin huomioon nyt ehdotettava lainsäädäntö. 
 

Voimaantulo 
Ehdotetut tait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008 

 

2. Suhde perustuslakiin ja säätämisjärjestys 
 

Esityksen säätämisjärjestysperusteluissa arvioidaan sotilaallisen koulutuksen antamista koske-

vaa sääntelyä ja vapaaehtoisjärjestöille ehdotettua ilmoitusvelvollisuutta perustuslain 124 §:n 

(hallintotehtävän antaminen muulle kuin viranomaiselle) ja 13 § 2 momentin (yhdistymisvapa-

us) näkökulmasta. 
 

Edelleen esitystä arvioidaan perustuslain 21 §:n (oikeusturva), 119 §:n (valtionhallinto) ja 127 

§:n (maanpuolustusveivollisuus) kannalta. 
 

(a) Suhde maanpuolustusvelvolfisuuteen 
 

Vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta ehdotetussa laissa on kyse vapaaehtoisuuteen perustu-

vasta toiminnasta, jonka tarkoitus on täydentää nykyistä maanpuolustusta koskevaa järjestel-

mää. Se ei merkitse muutosta nykyiseen maanpuolustusvelvollisuuteen, minkä vuoksi ehdotus 

ei ole ristiriidassa perustuslain 127 §:n kanssa. 
 

(a) Sotilaallisen koulutuksen antaminen 
 

Perustuslain 124 §:n mukaan julkinen hallintotehtävä voidaan antaa muulle kuin viranomaiselle 

vain lailla tai lain nojalla, jos se on tarpeen tehtävän tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi. Täl- 
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laisen julkisen tehtävän antaminen viranomaiskoneiston ulkopuolelle ei saa vaarantaa perusoi-

keuksia, oikeusturvaa ja muita hyvän hallinnon vaatimuksia. Merkittävää julkisen vallan käyttöä 

voidaan antaa kuitenkin vain viranomaisille. 
 

Perustuslakivaliokunta on lausuntokäytännössään pitänyt merkittävänä julkisen vallan käyttönä 

itsenäiseen harkintaan perustuvaa oikeutta käyttää voimakeinoja ja puuttumista muuten mer-

kittävällä tavalla yksilön perusoikeuksiin (esimerkiksi PeVL 42/2005 vp, PeVL 48/2005 vp ja 

PeVL 55/2005 vp). 
 

Ehdotuksen lähtökohtana on, että sotilaskoulutuksen antaminen kuuluu julkisena toimintana 

lainkohdan piihin. 
 

Puolustusvoimien tehtävänä on sotilaskoulutuksen antaminen (puolustusvoimista annetun lain 2 

§:n 1 momentin 5 kohta). Koulutusta voidaan antaa myös vapaaehtoisille järjestämällä puolus-

tusvoimissa niin sanottuja vapaaehtoisia harjoituksia. Lisäksi puolustusvoimat voisi hankkia 

koulutuspalveluja Maanpuoiustuskoulutusyhdistykseltä. Perinteisillä maanpuolustusjärjestöillä 

olisi myös omaa koulutustoimintaa. 
 

Vapaaehtoista maanpuolustusta koskevan lain 4 luvussa ja sen perusteluissa vapaaehtoisten 

koulutus ehdotetaan porrastettavaksi siten, että merkittävä sotilaskoulutus kuten joukkojen 

kouluttaminen ja raskasaseammunnat rajataan yksinomaan puolustusvoimien tehtäväksi. Lisäksi 

puolustusvoimien aseilla ja ampumatarvikkeilla annettava koulutus olisi järjestettävä puolus-

tusvoimien palveluksessa olevan tai olleen henkilökunnan johdolla. Näistä syistä ehdotus ei olisi 

ongelmallinen merkittävää julkisen vallan käyttöä koskevan perustuslain sääntelyn näkökulmas-

ta. 
 

Maanpuolustuskoulutus ry:n muuttaminen julkisoikeudelliseksi yhdistykseksi merkitsisi sille uut-

ta asemaa välillisen valtionhallinnon yksikkönä, joka hoitaisi julkista tehtävää. Puolustusvoimat 

voisi tilata yhdistykseltä koulutuspalveluja. Yhdistyksen antama sellainen koulutus, jossa pää-

paino olisi sotilaallisten valmiuksien antamisesta tai niiden parantamisesta, edellyttäisi puolus-

tusvoimien ohjausta. Tätä täydentäisi se, että yhdistyksen käyttämien kouluttajien olisi oltava 

puolustusvoimien valtuuttamia. 
 

Koulutuksessa on kyse tosiasiallisesta toiminnasta. Tällöin perustuslain 124 §:ssä asetettujen 

vaatimusten näkökulmasta korostuu kouluttajan ammattitaito. Käytännössä kouluttajat tulisivat 

olemaan lähinnä evp-henkilöitä ja pitkälle koulutettuja reserviläisiä. Kouluttajiksi hyväksyminen 

olisi puolustusvoimien tehtävä, joten sääntely ei olisi ongelmallinen perustuslain kannalta. Kos-

ka yhdistykseltä hankittavia koulutuspalveluja ei ehdoteta käytettäväksi varusmiespalvelustaan 
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suorittavien asevelvollisten kouluttamiseen, kyseessä ei olisi perustuslain kannalta ongelmallinen 

puolustusvoimien tehtävien yksityistäminen. 
 

Sotilaallisen koulutuksen käsite ei ole yksiselitteisesti määriteltävissä. Ehdotuksen mukaan myös 

perinteisillä maanpuolustusjärjestöillä olisi sääntöjensä mukainen oikeus edellä mainituin rajoi-

tuksin kouluttaa omia jäseniään. Lakiehdotuksessa lähdetään siitä, että Maanpuolustuskoulu-

tusyhdistys ja sen jäsenjärjestöt voisivat sopia koulutustehtävien jakautumisesta niiden kesken. 
 

(b) Suhde yhdistymisvapauteen 
 

Yhdistysautonomiaa ei Suomessa ole ymmärretty siten, että yhdistystoiminnasta ei voitaisi lain-

kaan antaa lain tasoisia säännöksiä. Perustuslain 13 §:n 3 momentissa päinvastoin edellytetään 

yhdistymisvapautta koskevien aiempien perustuslain -äännösten tavoin, että yhdistymisvapau-

den käyttämisestä annetaan lailla tarkempia säännöksiä. Perustuslain turvaama yhdistymisva-

paus asettaa kuitenkin rajoituksia säännöksille, joita lain tasolla voidaan antaa. 
 

Yhdistysautonomian rajoituksia 1. lakiehdotuksessa 

- valtioneuvostolle ehdotettu toimivalta Maanpuolustusyhdistyksen hallituksen määräämisessä 

(9 §) 

- 14 §:n säännös, jonka mukaan valtioneuvoston asetuksella säädetään asioista, joista yhdis-

tyslain mukaan määrätään yhdistyksen säännöissä 

- 16 §:n säännökset, jonka mukaan puolustusministeriö ohjaa ja valvoo Maanpuolustuskoulu-

tusyhdistyksen taloudellista toimintaa ja Maanpuolustuskoulutusyhdistys on valtion tilintarkasta-

jien ja valtiontalouden tarkastusviraston valvonnan ja tarkastuksen alainen 

- 22 §:ssä järjestöille ehdotettu ilmoitusvelvollisuus 
 

Rajoituksia voidaan perustella Maanpuolustusyhdistyksen julkisilla hallintotehtävillä ja niiden 

edellyttämällä viranomaisohjauksella ja - valvonnalla. Lakiehdotuksen 16 §:n tarkoittamaa ta-

loudellisen toiminnan ohjausta ja valvontaa perustelee lisäksi yhdistykselle 11 §:n mukaisesti 

myönnettävä valtionapu. Hyväksyttävän rajoitusperusteen vaatimul^en voidaan näin katsoa 

täyttyvän. 
 

Viranomaisvalvonta, jota ilmoitusvelvollisuudella ja tietojensaantioikeudella käytännössä toteu-

tetaan, on julkisen vallan käyttöä, jonka tulee perustuslain 2 §:n 3 momentin mukaan perustua 

lakiin. Yhdistyksillä ei ole yleistä velvollisuutta antaa toiminnastaan tietoja ulkopuolisille, vaan 

viranomaisten tietojensaantioikeuden ja yhdistysten ilmoitusvelvollisuuden on perustuttava la-

kiin, jossa selvästi määritellään oikeuden sisältö ja yksilöidään viranomaiset, joille tuo oikeus 

kuuluu (ks. PeVL 6/1988 vp). 
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Ehdotuksessa lähdetään siitä, että 22 §:llä ei puututtaisi yhdistymisvapauden ytimeen eli yhdis-

tysten oikeuteen järjestää toimintansa haluamallaan tavalla eikä muutenkaan vaikutettaisi yh-

distymisvapauden normaaliin käyttöön. Puolustusvoimien kannalta tietojensaantioikeus sitä vas-

toin olisi merkityksellinen muun muassa sen oman toiminnan suunnittelun ja budjetoinnin kan-

nalta, koska vapaaehtoinen maanpuolustus sitoo puolustusvoimien voimavaroja. Olennainen tieto 

olisi ennen muuta se, kuinka paljon ja millaista tukea puolustusvoimilta edellytetään, ei niinkään 

se, millaisia järjestöjen harjoitukset yksityiskohdiltaan ovat. Tietojensaantioikeus olisi 

merkityksellinen myös koulutuksen toteutuman seuraamisen kannalta. Kysymys on sellaisista 

tarkoitusperistä, jotka ovat sopusoinnussa perustuslain 13 §:n 2 momentin kanssa. 
 

Siirtymäsäännöksen (1. lakiehdotuksen 45 §) mukaan Maanpuolustuskoulutus ry:n jäseninä 

olevat yhdistykset voisivat ilman eri hakemusta siirtyä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen jäse-

niksi. Säännöksen sanamuoto ei rakentuisi pakkojäsenyyteen vaan turvaisi perustuslain 13 §:n 2 

momentissa tarkoitetun niin sanotun negatiivisen yhdistymisvapauden eli oikeuden olla kuu-

lumatta yhdistykseen. 
 

(c) Valituskiellot 
 

Vapaaehtoista maanpuolustusta koskevan lakiehdotuksen 29 §:n 3 momentin ja 30 §:n 3 mo-

mentin valituskieltoja on arvioitava perustuslain 21 §:n 1 momentin kannalta, jonka mukaan jo-

kaisella on oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai 

muun riippumattoman lainkäyttöelimen ratkaistavaksi. Käsittelyn julkisuus sekä oikeus tulla 

kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta samoin kuin muut oikeudenmukaisen oi-

keudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeet turvataan lailla. 
 

Ensimmäinen lakiehdotus koskee vapaaehtoisuuteen perustuvaa toimintaa. Näin ollen myös tässä 

laissa tarkoitettu sitoutuminen olisi vapaaehtoinen toimenpide. Kenelläkään ei toisaalta olisi 

subjektiivista oikeutta tulla sitoutetuksi tässä iaissa tarkoitettuun toimintaan. Sitoumusilmoituk-

sen hylkääminen tai sitoumuksen hyväksymispäätöksen peruuttaminen ei estäisi henkilöä osal-

listumasta yksittäisiin maanpuolustusjärjestöjen harjoituksiin ja muuhun vapaaehtoiseen maan-

puolustustoimintaan. 
 

Näin ollen sitoutumisilmoituksen hylkäämisellä tai sitoumuksen hyväksymispäätöksen peruut-

tamisella ei olisi sellaisia henkilön oikeuksiin tai velvollisuuksiin ulottuvia haitallisia vaikutuksia, 

jotka tulisi olla mahdollista saattaa muutoksenhakuelimen tutkittavaksi. 
 

(d) Neuvottelukunnat 
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Perustuslain 119 §:n 2 momentin mukaan valtionhallinnon toimielinten yleisistä perusteista on 

säädettävä lailla, jos niiden tehtäviin kuuluu julkisen vallan käyttöä. Muutoin valtionhallinnon 

yksiköistä voidaan säätää asetuksella. Vapaaehtoista maanpuolustusta koskevan lakiehdotuksen 

4 §:ssä tarkoitetulle vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunnalle ja alueellisille neu-

vottelukunnille ei ehdoteta annettavaksi toimivaltaa julkisen vallan käyttöön. Niiden toiminnasta 

on mahdollista antaa ehdotetuin tavoin tarkempia säännöksiä valtioneuvoston asetuksella, mikä 

on sopusoinnussa perustuslain 119 §:n 2 momentin kanssa. 
 

(e) Lainsäädäntövallan delegointi 
 

Perustuslain 80 §:n mukaan tasavallan presidentti, valtioneuvostoja ministeriö voivat antaa 

asetuksia tässä perustuslaissa tai muussa laissa säädetyn valtuuden nojalla. Lailla on kuitenkin 

säädettävä yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista sekä asioista, jotka perustuslain 

mukaan muuten kuuluvat lain alaan. Jos asetuksen antajasta ei ole erikseen säädetty, asetuksen 

antaa valtioneuvosto. Luvussa 2 luetellaan 1. lakiehdotukseen sisältyviä asetuksella säädet-

täväksi ehdotettuja asioita. 
 

Perustuslain 80 §:n 2 momentin mukaan myös muu viranomainen kuin ministeriö voidaan lailla 

valtuuttaa antamaan oikeussääntöjä määrätyistä asioista, jos siihen on sääntelyn kohteeseen 

liittyviä erityisiä syitä eikä sääntelyn asiallinen merkitys edellytä, että asiasta säädetään lailla tai 

asetuksella. Valtuuden tulee lisäksi olla soveltamisalaltaan täsmällisesti rajattu. 
 

Pääesikunta voisi 1. lakiehdotuksen 38 §:n nojalla antaa tarkempia säännöksiä vapaaehtoisten 

kannustusjärjestelmästä. Kyseessä olisi lähinnä tekninen ja vain yksityiskohtia koskeva säänte-

ly, johon liittyisi ainoastaan vähäistä harkintavallan käyttöä. 
 

(f) Säätämisjärjestys 
Ehdotettu laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta ei sisällä säännöksiä, jotka olisivat ristirii-

dassa perustuslain kanssa. Hallitus katsoo, että esitys voidaan siksi käsitellä perustuslain 72 §:n 

mukaisesti tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. 
 

Laki sisältää kuitenkin ehdotuksia, joiden suhdetta perustuslakiin on syytä tarkastella. 
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LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ LAIKSI VAPAAEHTOISESTA MAANPUOLUSTUKSESTA YM (HE 
172/2006 vp) 

 
Perustuslakivaliokunta on pyytänyt eduskunnan oikeusasiamiehen 
kanslian edustajan kuultavaksi hallituksen esityksestä HE 172/2006 vp. 
Lausuntonani esitän seuraavaa. 
 
Puolustusvoimien osallistumisesta vapaaehtoiseen maanpuolustus-
koulutukseen ei alun perin ollut laintasoisia säännöksiä. Eduskunnan 
oikeusasiamies Jacob Söderman kiinnitti 3.12.1993 antamassaan 
päätöksessä huomiota tähän seikkaan ja totesi, että puolustusvoimien ja 
maanpuolustusjärjestöjen yhteistoimin järjestämästä koulutuksesta tulisi 
sen laajuuteen ja toiminnan sisältöön nähden säätää lailla. 
 
Oikeusasiamiehen esityksen johdosta puolustusvoimista annetun lain 2 
§:ään lisättiin 5 a kohta (740/1994), jonka mukaan puolustusvoimien 
tehtävänä on tukea vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta siten kuin 
siitä asetuksella säädetään, taikka puolustusministeriön tai asian laadun 
mukaan pääesikunnan päätöksellä määrätään. Vuoden 1994 
lainmuutoksen jälkeen ei tästä yhteistoiminnasta ole annettu tarkempia 
laintasoisia säännöksiä, vaikka toiminta on edelleenkin merkittävästi 
laajentunut. Oikeusasiamies Söderman totesi jo mainitussa pää-
töksessään, että mm. sotilastapaturmalakiin ja sotilashenkilöiden vas-
tuukysymyksiin liittyvät juridiset ongelmat edellyttivät tarkempaa 
sääntelyä. Tähän päivään saakka on kuitenkin toimittu pitkälti hallin-
nollisten määräysten ja ns. suunnittelupäätösten varassa. Vasta nyt 
ehdotettavalla lailla saadaan toiminnalle vankempi laillinen perusta. 
 
Kansalaisten maanpuoiustusvelvoliisuuden täyttämiseksi puolustus-
voimissa annettavaa vapaaehtoista sotilaskoulutusta on pidettävä sel-
laisena julkisena tehtävänä, josta on säädettävä lain tasolla. Oikeus-
asiamies Lauri Lehtimaja totesi jo päätöksessään 23.11.1999, että 
Maanpuolustuskoulutus ry:n (MPK) toimintaa oli pidettävä oikeus-
asiamiehen laillisuusvalvonnan piiriin kuuluvana julkisena tehtävänä. 
Ottaen huomioon MPK:n keskeinen asema ja merkitys vapaaehtoista 
maanpuolustuskoulutusta järjestettäessä, on mielestäni asianmukaista, 
että se muutetaan julkisoikeudelliseksi yhdistykseksi (Maanpuolus-
tuskoulutusyhdistys, MPKY, 6 §). Myös ehdotettuja nimenomaisia 
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säännöksiä keskeisten hallinto-oikeudellisten periaatteiden soveltamisesta 
yhdistyksen toiminnassa sekä yhdistyksen jäsenten ja toimihenkilöiden 
virkavastuusta julkisia hallintotehtäviä hoidettaessa voidaan myös pitää 
perusteltuina (13 § 1 mom). 
 
MPKY:n jäsenjärjestöjen velvollisuus ilmoittaa antamastaan sotilas-
koulutuksesta sotilasviranomaisille (22 §) ei merkitse sellaista perus-
tuslain 13 §:n 2 momenlissa säädetyn yhdistysvapauden rajoitusta, ettei 
siitä voisi säätää lailla. Sotilaskoulutuksen antamiseen liittyvän julkisen 
intressin vuoksi ja järjestöjen toiminnan avoimuuden takaamiseksi 
ilmoitusvelvollisuutta voidaan pitää perusteltuna. 
 
Esitykseen sisältyy myös ehdotus valtioneuvoston oikeuskanslerin ja 
eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävien jaosta annetun lain muutta-
misesta. Lain 1 §:n 1 momentin (754/2000) mukaan oikeuskansleri on 
pääsääntöisesti vapautettu sellaisista eduskunnan oikeusasiamiehen 
toimivaltaan kuuluvista asioista, jotka koskevat muun muassa puolus-
tusministeriötä, puolustusvoimia, rajavartiolaitosta ja rauhanturvatoi-
mintaa sekä sotilasoikeudenkäyntiä. Vapaaehtoinen maanpuolustus liittyy 
läheisesti puolustusministeriön ja puolustusvoimien toimintaan ja 
tehtäviin. Tämän johdosta on luontevaa, että myös ehdotettuun 
MPKY:een kohdistuva laillisuusvalvonta tulisi kuulumaan ensisijaisesti 
oikeusasiamiehen toimivaltaan. 
 
Ongelmallisena voidaan kuitenkin pitää esityksen vapaaehtoista 
maanpuolustuskoulutusta koskevaa 4 lukua. Perustuslain 124 §:n 
mukaan merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä voidaan 
antaa vain viranomaiselle. Merkittävän julkisen vallan käytön määrittely 
on perustuslakivaliokunnan lausuntokäytännönkin valossa varsin vaikeaa 
ja tulee viime kädessä ratkaistavaksi kussakin yksittäistapauksessa 
erikseen. Esityksen perusteluista saatavan käsityksen mukaan vain 17 
§:n 3 momentissa selostettu "merkittävä sotilaallinen koulutus" olisi 
luonteeltaan merkittävää julkisen vallan käyttöä. Jossain määrin 
tulkinnanvaraisina voidaan kuitenkin pitää käytettyjä käsitteitä "joukkojen 
operaatioihin valmentaminen" ja "raskailla aseilla tapahtuvien 
taisteluammuntojen järjestäminen". 
 
Sotilaskoulutuksesta käytetään esityksen 4 luvussa erilaisia termejä, 
kuten sotilaallinen koulutus (17 § 1 mom), varsinainen sotilaallinen 
koulutus (17 §:n 2 mom) ja merkittävä sotilaallinen koulutus (17 §:n 3 
mom). 

Esityksessä tarkoitetun sotilaskoulutuksen määritelmiä tulisi mahdolli-
suuksien mukaan selventää. Samoin puolustusvoimien ulkopuolisen 
sotilaskoulutuksen suhdetta perustuslain 124 §:ään olisi syytä arvioida 
vielä tarkemmin. 
 
Myös henkilöstön velvollisuuksia ja oikeuksia koskeva 7 luku antaa aihetta 
eräisiin huomautuksiin. Esityksen 32 §:n säännökset sitoutuneen henkilön 
velvollisuuksista on kirjoitettu varsin yleiseen muotoon. Hänen on 2 
momentin mukaan käyttäydyttävä tehtäviensä edellyttämällä tavalla. 
Sanamuoto ei sulje pois käyttäytymistä myös muualla kuin 
koulutustehtävässä. 



 

 

Apulaisoikeusasiamies Jukka Lindstedt 
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Mikael Hiden 
 
 
 

PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA 22.11.2006 KELLO 9.30 
HE 172/06 vp laiksi vapaaehtoisesta maanpuolustustyöstä ja eräiksi siihen 
liittyviksi laeiksi 

 
 
 
 

Esityksen perustelujen lopussa on jakso ehdotusten suhteesta perustuslakiin ja säätämisjärjestyksestä. 

Jaksossa käsitellään erikseen ehdotusten suhdetta perustuslain säännöksiin, jotka koskevat 

maanpuolustusvelvollisuutta (PL 127 §), julkisten tehtävien uskomista viranomaiskoneiston ulkopuolelle 

(PL 124 §), yhdistymisvapautta (PL 13 §), oikeusturvaa (PL 21 §), valtionhallinnon toimielimistä 

säätämistä (PL 119 §) sekä säädösvallan delegointia (PL 80 §). Jaksossa esitettyihin päätelmiin voidaan 

pääpiirteiden osalta nähdäkseni yhtyä. Myöskään säännösehdotuksissa ja niille esitetyissä perusteluissa ei 

nähdäkseni ole sellaisia yleisiä, esim. rakenteita tai järjestelytapoja koskevia piirteitä, jotka tässä 

vaatisivat huomiota. Eräitä yksityiskohtia on kuitenkin syytä vielä tarkastella. 
 

Yksityiskohtiin ja säätelyn tarkkuuteen joudutaan tietysti kaikessa lainsäätämisessä kiinnittämään 

huomiota. Tässä ehdotuksessa tarkkuuden merkitys vielä korostuu sen vuoksi, että nyt ollaan luomassa 

aivan uudentyyppistä asetelmaa. Uusia vapaaehtoisuuteen nojaavia järjestelyjä kytketään olemassa 

oleviin, leimallisesti (perustus)lailliseen velvollisuuteen nojaaviin järjestelyihin. Järjestelyn uutuus voi 

merkitä tarvetta kehittää lakitekstiin uusia käsitteitä tai nimikkeitä, mikä osaltaan voi korostaa tarkkuuden 

merkitystä valmistelussa. Huolellisuuden tarvetta ei oikeastaan vähennä se, että tässä on osaksi kyse 

käytännössä jo omaksuttujen toimintamuotojen ottamisesta lakiin. Pelkän käytännön (ja ehkä 

alemmantasoisten normien) varassa olevan järjestelyn kirjaaminen lakiin ei tosiasiassa juuri koskaan voi 

merkitä vain vallitsevan asiantilan jatkumista, vaan laissa säätäminen jo sellaisenaan tuo väistämättä 

mukanaan myös muutoksia (asema, valtuudet ja velvollisuudet oikeudellistuvat ja täsmällistyvät, 

järjestelyn status nousee, muuttamismahdollisuudet jäykistyvät jne). Kun järjestelyn uutuus tässä 

merkittävästi koskettaa myös perustuslain säännöstöjä, ei kysymys voi olla vain järjestelymallin vaan 



 

 

myös sen yksityiskohtaisen toteuttamistavan hyväksyttävyydestä. Kohdittain voi siten olla syytä 

kiinnittää huomiota esitystavan tarkkuuteen yli sen, mitä tavanomainen työnjako substanssi valiokunnan 

kanssa ehkä edellyttäisi. 
 
 
 
 
1.  lakiehdotus (Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta) 
 

2 §. Säännöksessä määritellään , mitä sotilaallisella koulutuksella tässä laissa tarkoitetaan . Määrittely on 

tärkeä jo "lakiteknisesti" sikäli, että lain useissa kohdissa puhutaan sotilaallisesta koulutuksesta. 

Määrittely on myös sisällöllisesti tärkeä, koska oleellista tässä on, mikä koulutus soveltuu vain julkisen 

vallan (välittömästi) hoidettavaksi, mitä koulutusta voidaan uskoa annettavaksi muulla tavoin kuin 

julkisen vallan toimesta. Sotilaallinen koulutus ei ole samaa kuin sotilaallinen toiminta, mutta 

koulutuksen sisällössä ja toteuttamismuodoissa on väistämättä paljon kytkentöjä sotilaalliseen toiminnan 

sisältöön ja järjestämiseen. Kun käsitettä sotilaallinen koulutus käytetään tässä laissa säänneltäessä 

tehtävä- ja kompetenssijakoa varsinaisten julkisen vallan elinten ja toisaalta ei- julkisten tai välilliseen 

julkiseen hallintoon luettavien elinten välillä, olisi määrittelyn oltava mahdollisimman selvä. 
 

Säännöksen perusteluissa todetaan (s. 21), että sotilaallisen koulutuksen yksiselitteinen määritteleminen 

on osoittautunut vaikeaksi. Tämä varmaan pitää paikkansa. Kiinnitän tässä huomiota vain yhteen 

kohtaan, jossa säännösteksti ja perustelut eivät mielestäni oikein vastaa toisiaan. Perusteluissa (s. 21,1) 

todetaan, että laissa tarkoitettuun sotilaalliseen koulutukseen kuuluu kolme "olennaista" elementtiä: 

koulutuksen tavoite, koulutuksen antaminen puolustusvoimien järjestämänä tai johtamana tai 

ohjauksessa, sekä se, että koulutusta annettaisiin puolustusvoimien kalustolla ja välineillä. Kun kyseessä 

on määritelmäsäännöksen perustelu, ei kohtaa juuri voi ymmärtää muulla tavoin kuin että nämä 

"elementit" kuuluvat määrittelyyn, ts. näiden elementtien on oltava mukana, jotta koulutus voitaisiin 

katsoa sotilaalliseksi. Itse säännösteksti on kuitenkin laadittu niin, että vain ensimmäinen virke 

(tavoitteen kuvaus) näyttää sisältävän määrittelyä ja toinen virke kuvaa, millä välineillä ja kenen 

johtamana näin määriteltyä koulutusta annetaan. 

(Kysymys sotilaallisen koulutuksen sisällöstä tulee myöhempänä esille myös 17 §:n yhteydessä.) 
 

5 §. Säännös koskee yhteistoimintasopimuksia. Totean sen johdosta vain, että säännöksen muotoilu ei voi 

antaa valtaa laissa jollekin taholle osoitettujen tehtävien siirtämiseen. 
 

9,10 ja 14 §. Säännöksissä on käsitelty maanpuolustuskoulutusyhdistyksen toimielimiä ja yhdistyksen 

sisäistä hallintoa. Ehdotuksen 14 §:ssä säädetään, mitä yhdistyslain säännöksiä sovelletaan 
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maanpuolustuskoulutusyhdistykseen. Säännöksissä annetaan valtioneuvostolle melko laaja valta järjestää 

yhdistyksen hallintoa. Asetuksella säädetään siten muista toimielimistä kuin yhdistyksen kokouksesta ja 

hallituksesta (9,1 §) sekä kokouksen ja hallituksen tehtävistä tarkemmin (10,3 §). Asetuksella "voidaan" 

myös säätää asioista, joista yhdistyslain mukaan määrätään yhdistyksen säännöissä (14 §). Ehdotuksen 10 

§:n 1 momentin 9) kohdan mukaan yhdistyksen kokous hyväksyy yhdistykselle työjärjestyksen. 

Ehdotettu säätely antaa parissa suhteessa aihetta lisäkommentteihin. 
 

Yhdistymisvapaus ei sinänsä estä säätämästä lailla jostakin tai tietynlaisesta yhdistyksestä, jolle uskotaan 

julkiseen etuun liittyviä tehtäviä ja jonka hallintoa ja organisaatiota ei jätetä yhdistystoimintaa koskevien 

yleisten säännösten varaan, vaan siitä annetaan säännöksiä laissa. Kysymys voi olla tilanteesta, jossa 

julkisen edun kannalta merkittävän toiminnan järjestämisessä katsotaan yhdistysmuoto 

tarkoituksenmukaisemmaksi kuin esim. säätiö- tai yhtiömuoto. Tällaisessakaan tilanteessa ei mielestäni 

voida automaattisesti ja varauksetta lähteä siitä, että yhdistymisvapaudella ei ole merkitystä (että kyseessä 

ts. on vain julkisen vallan valitsema organisointimuoto, ei mikään perusoikeuden ilmentymä). Mitä 

enemmän lakisääteiseksi muodostettavan yhdistyksen toiminta tosiasiassa perustuu yhdistymisvapauteen 

nojaavaan kansalaistoimintaan, sitä korostuneemmin on mielestäni lähdettävä siitä, että tällaisen 

yhdistyksen organisaation ja toiminnan järjestelyssä poiketaan yhdistymisvapaudesta vain niin paljon 

kuin laadultaan julkisoikeudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi on taipeen. 
 

Tässä tapauksessa lailla järjestettäväksi tuleva yhdistys toimii nyt rekisteröitynä yhdistyksenä. 

Yhdistyksen jäseninä tulee ehdotetun lain mukaan (8 §) olemaan rekisteröityjä yhdistyksiä, siis yhteisöjä, 

joiden toiminta nojaa perusoikeutena turvattuun yhdistymisvapauteen. Kun 

maanpuolustuskoulutusyhdistys tulee toimimaan tällaisten ry:iden (katto)yhdistyksenä ja kun sen 

toiminnalla ilmeisesti tulee olemaan merkittävä asema näiden ry:iden toiminnassa, ei 

maanpuolustuskoulutusyhdistyksen organisaation ja menettelyjen säätelyssä pitäisi poiketa yhdistysten 

toiminnan yleisestä säätelytavasta enempää kuin on välttämätöntä lain tavoitteiden saavuttamiseksi. Se, 

että yhdistyksen toimintaa säännellään laissa, on sinänsä sopusoinnussa PL 13 §:n ja erityisesti sen 2 

momentin ("Tarkempia säännöksiä ... yhdistymisvapauden käyttämisestä annetaan lailla") kanssa. 

Yhdistymisvapauden - kuten muidenkaan perusoikeuksien - suojaan ei sen sijaan lähtökohtaisesti sovi, 

että merkittäviä säännöksiä oikeuden käyttämisestä annetaan asetuksella, siis hallitusvallan eikä 

lainsäätäjän toimesta. Tältä kannalta pitää mielestäni ainakin kysyä, onko asianmukaista jättää 

asetuksenantajalle näin paljon liikkumatilaa, vai onko tiukemmin seurattava PL 13 §:n lähtökohtaa, jonka 

mukaan asiasta joko säädetään konkreettisesti laissa tai sitten asia jätetään yhdistyksen päättämien ja 

rekisteriviranomaisen tiettyjen reunaehtojen osalta valvomien sääntöjen varaan. 
 



 

 

Edellä sanottuun liittyy detaljina kysymys ehdotuksen 10 §:n 1 momentin 9) kohdassa tarkoitetun 

työjärjestyksen asemasta ja toisaalta ehdotuksen 14 §:n lopussa tarkoitetun asetuksen merkityksestä. 

Viimeksimainitun kohdan mukaan asetuksella "voidaan" säätää asioista, joista yhdistyslain mukaan 

määrätään yhdistyksen säännöissä. Säännöksen muotoilu jättää asetuksen antamisen valtioneuvoston 

harkinnan varaan. Jos valtioneuvosto ei tällaista asetusta anna, voidaanko tuollaisia kysymyksiä ehkä 

säännellä työjärjestyksessä? Mistä kaikesta on ajateltu voitavan määrätä työjärjestyksessä ? 
 
 
 

17 §. Säännös koskee sotilaallisen koulutuksen antamista. Säännöksen hallittavuutta häiritsee (ja 

sotilaallisen koulutuksen määrittelyongelmia osoittaa) se, että säännöksen momenttien 

toimivaltajärjestelyissä puhutaan erikseen sotilaallisen koulutuksen, varsinaisen sotilaallisen koulutuksen 

ja merkittävän sotilaallisen koulutuksen antamisesta. 
 

Säännöksen 1 momentin muotoilu merkitsee sitä, että myös puolustusvoimien 

Maanpuolustuskoulutusyhdistykseltä hankkima (koulutus)palvelu olisi koulutusta, jota "puolustusvoimat 

...antaa". Minusta ei ole paikallaan, että muilta tahoilta tilattu koulutus näin leimataan puolustusvoimien 

antamaksi. Perustelut on tässä suhteessa mielestäni asiallisemmin kirjoitettu (s. 31,11), niissä kun ensin 

todetaan, että puolustusvoimat voi " antaa" ko. koulutusta ja sen jälkeen todetaan, että puolustusvoimat 

voisi " lisäksi" hankkia koulutuspalveluja. 
 

Säännöksen 2 momentissa käytetään ilmausta "annettava varsinainen sotilaallinen koulutus, johon liittyy 

puolustusvoimien aseiden....käyttöä..." En tiedä , mitä kaikkea sanalla varsinainen pyritään ilmaisemaan. 

Tällainen määrittelevä lisäsana ei ehkä edes ole tarpeen siihenkään nähden, että perusteluissa (s.32,I) 

pidetään riittävänä puhua "sellaisen sotilaallisen koulutuksen" antamisesta, johon liittyy ko. välineiden tai 

materiaalien käyttöä. Tarpeettomat määrittelevät sanat lakitekstissä ovat lähinnä vain haitaksi. 

(Lakitekstiin nyt otettu muotoilu sisältää myös sen - kai aiheettoman mahdollisuuden, että olisi 

"varsinaista" sotilaallista koulutusta, jossa ei käytetä ko. välineistöä). Säännöksen lopussa tehdään 

mahdolliseksi oikeuttaa puolustuslaitoksen palveluksessa ollut henkilö johtamaan säännöksessä viitattuja 

kouluammuntoja. Viittauksen (21 §:ään) selkeyteen palaan myöhempänä. Tässä yhteydessä on ehkä syytä 

kysyä vain sitä, onko riittävän selvää, että ko. henkilö noissa tilanteissa toimii virkavastuulla. 
 

Pientä epäselvyyttä 2 momentin soveltamisalassa on ehkä siinä, että säännös kytketään koulutukseen, 

johon liittyy "puolustusvoimien aseiden" käyttöä. Jääkö aseiden käyttöä sisältävä koulutus tämän 

momentin ulkopuolelle, jos siinä esim. käytetään muun kuin puolustusvoimien omistamaa "ulkoasultaan 

sotilasaseen kaltaista puoliautomaattikivääriä (s.33, II)? 
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20 §. Säännös koskee maanpuolustuskoulutusyhdistyksen järjestämää sotilaallista koulutusta. Säännöksen 

1 momentin muotoilu on selvä siinä, että koulutustehtävien jakaminen maanpuolustuskouluyhdistyksen 

jäsenjärjestöine voi koskea vain "muita koulutustehtäviä" kuin momentin alussa tarkoitettua sotilaallista 

koulutusta. Minulle jää kuitenkin tässä yhteydessä epäselväksi, mitä kaikkea ehkä tarkoitetaan sillä 

perustelujen (s. 33, II) lausumalla, jonka mukaan maanpuolustusjärjestöt voivat antaa maanpuolustukseen 

liittyvää koulutusta "nykyisessä laajuudessa" siten kuin niiden säännöissä määrätään. 
 

Säännöksen 2 momentin mukaan maanpuolustuskoulutusyhdistyksen järjestämä sotilaallinen koulutus on 

järjestettävä "puolustusvoimien ohjauksessa...". Perusteluissa käytetään tässä (s. 34) kohden hieman 

väljempää ilmausta "puolustusvoiminen ohjeistamalla tavalla". Ohjeistus voi perustelujen mukaan 

tapahtua etukäteen esim. koulutussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä. "Ohjauksessa" sallii selvästi 

irrallisemman ohjaamisen ja valvonnan kuin esim. 17 §:n 2 momentissa käytetty "johdon alaisena". 

Tällaiselle väljemmyydelle voi tässä olla itse koulutuksen sisältöön liittyviä oikeutusperusteita. Kun 

myös 20 §:ssä kuitenkin on kysymys sotilaallisesta koulutuksesta, on minusta vielä syytä harkita, 

minkälaiseksi kuvataan puolustusvoimien velvollisuus vastata koulutuksen asianmukaisuudesta. 

Asiaankuuluvana ei minusta voida pitää sitä, että lakitekstin "ohjauksessa" muuttuukin perusteluissa (s. 

34,1) esim. etukäteen annetuksi "ohjeistukseksi", johon liittyy vain puolustusvoimien edustajan yleinen 

"oikeus" seurata koulutusta, ei sen sijaan edes rajoitettua velvollisuutta. En osaa pitää asianmukaisena 

sitäkään, että momentin tekstin mukaan koulutus on järjestettävä "noudattamalla annettuja 

ohjesääntöjä....", mutta perustelujen mukaan (s. 34, I) kyseessä olisikin noudattaminen "soveltuvin osin". 
 

21 §. Säännös koskee kouluttajia maanpuolustuskoulutusyhdistyksen järjestämässä sotilaallisessa 

koulutuksessa. (Säännöksen alku mahdollisuudesta hyväksyä tietynlaisia henkilöitä kouluttajiksi on 

muotoilultaan sikäli hieman erikoinen, että missään ei ole nähdäkseni todettu, että puolustusvoimilla olisi 

17 §:n 2 ja 3 momentin tilanteiden ulkopuolella valta määrätä yhdistyksen käyttämistä kouluttajista.) 

Säännöksen jonkinlainen ongelma on siinä, että sen 2 momentissa oleva viittaus jää merkitykseltään 

hämäräksi. Momentin mukaan säädetään I momentissa tarkoitettujen "ammuntojen ja vastaavan 

koulutuksen" johtamisesta 17 §:n 2 momentissa. Mainitussa säännöksen 1 momentissa ei kuitenkaan 

osoiteta /"tarkoiteta" mitään ammuntoja, vaan puhutaan vain henkilöistä, joilla on koulutus ja kokemus 

"ammuntojen ja vastaavan koulutuksen järjestämisessä". Myös viittaus 17 §:n 2 momenttiin vaikuttaa 

jotenkin kehässä kulkemiselta, koska tuossa säännöksessä ei säädetä ammuntojen tai vastaavan 

koulutuksen johtamisesta, vaan todetaan vain, että puolustusvoimat "voi" tietyin edellytyksin oikeuttaa 

palveluksessaan olleen henkilön "toimimaan 21 §:ssä tarkoitettujen kouluammuntojen johtajana". - 



 

 

Tässäkin voi kysyä, onko riittävän selvää, että sellaiset kouluttajat, jotka eivät ole puolustusvoimien 

palveluksessa, toimivat virkavastuulla. 
 

26 §. Säännös koskee varautumistoimintaa. Totean vain, että tällainen säännös varautumisesta ja siitä 

sopimisesta ei vielä sellaisenaan tuo varautujalle mitään toimenpide- tai toimintavaltuuksia. 

29 §. Säännös koskee (28 §:ssä tarkoitetun) sitoumuksen hyväksymistä. Säännökseen 

sisältyy sitoumuksen hylkäävää päätöstä koskeva valituskielto. En pidä valituskiellolle 

säätämisjärjestysperusteluissa esitettyä (s.54, II), menettelyn vapaaehtoisuutta painottavaa 

perustelua oikein vakuuttavana. Se. että pyrkiminen vaikka tiettyyn työhön tai 

oppilaitokseen on vapaaehtoista, ei sinällään vielä poista oikeutta valittamiseen kielteisestä 

päätöksestä. Jos valittamisoikeus kielletään, on perusteita kiellon oikeutukselle PL 21 §:n 

säännöksen puitteissa etsittävä muualta. Jotain merkitystä voidaan ehkä antaa sille 

perusteluissakin mainitulle seikalle, että kenelläkään ei ole subjektiivista oikeutta päästä 

mukaan sitoutumisessa tarkoitettuun järjestelyyn. Ehkä merkittävin seikka tässä kuitenkin 

on ko. toiminnan luonne ja se, että puolustusvoimilla (ja myös 

maanpuolustuskoulutusyhdistyksellä) täytyy olla suuri harkintavalta henkilöiden 

valitsemisessa sitoumuksessa tarkoitettuihin järjestelyihin. Minusta tältä pohjalta voi olla 

mahdollista perustella sitä, että ko. valituskielto ei ole ristiriidassa PL 21 §:n säännöstön 

kanssa. 
 

Säännöksen perusteluissa (s. 39, II) todetaan, että erikseen on selvitettävä turvallisuusselvityksistä 

annetun lain soveltuvuus vapaehtoisiksi pyrkiviin henkilöihin. Kysymystä siitä, onko jotakin yksilön 

oikeuksien kannalta merkittävää lakia sovellettava joihinkin ehdotetussa laissa tarkoitettuihin tilanteisiin, 

ei ole asianmukaista jättää lakia säädettäessä tietoisesti tällä tavoin avoimeksi. 
 

30 §. Säännös koskee sitoumuksen ja sitoumuksen hyväksymispäätöksen peruuttamista. 

Sitoumuksen hyväksymispäätöksen peruuttamiseen ei säännöksen mukaan saa hakea 

muutosta valittamalla. Valituskiellolle voidaan ajatella samankaltaisia perusteita kuin 

edellä sitoutumisen hylkäämispäätöksen kohdalla. Toisaalta on syytä todeta, että 

sitoutumisen hyväksymispäätöksen peruuttaminen - ehkä jo pitkään jatkuneen 

sitoutumiskauden jälkeen - on yksilön kannalta tuntuvammin negatiivinen ratkaisu kuin 

tehdyn sitoumuksen hylkääminen. Edelleen voidaan todeta, että sitoumuksen 

hyväksymisratkaisua ei 29 §:n 1 momentissa ole sidottu mihinkään kriteereihin 

(Puolustusvoimat hyväksyy "harkintansa mukaan"), kun taas peruuttamispäätökselle on 
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30,2 §:ssä säädetty oikeudelliset kriteerit, jotka myös tyypiltään soveltuvat tarkasteltavaksi 

lainvastaisuusperustein tapahtuvassa muutoksenhaussa.  Valituskielto vaikuttaa tähän 

 
s 

 

nähden PL 21 §:n säännöstön kannalta ongelmalliselta. Ainoaksi valituskiellon hyväksyttävyyden 

puolesta puhuvaksi ehkä relevantiksi argumentiksi tässä taitaa jäädä se, että maanpuolustuksen 

etujen voitaisiin katsoa vaativan mahdollisuutta vapautua jostakusta sitoutuneesta ilman 

oikeuskäsittelyä. En osaa oikein arvioida, kuinka merkittäviä tällaiset tarpeet todella olisivat. 
 

30 §. Säännös koskee henkilöiden varaamista ja sijoittamista. Säännöksen mukaan puolustusvoimat 

mm. voi varata ja sijoittaa Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen tai sen jäsenjärjestön esittämiä, niiden 

toiminnassa mukana olevia henkilöitä heille soveltuviin tehtäviin. Jos tässä tarkoitettu 

varaamismahdollisuus ja siihen sisältyvä mahdollisuus (myöhemmin) velvoittaa perustuu jo muussa 

lainsäädännössä oleviin säännöksiin, on tämä säännös oikeudellisesti tarpeeton. Sikäli kuin säännös 

tarkoittaa varaami smahdol Ii suutta, jolle ei vielä ole oikeudellista pohjaa lainsäädännössä, ei 

pelkästään se, että järjestöt ilmoittavat toiminnassaan mukana olevia henkilöitä, käy riittäväksi 

perusteeksi. Jonkin järjestön toiminnassa mukana oleminen ei vielä merkitse yksilön pätevää 

suostumusta joihinkin järjestön toiminnan ulkopuolisiin asioihin. 
 

39 §. Säännös koskee vapaaehtoisten palveluvelvollisten kansainvälisoikeudellista asemaa. 

Säännöksen 1 momentin mukaan vapaaehtoisten palveluvelvollisuus koskee vain Suomen alueella 

tapahtuvaa toimintaa, "jollei puolustusvoimien virka-aputehtävä muuta vaadi " Suomen kansalaisen 

oikeus pysyä omassa maassa on varsin tiukasti suojattu PL 9 §:ssä. Säännös ei ymmärrettävästi estä 

vapaaehtoista poistumista maasta. Vaikka palveluvelvollisuus tässä perustuukin vapaaehtoisuuteen, 

on PL 9 §:n säännöksen vuoksi edellytettävä, että vapaaehtoisuus on tältäkin osin sillä tavoin aitoa, 

että vapaaehtoisesti palvelukseen suostunut on etukäteen selvästi tiennyt, minkälaisia ulkomailla 

palveluvelvollisuuksia vapaaehtoisuus voi tuoda mukanaan. Minusta säännös - tai lakiehdotus 

muuten - ei riittävästi turvaa tällaista konkreettista etukäteistietoa. Tilannetta ei tässä suhteessa 

paranna se, että säännös on kirjoitettu hyvin yleiseksi - periaatteessa kaikki ulkomaat kattavaksi - 

kun taas perusteluissa viitataan vain raja-alueisiin Pohjoissuomessa, Pohjoismaihin ja Viroon. 
 

Säännöksen 2 momentin mukaan vapaaehtoiset ovat samanlaisessa kansainvälisoikeudellisessa 

asemassa kuin vastaavissa tehtävissä palvelevat sotilaat. En tiedä, riittääkö tällainen yleinen 
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kansallinen säännös kaikissa tilanteissa varmistamaan sen, miten kansainvälisen oikeuden puitteissa 

asiaan suhtaudutaan. 
 
 
2.  lakiehdotus (Laki puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta) 
 

Lakiehdotuksen sisältyy 4 §:n muutos, jonka mukaan puolustusvoimat käsittää kohdassa nyt 

mainittujen joukko-osastojen ja muiden yksiköiden lisäksi maakuntajoukkoja. Lisäksi lakiin 

ehdotetaan uutta 4 a §:ää, jonka mukaan maakuntajoukot muodostetaan reserviin kuuluvista 

vapaaehtoisista asevelvollisista sekä muista vapaaehtoisista , jotka ovat antaneet edellä jo puheena 

olleen sitoumuksen. En osaa arvioida ehdotuksen kaikkia ulottuvuuksia. Yleisarviona kuitenkin 

vaikuttaa siltä, että kovin vaivihkaa tuodaan puolustusvoimien kokoonpanoon ja toimintaan nyt 

merkittävä uutuus - aseelliseen toimintaan harjoitettavat , mutta muulle kuin yleiselle 

asevelvollisuudelle rakentuvat joukot. Maallikkojuristi jää hiukan ihmettelemään, riittääkö tämä - ja 

esityksessä olevat hajanaiset muut viittaukset - maakuntajoukkojen ja niihin kuuluvien henkilöiden 

aseman ja käyttämisen laintasoiseksi säätelyksi. 



 

 

PERUSTUSLAKIVALIOKUNNALLE 
 
 
 

Esitän kunnioittaen seuraavan valiokunnan pyytämän lausunnon hallituksen esityksestä 

laiksi vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 

172/2006 vp). 
 
 
 

/ .    Maanpuolustuskoulutusyhdistystä        koskevien säännösten suhde 

yhdistymisvapauteen 
 

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksestä on vapaaehtoista maanpuolustusta koskevan 

lakiehdotuksen 6 §:n mukaan tarkoitus muodostaa "julkisoikeudellinen yhdistys, joka 

toimii valtakunnallisena vapaaehtoisen maanpuolusmskoulutuksen yhteistyöjärjestönä". 

Yhdistyksen kokous voisi hyväksyä jäseniksi "sellaiset valtakunnalliset yhdistykset ja 

muut yhteisöt, joiden toimialaan tai tehtäviin maanpuolustuksen edistäminen kuuluu tai 

läheisesti liittyy" (8 §). 
 

Lakiehdotuksen 45 §:n siirtymäsäännösten mukaan nykyisin toiminnassa oleva 

Maanpuolustuskoulutus ry muuttuisi laissa tarkoitetuksi julkisoikeudelliseksi 

yhdistykseksi. Ehdotuksen 45 §:n 2 momentin mukaan "Maanpuolustuskoulurusyhdistys 

jatkaa Maanpuolustuskoulutusyhdistys ry:n toimintaa tämän lain mukaisesti", ja 

"Maanpuolustuskoulutusyhdistykselle siirtyvät kaikki Maanpuolustuskoulutus ry.n varat 

ja velat sekä sopimukset ja muut sitoumukset tai muut oikeudet ja velvoitteet". lisäksi 

pykälän 1 momentin mukaan lain voimaan tullessa Maanpuolustuskoulutus ry:n jäseninä 

olevat yhdistykset voivat ilman eri hakemusta siirtyä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen 

jäseniksi ilmoittamalla tästä määräajassa. 
 

Kysymyksessä ei siten ole pakko- tai au tomaattij äsenyy s, koska siirtyminen uuden 

julkisoikeudellisen yhdistyksen jäseneksi ei tapahdu suoraan lain nojalla. Ilmeistä kuitenkin 

on, että laissa säännellyn vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen antamisen ja muun 

toiminnan edellytyksenä, että asianomainen järjestö on lailla perustettavan julkisoikeudellisen 

yhdistyksen jäsen. Tämän vuoksi lakiehdotusta on nähdäkseni arvioitava perustuslain 13 §:n 2 

momentin takaaman negatiivisen yhdistymisvapauden rajoituksena. 
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Lakiehdotuksen säännöksiä on lisäksi tarkasteltava perustuslain 13 §:n 2 momentin mukaiseen 

yhdistymisvapauteen niin ikään kuuluvan yhdistysautonomian kannalta. Perustuslaki kieltää 

yhdistysautonomian loukkaukset, jotka samalla kajoavat yksilöille kuuluvaan 

yhdistymisvapauteen. Hallituksen perusoikeusuudistusta koskevassa esityksessä todettiin, että 

yhdistysten sisäinen itsemääräämisoikeus ja toimintavapaus säilyisi yhdistymisvapauden 

perustana (HE 309/1993 vp, s. 60). 
 

Yhdistysautonomiaa ei Suomessa ole ymmärretty siten, että yhdistystoiminnasta ei voitaisi 

lainkaan antaa lain tasoisia säännöksiä. Perustuslain 13 §:n 3 momentissa päinvastoin 

edellytetään yhdistymisvapautta koskevien aiempien perustuslain säännösten tavoin, että 

yhdistymisvapauden käyttämisestä annetaan lailla tarkempia säännöksiä. Perustuslain 

turvaama yhdistymisvapaus asettaa kuitenkin rajoituksia säännöksille, joita lain tasolla 

voidaan antaa. 
 

Lakiehdotuksen 9 §:n 2 momentin mukaan valtioneuvosto määräisi yhdistyksen hallitukseen 

puheenjohtajan ja neljä muuta jäsentä Kun hallitukseen kuuluisi yhteensä yhdeksän jäsentä, 

valtioneuvoston määräämät jäsenet muodostaisivat hallituksen enemmistön. Valtioneuvostolle 

ehdotettua toimivaltaa on tarkasteltava 

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen yhdistysautonomian rajoituksena. Merkittävänä 

yhdistysautonomian rajoituksena on myös pidettävä lakiehdotuksen 14 §:n säännöstä, jonka 

mukaan "valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää asioista, joista yhdistyslain mukaan 

määrätään yhdistyksen säännöissä". 
 

Maanpuolustuskoulutusyhdistys olisi niin ikään alistettu yhdistyslain alaisia yhdistyksiä 

tiukempaan viranomaisohjaukseen ja valvontaan. Niinpä lakiehdotuksen 16 §:n 1 momentin 

mukaan "puolusmsministeriö ohjaa ja valvoo Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen taloudellista 

toimintaa, Yhdistyksen olisi "toimitettava ministeriölle valvontaa varten tarvittavat asiakirjat 

siten kuin valtioneuvoston asetuksella säädetään". Pykälän 2 momentin mukaan taas 

Maanpuolustuskoulutusyhdistys on lakiehdotuksen 7§ :n 1 momentin mukaisissa julkisissa 

hallintotehtävissään valtion tilintarkastajien ja valtiontalouden tarkastusviraston valvonnan ja 

tarkastuksen alainen. Myös 16 §:n säännöksiä on tarkasteltava yhdistysautonomian 

rajoituksina. Lisäksi on vielä mainittava 22 §:n mukainen koulutuksesta ilmoittamisen 

velvollisuus. 
 



 

 

Yhdistysautonomian rajoituksia on arvioitava perusoikeuksien yleisten rajoitusedellytysten 

kannalta. Rajoituksia voidaan perustella Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen julkisilla 

hallintotehtävillä ja niiden edellyttämällä viranomaisohjauksella ja -valvonnalla. 

Lakiehdotuksen 16 §:n tarkoittamaa taloudellisen toiminnan ohjausta ja valvontaa perustelee 

lisäksi yhdistykselle 11 §:n mukaisesti myönnettävä valtionapu. Hyväksyttävän 

rajoitusperusteen vaatimuksen voidaan näin katsoa täyttyvän. Suhteellisuusvaatimuksen 

kannalta voidaan sen sijaan kysyä, onko välttämätöntä, että valtioneuvosto määrää yli puolet 

hallituksen jäsenistä tai että valtioneuvoston asetuksella säädetään asioista, joista yhdistyslain 

mukaan määrätään yhdistyksen säännöissä. 
 

On myös epäiltävää, täyttävätkö lakiehdotuksen 16 §:n säännökset kaikilta osin lakitasoisen 

sääntelyn täsmällisyyden ja tarkkarajaisuuden vaatimuksen, joka niin ikään kuuluu 

perusoikeuksien yleisiin rajoitusedellytyksiin. Laissa olisi nähdäkseni yksilöitävä 

puolustusministeriön valtuudet ohjata ja valvoa yhdistyksen taloudellista toimintaa. 
 

Jos tarkoituksena on, että lain tarkoittamaa vapaaehtoista maanpuolustustyötä voivat 

harjoittaa vain Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen jäsenet, tämä tulisi laissa ilmaista 

selkeällä säännöksellä. Ohjaus- ja valvontanäkökohtien vuoksi katson, että tämän 

kaltainen negatiivisen yhdistymisvapauden rajoitukseksi tulkittavissa oleva sääntely 

täyttäisi sekä rajoitusperusteen hyväksyttävyyden että suhteellisuuden vaatimuksen. 
 
 
 

2.    Sotilaallinen koulutus julkisena hallintotehtävänä 
 

Lakiehdotuksen 20 §:n 1 momentin mukaan "Maanpuolustuskoulutusyhdistys järjestää 

puolustusvoimien tilaamaa sotilaallista koulutusta, ei kuitenkaan 17 §:n 3 momentissa 

tarkoitettua merkittävää sotilaallista koulutusta, sekä antaa muuta yksittäisten henkilöiden 

sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta yli 18-vuotiaille". Lakiehdotuksen 

mainitusta kohdasta ilmenee niin ikään, että myös Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen 

jäsenjärjestöt voisivat antaa sotilaallista koulutusta, ei kuitenkaan puolustusvoimien 

tilaamaa sotilaallista koulutusta. Maanpuolustuskoulutusyhdistys voisi näet sopia 

jäsenjärjestöjen kanssa muiden koulutustehtävien jakautumisesta niiden kesken". 
 

Sotilaallista koulutusta on pidettävä sellaisena julkisena hallintotehtävänä, jonka 

uskomista muulle kuin viranomaiselle on arvioitava perustuslain 124 §:ssä säädettyjen 

edellytysten ja rajoitusten kannalta. Rajoituksena on se, että merkittävää julkisen vallan 



9 

 

käyttöä sisältäviä tehtäviä voidaan uskoa ainoastaan viranomaisille. Sotilaallinen 

voimankäyttö on epäilemättä säännöksen tarkoittamaa merkittävää julkisen vallan käyttöä. 

Voidaan kysyä, onko tällaiseksi julkisen vallan käytöksi katsottava jo voimankäyttöön 

valmentava sotilaallinen koulutus, erityisesti, jos siinä käytetään aseita, 

ampumatarvikkeiden tai räjähteitä. Lakiehdotus sallisi ilmeisesti sekä 

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen että sen jäsenjärjestöjen antavan tällaista koulutusta. 

Rajoituksena on kuitenkin, että 17 §:n 3 momentin mukainen merkittävä sotilaallinen 

koulutus kuten joukkojen operaatioihin valmentaminen ja raskailla aseilla tapahtuvien 

taisteluammuntojen järjestäminen kuuluisi yksinomaan puolustusvoimille. Lisäksi 17 §:n 

2 momentin mukaan "vapaaehtoisille annettava varsinainen sotilaallinen koulutus, johon 

liittyy puolustusvoimien (kurs. KT) aseiden, ampumatarvikkeiden ja räjähteiden käyttöä, 

voidaan järjestää tapahtuvaksi ainoastaan sotilasviranomaisten johdon alaisena ja 

voimassaolevien ohjesääntöjen ja varomääräyksien mukaisesti". Kuten yllä olen jo 

todennut, jäsenjärjestöt eivät myöskään voisi järjestää puolustusvoimien tilaamaa 

sotilaallista koulutusta. 
 

Perustuslain 124 §:n rationa on yhtäältä suojata yksityisiä ja toisaalta varmistaa julkisten 

hallintotehtävien demokraattinen ohjaus ja valvonta. Molemmat näkökohdat ovat 

merkityksellisiä varsinkin sellaisessa sotilaallisessa koulutuksessa, jossa käytetään aseita, 

ampumatarvikkeita tai räjähteitä. Perustuslain 124 §:n viimeisen virkkeen kannalta olisikin 

nähdäkseni syytä harkita, tulisiko lakiehdotuksen 17 §:n 3 momentissa olevaa yksinomaan 

puolustusvoimien järjestettävän koulutuksen määritelmää laajentaa ja samalla täsmentää. 
 

Perustuslain 124 § edellyttää niin ikään, että Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen ja sen 

jäsenjärjestöjen järjestämässä koulutuksessa jo säännöstasolla varmistetaan riittävä 

puolustusvoimien ohjaus ja valvonta sekä kouluttajien pätevyys. Nähdäkseni on edellytettävä, 

että kaikessa Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen ja sen jäsenjärjestöjen sotilaallisessa 

koulutuksessa noudatetaan soveltavin lakiehdotuksen 17 §:n 2 momentissa ja 20 §:n 2 

momentissa tarkoitettuja puolustusvoimien ohjeistusta sekä ohjesääntöjä, varomääräyksiä ja 

muita pysyväismääräyksiä. Nyt 17 §:n 2 momentti koskee vain puolustusvoimien aseita, 

ampumatarvikkeita ja räjähteitä käyttävää koulutusta ja 20 §:n 2 momentti puolestaan vain 

muuta Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen järjestämää kuin pykälän 1 momentissa 

tarkoitettua sotilaallista koulutusta. 



 

 

Lisäksi on olennaisen tärkeätä, että sekä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen että sen 

jäsenjärjestöjen kouluttajina voivat toimia vain henkilöt, joilla on puolustusvoimien 

antama hyväksyntä. Tämän tulisi käydä selkeästi ilmi 21 §:n sanamuodosta. 
 
 
 

3.    Osallistuminen virka-aputehtäviin 
 

Lakiehdotuksen 23 §:n 1 momentin mukaan "puolustusvoimat voi käyttää sitoumuksen 

antaneita henkilöitä puolustusvoimista annetun lain (402/1974) 2 §:ssä tarkoitettuihin 

pelastustehtäviin samoin kuin annettaessa virka-apua poliisille puolustusvoimien virka-

avusta poliisille annetun lain (781/1980) mukaan". Pykälän 3 momentin mukaan "edellä 

tarkoitettuja henkilöitä ei kuitenkaan voida käyttää tehtävissä, johon sisältyy merkittävää 

julkisen vallan käyttöä". En pidä asianmukaisena sääntelyä, jossa pyritään turvaamaan 

sopusointu perustuslain 124 §:n viimeisen virkkeen rajoitussäännöksen kanssa toistamalla 

tämä säännös. Ehdotettu sääntely merkitsee, että sen arvioiminen, mikä on merkittävää 

julkisen 
^/allar*    Ir ji\/ttr\ö      cölx/tptään    Ipiri     crvw**l t piili*»      TVsTifrävJaf      irvi ccc*     1     mnmAnficc a 

tarkoitettuja henkilöitä ei voitaisi käyttää, on määriteltävä itse laissa. 
 
 
 
 
Porthaniassa 22.11.2006 

Kaarlo Tuori 



 

 

Veli-Pekka Viljanen 
 

HE 172/2006 vp LAIKSI VAPAAEHTOISESTA MAANPUOLUSTUK-

SESTA JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI 
 
 

Eduskunnan perustuslakivaliokunta 22.11.2006 
 
 
 
 
1. Arvioir ti perustuslain 124 §:n kannalta 
 

1. lakiehdotuksen 7 §:ssä ehdotetaan säädettäviksi Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen julkisista 

hallintotehtävistä. Tällaisina mainitaan vapaaehtoiseen maanpuolustukseen kuuluvan sotilaallisen 

koulutuksen järjestäminen, vapaaehtoista maanpuolustusta koskeva tiedotus ja valistus, naisten 

vapaaehtoiseen maanpuolustukseen osallistumismahdollisuuksien kehittäminen sekä jäsenjärjestöjensä 

maanpuolustuskoulutuksen ohjaaminen, tukeminen ja yhteensovittaminen. Muualla lakiehdotuksissa 

säädettäisiin tarkemmin Maanpuolustuskoulutusyhdistyk-sen tehtävistä. 

Sotilaallinen koulutustoiminta on selvästi luonteeltaan sellainen julkinen hallintotehtävä, 

jonka antamista muulle kuin viranomaiselle on arvioitava perustuslain 124 §:n kriteerien valossa. 

Kyseisen perustuslain säännöksen mukaan julkinen hallintotehtävä voidaan antaa muulle kuin 

viranomaiselle vain lailla tai lain nojalla, jos se on tarpeen tehtävän tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi 

eikä vaaranna perusoikeuksia, oikeusturvaa tai muita hyvän hallinnon vaatimuksia. Merkittävää julkisen 

vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä voidaan kuitenkin antaa vain viranomaiselle. 

Perustuslain esitöissä esimerkkinä merkittävän julkisen vallan käyttämisestä mainitaan 

itsenäiseen harkintaan perustuva oikeus käyttää voimakeinoja ja puuttua muuten merkittävällä tavalla 

yksilön perusoikeuksiin (HE 1/1998 vp, s. 179). Tämä kanta on toistettu useaan otteeseen, hieman 

modifioituna, eduskunnan perustuslakivaliokunnan käytännössä (ks. esim. PeVL 42/2005 vp, s. 3, PeVL 

55/2005 vp, s. 2). Vaikka itsenäinen voimakeinojen käyttäminen ja perusoikeuksiin puuttuminen 

merkittävällä tavalla ovat tietynlaisia tyyppitilanteita siitä, mikä on katsottava merkittäväksi julkisen 

vallan käyttämiseksi, ei määritelmä ymmärtääkseni tavoita merkittävän julkisen vallan käytön käsitteen 

koko alaa. 

Ehdotettu laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta liikkuu eräänlaisella julkisen vallan 

käytön ja merkittävän julkisen vallan käytön rajavyöhykkeellä, vaikka se koskeekin vapaaehtoista 

maanpuolustuskoulutusta eikä sellaisenaan suoraan sääntele esimerkiksi sotilaallisten voimakeinojen 

käyttämistä. Sotilaskoulutus on kuitenkin jo sinällään julkisen vallan ydintehtäviä (se merkitsee myös 



 

 

varautumista sotilaallisten voimakeinojen käyttämiseen) ja ainakaan sotilaskoulutuksen ydinalueita ei 

voida nähdäkseni perustuslain 124 §:n merkittävän julkisen vallan käyttöä koskeva säännös huomioon 

ottaen uskoa muille kuin viranomaisille. Tämä lähtökohdan mukaista on esimerkiksi se hallituksen 

esityksen perusteluissa korostettu seikka, ettei varusmiespalveluksessa olevien sotilaallista koulutusta 

voitaisi antaa puolustusvoimien ulkopuolisen tahon hoidettavaksi (ks. HE, s. 31 /TE). 

Ehdotuksessa on tältä osin asianmukaisesti lähdetty siitä, että myöskään vapaaehtoista 

sotilaskoulutusta ei voida koko laajuudessaan antaa puolustusvoimien ulkopuolelle. Tältä osin erityisen 

tärkeä säännös on 1. lakiehdotuksen 17 §:n 3 momentti, jonka mukaan merkittävä sotilaallinen koulutus, 

kuten joukkojen operaatioihin valmentaminen ja raskailla aseilla tapahtuvien taisteluammuntojen 

järjestäminen, kuuluu yksinomaan puolusmsvoimille. Lisäksi saman pykälän 2 momentin mukaan 

vapaaehtoisille annettava varsinainen sotilaallinen koulutus, johon liittyy puolustusvoimien aseiden, 

ampumatarvikkeiden ja räjähteiden käyttöä, voidaan järjestää tapahtuvaksi ainoastaan 

sotilasviranomaisen johdon alaisena. 

Tältä osin ehdotukset sisältävät perustuslain 124 §:n kannalta tärkeitä rajauksia, joskin 

erityisesti 17 §:n 3 momentin käsite "merkittävä sotilaallinen koulutus" jää melko avoimeksi ja sitä olisi 

perusteltua täsmentää, koska kyseessä on keskeinen Maanpuolustuskoulu-tusyhdistyksen tehtäväalaa 

koskeva rajaus (ks. myös 20 §, jossa 17 §:n 3 momentissa tarkoitettu merkittävä sotilaallinen koulutus 

jää Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen järjestämän koulutuksen ulkopuolelle). 

Ehdotettu 17 §:n 2 momentti sisältää kuitenkin mahdollisuuden, jonka mukaan 

puolustusvoimat voivat erityisistä syistä oikeuttaa palveluksessaan olleen henkilön, jolla on virassaan 

ollut pätevyys ammuntojen johtamiseen, toimimaan koulutusammuntojen johtajana. Poikkeus on rajattu 

asianmukaisesti ainoastaan koulutusammuntojen järjestämiseen. Kun ammuntojen johtajalla on tältä 

osin vastaava työura ja koulutustausta kuin sotilasvirassa olevalla henkilöllä ja kun häneen sovelletaan 

esimerkiksi rikoslain sotilasrikoksia koskevia säännöksiä (9. lakiehdotus), ei tämä pieni modifikaatio 

sotilaallisen koulutuksen järjestämisen osalta muodostu nähdäkseni ongelmalliseksi perustuslain 124 §:n 

kannalta. 

Maanpuolustusyhdistyksen järjestämiä sotilaallisissa koulutustilaisuuksia varten 

puolustusvoimat voi 21 §:n mukaan oikeuttaa kouluttajiksi henkilöitä, joilla on riittävä koulutus ja 

kokemus ammuntojen ja vastaavan koulutuksen järjestämisessä ja jotka katsotaan tehtävään muuten 

sopiviksi. Samalla heille voidaan myöntää lupa harjoituksissa tarvittavien puolustusvoimien 

taisteluvälineiden käyttöön. Perustuslain 124 §:n tarkoittamia oikeusturvatakei-ta sisältää 20 §:n 

vaatimus Jonka mukaan Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen järjestämä sotilaallinen koulutus on 

järjestettävä puolustusvoimien ohjauksessa noudattamalla annettuja ohjesääntöjä, varomääräyksiä ja 

muita pysyväismääräyksiä. Luonnollisesti myös jo muutoin voimassa olevaa oikeustilaa selkeyttävä 13 

§:n säännökset hallinnon yleislakien soveltamisesta samoin kuin rikosoikeudellisen virkavastuun 



 

 

ulottumisesta Maanpuolustuskoulutusyhdis-tyksen toimihenkilöihin ja työntekijöihin näiden hoitaessa 

julkisia hallintotehtäviä ovat tärkeitä perustuslain 124 §:n asettamien kriteerien kannalta. Kun kyse on 

kuitenkin sotilaallisesta koulutuksesta, jossa käytetään ampuma-aseita ja tarvikkeita, on kouluttajan 

kelpoisuusvaatimuksilla, erityisesti hänen koulutustaan koskevalla vaatimuksella erityinen merkitys 

sille, ettei julkisen hallintotehtävän antaminen muulle kuin viranomaiselle vaaranna perusoikeuksia, 

oikeusturvaa tai muita hyvän hallinnon vaatimuksia. Tältä osin pelkkä vaatimus "riittävästä 

koulutuksesta ja kokemuksesta" on mielestäni liian epämääräinen. Perustuslain 124 § huomioon ottaen 

1. lakiehdotuksen 21 §:ssä säädettäväksi ehdotettua kouluttajan koulutusvaatimusta olisi syytä 

täsmentää. Samaten 21 §:n käsite "puolustusvoimien taisteluväline" olisi syytä täsmentää, vaikkapa 

esimerkein, jo säädöstekstissä. 

1. lakiehdotuksen 23 §:n mukaan puolustusvoimat voi käyttää lain tarkoittaman 

palvelussitoumuksen antaneita henkilöitä puolustusvoimista annetun lain 2 §:ssä tarkoitettuihin 

pelastustehtäviin sekä annettaessa virka-apua poliisille puolustusvoimien virka-avusta poliisille annetun 

lain mukaan. Virka-apuosaston johtajana toimii puolustusvoimien sotiiasvi-rassa palveleva henkilö. 

Pykälään sisältyy kuitenkin rajaus, jonka mukaan edellä tarkoitettuja henkilöitä ei kuitenkaan voida 

käyttää tehtävissä, joihin sisältyy merkittävää julkisen vallan käyttöä. Kyseinen rajaus tietysti merkitsee 

sitä, ettei säännös muodostu muodollisesti ongelmalliseksi sen perustuslain 124 §:n vaatimuksen 

näkökulmasta, jonka mukaan merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä voidaan antaa vain 

viranomaiselle. Sääntelytavan ongelmana kuitenkin on, että se siirtää käytännön soveltamisvaiheeseen 

sen hankalan juridisen arviointitehtävän, milloin jokin tehtävä sisältää merkittävän julkisen vallan 

käyttämistä. Tältä osin asianmukaisempaa olisi jo säädöstekstin tasolla määritellä täsmällisemmin ne 

tehtävät, joissa palvelussitoumuksen antaneita henkilöitä ei voida käyttää. Sama ongelma tosin koskee 

myös poliisilain 45 a §:ää (6. lakiehdotus), niin ehdotetussa kuin nykyisessä muodos-saankin. 

Vastaavaa rajausta ei suoraan sisälly lakiin puolustusvoimien virka-avusta poliisille (ks. 

5. lakiehdotus 3 §). Tältä osin ehdotusta olisi asianmukaista täydentää. Kyseinen pykälä on kirjoitettu 

muutenkin lakiteknisesti ongelmallisesti: 5. lakiehdotuksen uudessa 3 §:n 3 momentissa nimittäin 

viitataan saman pykälän 1 momenttiin ("1 momentissa tarkoitetulla tavalla apuna"). Viittaus on 

käsittämätön, koska pykälän 1 momentti, jota ei ehdoteta tässä yhteydessä muutettavaksi, koskee 

ainoastaan virka-avun pyytämismenettelyä. 
 
 
2. Yhdistymisvapaus 
 

Maanpuolustuskoulutusyhdistys olisi julkisoikeudellinen yhdistys, joka toimii valtakunnallisena 

vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen yhteistyöjärjestönä (1. lakiehdotus 6 §). Maan-

puolustuskoulutusyhdistys jatkaisi yhdistyslain mukaisena rekisteröitynä yhdistyksenä toimivan 



 

 

Maanpuolustuskoulutus ry:n toimintaa (45 § 2 mom.). Uuden julkisoikeudellisen yhdistyksen jäseneksi 

voitaisiin hyväksyä sellaisia valtakunnallisia yhdistyksiä, joiden toimialaan tar tehtäviin 

maanpuolustuksen edistäminen kuuluu tai läheisesti liittyy (8 §). Siirtymäsäännöksen perusteella (45 § 1 

mom.) Maanpuolustuskoulutus ry:n jäseninä olevat yhdistykset voivat ilman eri hakemusta siirtyä 

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen jäseniksi tekemällä siirtymisihnoituksen 

Maanpuolustuskoulutusyhdistykselle määräaikaan mennessä. 

Siirtymäsäännöksen mukaisesti Maanpuolustuskoulutusyhdistykselle siirtyvät kaikki 

Maanpuolustuskoulutus ry:n varat ja velat sekä sopimukset ja muut sitoumukset tai muut oikeudet ja 

velvoitteet (45 § 2 mom.). 

Perustuslain yhdistymisvapautta koskevan säännöksen esitöissä todetaan, että 

perustuslain turvaama yhdistymisvapaus koskee ensisijaisesti yhdistyslain tarkoittamia ns. aatteellisia 

yhdistyksiä. Säännös ei kuitenkaan estä perustamasta lainsäädäntöteitse julkisoikeudellisia yhdistyksiä 

julkista tehtävää varten. Myös jäsenyydestä tällaisessa yhdistyksessä voidaan säätää edelleen laissa, 

mutta yhdistymisvapautta turvaavan perustuslain säännöksen voidaan tällöinkin katsoa puoltavan 

pidättyvää suhtautumista pakkojäsenyyteen (ks. HE 309/1993 vp, s. 60). Myöhemmin 

perustuslakivaliokunta on käytännössään korostanut, ettei yhdistyksen jäsenyyden yleisenä periaatteena 

voi olla automaattinen suoraan lain säännösten perusteella määräytyvä jäsenyys. Yhdistymisvapauden 

lähtökohtana tulee olla vapaaehtoinen ja nimenomaiseen tahdonilmaisuun perustuva liittyminen 

yhdistykseen. Näistä lähtökohdista voidaan poiketa vain, jos poikkeamiselle on olemassa 

yhdistymisvapauden kannalta hyväksyttävät perusteet, kuten perusteltu tarve järjestää yhdistys lailla 

julkista tehtävää varten. Julkisoikeudellisten yhdistystenkin osalta (esim. ylioppilaskunta) valiokunta on 

korostanut, että lähtökohtaisesti tulee etsiä perustuslain sanamuotoon selvästi soveltuvia ratkaisumalleja 

eli järjestelyjä, jotka eivät rakennu pakkojäsenyyden varaan (PeVL 1/1998 vp, s. 2, PeVL 3/1997 vp, 

s.3) 

Ehdotettu siirtymäsäännös merkitsisi sitä, että siinä tarkoitetut yhdistykset voisivat siirtyä 

suoraan Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen jäseniksi ilman eri hakemusta tekemällä asiasta 

ilmoituksen. Kyseinen säännös edellyttää kuitenkin yhdistysten nimenomaista toimenpidettä jäsenyyden 

saavuttamiseksi. Kyse ei niin ollen ole pakkojäsenyydestä, vaan yksinkertaistetusta jäseneksi ottamisesta 

yhdistyksen aloittaessa toimintaansa. Tällaisenaan säännös ei ole ongelmallinen ns. negatiivisen 

yhdistymisvapauden kannalta. 

Siirtymäsäännös toisaalta merkitsisi sitä, että nykyisen rekisteröidyn yhdistyksen 

toiminta, varat, velat, sopimukset, muut sitoumukset sekä muut oikeudet ja velvoitteet siirtyisivät 

suoraan lain nojalla perustettavalle uudelle julkisoikeudelliselle yhdistykselle. Pidän ehdotettua 

säännöstä ongelmallisena sekä perustuslain 13 §:n 2 momentin yhdistymisvapauden että perustuslain 

15 §:n omaisuudensuojan kannalta. Muodollisesti siirtymäsäännös merkitsee Maanpuolustuskoulutus 



 

 

ry:n omaisuuden ja muiden varallisuusarvoisten oikeuksien siirtämistä suoraan lailla toiselle juridiselle 

henkilölle ilman, että edellytettäisiin Maanpuolustuskoulutus ry:n omaa päätöstä yhdistyksen toiminnan 

lopettamisesta sekä varojen ja oikeuksien siirtämisestä. Laissa ei tosin suoraan säädetä 

Maanpuolustuskoulutus ry:n lakkauttamisesta, vaan yhdistyksen toiminnan mahdolliseen lopettamiseen 

tulisivat käsittääkseni sovellettaviksi yhdistyslain yhdistyksen purkautumista koskevat säännökset. 

Perustuslain 13 §:n yhdistymisvapaudelle antama suoja merkitsee joka tapauksessa sitä, 

ettei laillisesti perustetun ja lain mukaan toimivan rekisteröidyn yhdistyksen toimintaa voida lakkauttaa 

ilman tämän yhdistyksen omaa päätöstä. Perustuslain 15 §:n omai-suudensuojasäännös taas estää 

tavallisella lailla siirtämästä rekisteröidyn yhdistyksen omaisuutta toiselle oikeushenkilölle ilman ensin 

mainitun yhdistyksen nimenomaista päätöstä. Tavallisen lainsäätämisjärjestyksen käytön edellytyksenä 

on, että 1. lakiehdotuksen 45 §:n 2 momentin jälkimmäisen virkkeen säännös Maanpuolustuskoulutus 

ry:n varojen ym. siirtymisestä Maanpuolustusyhdistykselle sidotaan Maanpuolustuskoulutus ry:n 

nimenomaiseen tätä tarkoittavaan päätökseen. 

Perustuslakivaliokunta on myös katsonut, että lainsäädäntötoimin järjestettyjen 

yhdistysten ei tarvitse lähtökohtaisesti nauttia samanlaista itsemääräämisoikeutta kuin tavallisten 

yhdistysten, mutta lailla järjestettyjen yhdistysten autonomiaa ei ole asiallista rajoittaa enempää kuin on 

välttämätöntä sen lakisääteisten tehtävien kannalta (ks. PeVL 1/1998 vp, s. 4, PeVL 39/2004 vp, s. 3). 

Yhdistysautonomialla on oma merkityksensä siten arvioitaessa myös julkisoikeudellisten yhdistysten 

toiminnan sääntelyä. Tässä tapauksessa erityistä merkitystä on myös sillä, että julkisoikeudellinen 

yhdistyksen jäseninä voisi olla yhdistyslain mukaan toimivia rekisteröityjä yhdistyksiä ja 

julkisoikeudellinen yhdistys on tarkoitettu jatkamaan toimintaa, jota aiemmin on harjoitettu 

rekisteröidyn yhdistyksen muodossa. Nämä seikat korostavat yhdistysautonomian vakavaa huomioon 

ottamista, vaikka kyse on muodollisesti lailla perustettavasta julkisoikeudellisesta yhdistyksestä. 

Kun otetaan huomioon Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen julkiset hallintotehtävät (1. 

lakiehdotus 7 §) ja niiden merkitys osana sotilaallista koulutusjärjestelmää on selvää, että yhdistyksen 

toimintaan voidaan kohdistaa varsin pitkälle menevää julkista valvontaa ilman, että tämä muodostuisi 

ongelmalliseksi perustuslain 13 §:n 2 momentin turvaaman yhdistysautonomian kannalta. Näin ollen en 

pidä ongelmallisena esimerkiksi 1. lakiehdotuksen 16 §:n säännöksiä puolustusministeriön yhdistyksen 

taloudellista toimintaa koskevasta ohjaus-ja valvontavallasta. Samoin on perusteltua, että 

Maanpuolustuskoulutusyhdistys on julkisten hallintotehtäviensä osalta valtiontilintarkastajien ja 

valtiontalouden tarkastusviraston valvonnan ja tarkastuksen alainen (tältä osin eduskuntakäsittelyssä on 

syytä ottaa huomioon valtiontilintarkastajien lakkauttamista koskeva vireillä oleva lainsäädäntöhanke). 

Kun otetaan huomioon yhdistyksen toiminnan luonne osana puolustusvoimien tehtäväpiiriin kuuluvaa 

vapaaehtoista maanpuolustustoimintaa, johon kohdistuu merkittäviä julkisia turvallisuus- ja muita 

intressejä, eivät yhdistyksen 22 §:ssä tarkoitettu ilmoitusvelvollisuus koulutustoiminnasta 



 

 

sotilasviranomaisille eikä puolustusvoimien tiedonsaantioikeus yhdistyksiltä muodostu myöskään 

ongelmalliseksi yhdistysautonomian näkökulmasta. 

Sen sijaan 1. lakiehdotuksen 14 §:n säännös, jonka mukaan valtioneuvoston asetuksella 

voidaan säätää asioista, jotka yhdistyslain mukaan määrätään yhdistyksen säännöissä, on mielestäni 

avoimuudessaan ongelmallinen yhdistysautonomian näkökulmasta. Se merkitsisi sitä, että 

valtioneuvosto voisi hallinnollisessa järjestyksessä annetulla säädöksellä hyvin yksityiskohtaisesti 

säännellä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen sisäistä toimintaa. Perustuslain 13 §:n 

yhdistymisvapaussääntelyn kannalta hyväksyttävänä mallina pidän lähtökohtaisesti sellaista sääntelyä, 

jossa voimakkaan julkisen intressin edellyttämät modifikaatiot normaaliin yhdistystä koskevaan 

sääntelyyn annetaan lailla ja muilta osin asia jätetään yhdistyslain yleisten säännösten ja yhdistyksen 

itsensä hyväksymien omien sääntöjen varaan. Asetustasoinen sääntely on aina perusoikeusyhteyksissä 

lähtökohtaisen ongelmallinen. Oman käsitykseni mukaan 1. lakiehdotuksen 14 § nykymuodossaan jättää 

asetustasoisen sääntelyn varaan enemmän kuin perustuslain 13 §:n 2 momentti (ja myös perustuslain 80 

§) huomioon ottaen on perusteltua. 
3. Valituskiellot 
 

Ensimmäisen lakiehdotuksen 29 §:n 3 momentin mukaan puolustusvoimien päätökseen, joka koskee 28 

§:n 1 momentissa tarkoitetun sitoumuksen hyväksymistä tai hylkäämistä, ei saa hakea muutosta 

valittamalla. Vastaava valituskielto sisältyy 30 §:n 2 momenttiin, joka kieltää valitukset päätöksestä, 

joka koskee sitoumuksen hyväksymispäätöksen peruuttamista. 

Perustuslain 21 §:n 1 momentin mukaan jokaisella on oikeus saada oikeuksiaan ja 

velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen 

käsiteltäväksi. Eduskunnan perustuslakivaliokunnan käytännössä on katsottu, että lainsäädännössä on 

oltava riittävän täsmällinen perusta oikeutena pidettävän suhteen syntymiselle yksilön ja julkisen vallan 

välille, jotta kyse olisi perustuslain 21 §:n 1 momentin tarkoittamasta oikeudesta, joka olisi voitava 

saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi. Selkein tällainen perusta on valiokunnan mielestä ns. 

subjektiivinen oikeus, jolloin viranomaisen on myönnettävä tai toteutettava oikeus lainsäädännöstä 

ilmenevien edellytysten täyttyessä. Myös jossain määrin tätä harkinnanvaraisempien oikeuksien ja 

etuuksien voidaan katsoa täyttävän säännöksen mukaisen oikeuden syntymiseen vaadittavan kriteerin 

oikeuden tai etuuden myöntämisperusteen riittävästä täsmällisyydestä. Jos kuitenkin etuuden saaminen 

riippuu kokonaan viranomaisen harkinnasta, käytettävissä olevista määrärahoista tai esimerkiksi 

suunnitelmista, kysymyksessä ei yleensä ole kiinteydeltään tai oikeussuojan tarpeeltaankaan niin vahva 

oikeus, että se kuuluisi perustuslain 21 §:n 1 momentin alaan (ks. PeVL 12/1997 vp, PeVL 16/2000 vp). 

Ehdotetun 1. lakiehdotuksen 29 §:n mukaan puolustusvoimat ja Maanpuolustus-

koulutusyhdistys hyväksyvät harkintansa mukaan 28 §:n tarkoitetun sitoumuksen (Maanpuo-



 

 

lustuskoulutusyhdistyksen hyväksyttävän sitoumuksen osalta 29 §:ssä viitataan virheellisesti 28 §:n 2 

momenttiin, vaikka tarkoitus on tältäkin osin viitata 28 §:n 1 momentissa annettavaan sitoumukseen). 

Kyse on siten sitoumuksesta, jolle kyllä on laissa säädetty joitakin edellytyksiä: Suomen kansalaisuus ja 

18-60 vuoden ikä, mutta jonka hyväksyminen on täysin puolustusvoimien tai 

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen harkinnassa. Kyse on siten henkilön sitoutumisesta osallistumisesta 

vapaaehtoiseen sotilaalliseen koulutukseen ilman, että henkilöllä olisi subjektiivista oikeutta päästä 

tällaiseen koulutukseen. Sotilaallisen koulutuksen luonne huomioon ottaen on perusteltua, että 

sotilasvL^iomaisilla on laaja harkintavalta sen suhteen, keitä kyseiseen koulutukseen otetaan. Katson, 

ettei tältä osin ole kysymys sellaisesta oikeutta ja velvollisuutta koskevasta päätöksestä, joka 

perustuslain 21 §:n 1 momentin nojalla edellyttäisi pääsyä tuomioistuimeen tai muuhun 

riippumattomaan lainkäyttöelimeen. Näin ollen 29 §:n 3 momentin valituskielto ei ole ongelmallinen 

perustuslain 21 §:n kannalta. 

Ongelmallisempana voidaan pitää 1. lakiehdotuksen 30 §:n 3 momentin valituskieltoa. 

Kyseisen pykälän 2 momentissa nimittäin säädetään selkeät kriteerit sille, millä edellytyksin 

hyväksymispäätös voidaan peruuttaa. Kriteerit viittaavat henkilön moitittavaan käyttäytymiseen tai 

vastaavaan: peruuttaminen tulee kyseeseen, jos asianomainen henkilö ei ole selvästi täyttänyt hänelle 

kuuluvia velvollisuuksia tai toimii olennaisesti vastoin niitä taikka jos häneltä havaitaan puuttuvan 

keskeiset toimintaan osallistumiseen vaadittavat edellytykset. Sitoumuksen hyväksymisen 

peruuttamispäätös on siten laissa säädettyihin oikeudellisiin kriteereihin perustuva päätös. Viranomaisen 

harkintavalta ei tältä osin ole vapaa, vaan kyse on selvästi oikeusharkintaisesta päätöksenteosta. 

Lähtökohtaisesti perustuslain 21 §:n 1 momentti edellyttää nähdäkseni tällaisessa tapauksessa 

muutoksenhakumahdollisuutta. Yksilön oikeus-turvanäkökulmasta muutoksenhakuoikeuden merkitystä 

korostaa se, että sitoumuksen hyväksymisen peruuttaminen on käytännössä ainoa käytössä oleva sanktio 

32 §:ssä säädettyjen sitoutuneiden henkilöiden velvollisuuksien rikkomisesta. Voidaan katsoa, että 

oikeusturvasyyt perustelevat vahvasti muutoksenhakuoikeutta, koska tämä on sitoumuksen antaneen 

henkilön ainoa mahdollisuus saada tutkittavaksi kysymys siitä, onko hän väitetyllä tavalla menetellyt 

laissa säädettyjen velvollisuuksiensa vastaisesti. Edellä olevin perustein katson, että 1. lakiehdotuksen 

30 §:n 3 momentista on poistettava siihen sisältyvä valituskielto. 
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HE 172/2006 vp Versio 0.1 

HALLITUKSEN ESITYS 
 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta. Esityksen 

pääasiallisena tarkoituksena on säännellä vapaaehtoisille annettavaa sotilaallista koulutusta 

puolustusvoimissa ja puolustusvoimien ohjauksessa. Lakiehdotus sisältää säännöksiä myös muusta 

vapaaehtoisesta maanpuolustustoiminnasta sekä nykyisen Maanpuolustuskoulutus ry:n toimintaa 

jatkamaan järjestettävästä julkisoikeudellisesta yhdistyksestä. Laissa ehdotetaan lisäksi 

säädettäväksi vapaaehtoisten mahdollisuudesta sitoutua koulutukseen ja olemaan käytettävissä 

laissa säädettäviin erinäisiin puolustusvoimien tehtäviin samoin kuin sitoumuksen antaneiden 
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henkilöiden oikeuksista ja velvollisuuksista. Esitys sisältää ehdotuksia myös uudistukseen liittyvien 

useiden muiden lakien muuttamisesta. 

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008. 

Esityksen säätämisjärjestysperusteluissa sääntelyä arvioidaan ennen muuta perustuslain 124 

§:n säännösten kannalta julkisten hallintotehtävien siirtämisestä samoin kuin perustus Sain 13 §:ssä 

turvatun yhdistymisvapauden näkökulmasta. Tarkastelussa otetaan huomioon myös perustuslain 

127 §:n 1 momentin säännös maanpuolustusvelvolli-suudesta ja perustuslain 21 §:n säännökset 

oikeusturvasta samoin kuin perustuslain 80 §:n säännökset lainsäädäntövallan siirtämisestä. Lisäksi 

perusteluissa esitetään arvio perustuslain 119 §:n 2 momentin sen säännöksen näkökulmasta, jonka 

mukaan julkista valtaa käyttävän valtionhallinnon toimielimen yleisistä perusteista on säädettävä 

lailla. Lakiehdotukset voidaan perustelujen mukaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. 

Hallitus on kuitenkin ehdottanut perustuslakivaliokunnan lausunnon hankkimista esityksestä, koska 

joidenkin säännösehdotusten suhdetta perustuslakiin on hallituksen mielestä syytä vielä tarkastella. 

VALIOKUNNAN KANNANOTOT 

Perustelut 
 

Yhdistymisvapaus 

Jäsenyys julkisoikeudellisessa yhdistyksessä. Maanpuolustuskoulutusyhdistys on 1. lakiehdotuksen 

6 §:n mukaan vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen valtakunnallisena yhteistyöjärjestönä 

toimiva julkisoikeudellinen yhdistys. Sen jäseneksi voidaan 8 §:n perusteella hyväksyä sellaisia 

valtakunnallisia yhdistyksiä, joiden toimialaan tai tehtäviin maanpuolustuksen edistäminen kuuluu 

tai läheisesti liittyy. Maanpuolustuskoulutusyhdistys jatkaa 45 §:ään sisältyvien siirtymäsäännösten 

perusteella nykyisen Maanpuolustuskoulutus ry:n toimintaa. Sen jäseninä nykyisin olevat 

yhdistykset voivat ilman eri hakemusta siirtyä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen jäseniksi. 

Perustuslain 13 §:n 2 momentissa turvattu yhdistymisvapaus koskee sen esitöiden mukaan 

ensisijaisesti niin sanottuja aatteellisia yhdistyksiä. Säännös ei kuitenkaan estä perustamasta 

lainsäädäntöteitse julkisoikeudellisia yhdistyksiä julkista tehtävää varten. Jäsenyydestä tällaisessa 
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yhdistyksessä voidaan niin ikään säätää laissa. Yhdistymisvapautta turvaava perustuslain säännös 

toisaalta puoltaa tällöinkin pidättyvää suhtautumista pakkojäsenyyteen (HE 309/1993 vp, s. 60/1). 

Sääntelyssä on kysymys nykyisen kattojärjestön jäsenyhdistysten mahdollisuudesta siirtyä 

lailla perustettavaan uuteen julkisoikeudelliseen yhdistykseen kevennetyssä menettelyssä. 

Siirtyminen uuden kattojärjestön jäseneksi edellyttää jäsenyhdistyksen nimenomaista 

toimenpidettä. Kysymys ei siten ole pakko- tai automaattijäsenyydestä yhdistyksessä (vrt. PeVL 

39/2004 vp, s. 2—3) eikä sääntely näiltä osin vaikuta lakiehdotuksen käsittelyjärjestykseen. 

Yhdistyksen itsemääräämisoikeus. Perustuslaissa turvatun yhdistymisvapauden yhtenä perustana on 

yhdistysten sisäinen itsemääräämisoikeus ja toimintavapaus. Niihin kuuluu muun ohella 

yhdistysten oikeus vapaasti hyväksyä haluamansa säännöt (HE 309/1993 vp, s. 60/1). 

Perustuslakivaliokunta on käytännössään lähtenyt kuitenkin siitä, ettei lainsäädäntötoimin 

järjestettyjen yhdistysten tarvitse nauttia samanlaista itsemääräämisoikeutta kuin tavallisten 

yhdistyslailla säänneltävien yhdistysten. Toisaalta lailla järjestettyjen yhdistysten autonomiaa ei 

valiokunnan aiempien kannanottojen mukaan ole asiallista rajoittaa enempää kuin on niiden 

lakisääteisten tehtävien kannalta välttämätöntä (PeVL 39/2004 vp, s. 3/II, PeVL 1/1998 vp, s. 4/II). 

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen tehtävät liittyvät 1. lakiehdotuksen 7 §:n perusteella 

vapaaehtoiseen maanpuolustukseen ja siihen liittyvään sotilaalliseen koulutukseen. Yhdistyksen 

toimintamenoja katetaan 11 §:n mukaisesti valtion talousarvioon vuosittain otettavalla 

määrärahalla. Nämä seikat ja ennen muuta Maanpuolustuskoulu-tusyhdistyksen hallintotehtävien 

erityinen luonne huomioon ottaen lailla voidaan valiokunnan mielestä säätää verraten pitkällekin 

menevistä yhdistyksen autonomiaan puuttuvista rajoituksista. Ehdotetut säännökset 

valtioneuvoston toimivallasta antaa säännöksiä yhdistyksen muista kuin laissa säädetyistä 

toimielimistä ja määrätä enemmistö yhdistyksen hallituksen jäsenistä (9 §) samoin kuin säännökset 

yhdistyksen taloudenpidon valvonnasta (16 §) ja sotilaallista koulutustoimintaa koskevasta 

ilmoitusvelvollisuudesta (22 §) eivät tämän vuoksi ole valiokunnan mielestä perustuslain kannalta 

ongelmallisia. 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan 1. lakiehdotuksen 14 §:n nojalla säätää asioista, joista 

yhdistyslain mukaan määrätään yhdistyksen säännöissä. Avoin asetuksenantovaltuus ei ole käsillä 

olevassakaan sääntely-yhteydessä yhdistysautonomian näkökulmasta aivan ongelmaton. 
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Avoimuudessaan valtuus ei sovi hyvin yhteen myöskään perustuslain 13 §:n 2 momentissa olevan 

sen nimenomaisen lakivarauksen kanssa, jonka mukaan tarkemmat säännökset 

yhdistymisvapauden käyttämisestä annetaan lailla. Asetuksenantovaltuutta on siksi syytä rajata. 

Asianmukaisinta on kuitenkin poistaa valtuus 14 §:stä ja sisällyttää sen nojalla annettaviksi 

mahdollisesti suunnitellut Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen toiminnan ohjaamiseksi tarpeelliset 

säännökset ehdotettuun lakiin. 

Yhdistyksen varat ja velat. Maanpuolustuskoulutus ry.n varat ja velat samoin kuin sopimukset ja 

sitoumukset sekä muut oikeudet ja velvoitteet siirtyvät 1. lakiehdotuksen 45 §:n 2 momentin 

perusteella Maanpuolustuskoulutusyhdistykselle. 

Muodollisesti ehdotus merkitsee olemassa olevan oikeushenkilön varojen ja velkojen sekä 

ehdotuksessa tarkoitettujen muiden oikeuksien ja velvollisuuksien pois ottamista ja siirtämistä 

toiselle oikeushenkilölle. Asiallisesti sääntelyssä on kuitenkin kaiken kaikkiaan kysymys 

vapaaehtoisen maanpuolustuksen alalla toimivan nykyisen kattojärjestön muuntamisesta 

julkisoikeudelliseksi yhdistykseksi ja toiminnan jatkamisesta muodollisesti uuden yhdistyksen 

puitteissa. Lakiehdotuksen 45 §:n 2 momentin mukaan Maanpuolustuskoulutusyhdistys jatkaa 

Maanpuolustuskoulutus ry:n toimintaa. Nykyisen kattojärjestön jäsenyhdistykset voivat pykälän 1 

momentin nojalla "siirtyä" uuden katto-organisaation jäseniksi. Tämä viittaa esityksen perusteluista 

ilmenevään tarkoitukseen Maanpuolustuskoulutus ry:n lakkaamisesta ja muuntumisesta uudeksi 

yhdistykseksi. Myös Maanpuolustuskoulutus ry:n palveluksessa oleva henkilöstö siirtyy 45 §:n 3 

momentin perusteella Maanpuolustusyhdistyksen henkilöstöksi entisin etuuksin ja velvoittein. 

Säännös nykyisen yhdistyksen varojen, velkojen ja vastaavien siirtymisestä uudelle yhdistykselle ei 

tässä vapaaehtoisen maanpuolustustoiminnan erityislaatuisessa sääntely-yhteydessä muodostu 

valiokunnan mielestä ongelmalliseksi perustuslain 13 §:ssä turvatun yhdistymisvapauden tai 15 

§:ssä säädetyn omaisuudensuojan kannalta eikä siten vaikuta lakiehdotuksen käsittelyjärjestykseen. 
Vapaaehtoisten sotilaallinen koulutus 

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen julkisena hallintotehtävänä on esityksen 1. lakiehdotuksen 7 

§:n perusteella muun ohella järjestää vapaaehtoiseen maanpuolustukseen kuuluvaa sotilaallista 

koulutusta. 
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Sääntelyä on arvioitava perustuslain 124 §:n kannalta. Sen mukaan julkinen hallintotehtävä 

voidaan antaa muulle kuin viranomaiselle vain lailla tai lain nojalla, jos se on tarpeen tehtävän 

tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi eikä vaaranna perusoikeuksia, oikeusturvaa tai muita hyvän 

hallinnon vaatimuksia. Merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä voidaan kuitenkin 

antaa vain viranomaiselle. 

Sotilaallisella koulutuksella tarkoitetaan lakiehdotuksessa sen 2 §:n mukaan puo-

lustusvoimien kalustolla ja välineillä puolustusvoimien itse järjestämää taikka sen johtamana tai 

ohjauksessa tapahtuvaa sotilaallisten taitojen sekä joukon yhteistoiminnan kehittämistä sodassa tai 

muissa aseellisissa selkkauksissa toimimista varten. Sotilaallisessa koulutuksessa on siten kysymys 

valmentautumisesta käyttämään puolustusvoimille kuuluvaa sotavoimaa. 

Koulutuksen antaminen valtion sotavoiman käyttöön on epäilemättä perustuslain 124 §:ssä 

tarkoitettu julkinen hallintotehtävä. Olennaisilta osiltaan tällaisen koulutuksen tulee pysyä 

viranomaisten käsissä. Koulutuksessa valmentaudutaan merkittävimmän valtion käytettävissä 

olevan voiman ja siinä mielessä julkisen vallan käyttöön, vaikka itse koulutuksessa ei merkittävää 

julkista valtaa käytettäisikään. Valiokunnan mielestä on siten selvää, että perustuslaki estää 

esimerkiksi varusmiespalveluksessa olevien sotilaskoulutuksen yksityistämisen. 

Ehdotuksessa on kysymys viranomaisten valvonnassa ja ohjauksessa järjestettävään 

vapaaehtoiseen maanpuolustukseen liittyvän sotilaallisen koulutustoiminnan sääntelystä. 

Perustuslain 124 §:ssä säädettyjen vaatimusten kannalta on merkityksellistä, että 

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksellä ei ole ehdotettujen säännösten perusteella oikeutta järjestää 

kaikenlaista vapaaehtoiseen maanpuolustukseen liittyvää sotilaallista koulutusta. Joukkojen 

operaatioihin valmentaminen ja taisteluammuntojen järjestäminen raskailla aseilla samoin kuin 

muu vastaava merkittävä sotilaallinen koulutus kuuluu lakiehdotuksen 17 §:n 3 momentin 

perusteella yksinomaan puolustusvoimille. Tärkeä rajaus sisältyy myös 17 §:n 2 momenttiin. 

Vapaaehtoisille annettavaa sellaista, ehdotuksessa varsinaiseksi kutsuttua sotilaallista koulutusta, 

johon liittyy puolustusvoimien aseiden, ampumatarvikkeiden ja räjähteiden käyttöä, voidaan 

ehdotuksen mukaan järjestää ainoastaan sotilasviranomaisten johdon alaisena (17 §:n 2 mom.) ja 

puolustusvoimien ohjauksessa (20 §:n 2 mom.). Kun lisäksi otetaan huomioon, että ehdotetussa 

sääntelyssä on 17 §:n 1 momentin ja 20 ":n 1 momentin perusteella kysymys puolustusvoimien ti-
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laamasta sotilaallisesta koulutuksesta ja että näin tilattua koulutusta voi järjestää vain lailla 

julkisoikeudelliseksi yhdistykseksi muodostettava Maanpuolustuskoulutusyhdistys — mutta eivät 

esimerkiksi yhdistyksen jäsenjärjestöt — ei sääntely valiokunnan arvion mukaan merkitse 

perustuslain 124 §:ssä tarkoitettua merkittävän julkisen vallan käyttöä sisältävien tehtävien 

antamista valtion viranomaiskoneiston ulkopuolelle. Mahdollisuus järjestää vapaaehtoiseen 

maanpuolustukseen liittyvää, ehdotetulla tavalla rajattua sotilaallista koulutusta puolustusvoimien 

johdolla ja ohjauksessa ei valiokunnan mielestä muodostu ongelmalliseksi myöskään perustuslain 

124 §:ssä säädetyn tarkoituk-senmukaisuusvaatimuksen näkökulmasta. 

Lakiehdotuksen 12 ja 13 §:ssä ovat asianmukaiset säännökset Maanpuolustuskou-

lutusyhdistyksen toiminnassa sovellettavista hallinnon yleislaeista samoin kuin yhdistyksen 

henkilöstön vahingonkorvausvastuusta ja rikosoikeudellisesta virkavastuusta. 

Sotilaallisessa koulutuksessa on perustuslain kannalta kysymys tosiasiallisesta toiminnasta. 

Perusoikeuksien, oikeusturvan ja hyvän hallinnon vaatimusten turvaamisesta voidaan tällaisessa 

toiminnassa huolehtia yleensä sääntelyn yleisen tarkkuuden ja muun asianmukaisuuden sekä 

asianomaisten henkilöiden sopivuuden ja pätevyyden avulla (ks. esim. PeVL 10/2006 vp, s. 2/II). 

Lakiehdotuksen 17 §:n 2 momentissa tarkoitetut aseiden ja ampumatarvikkeiden 

käyttöharjoitukset järjestetään esityksen perustelujen mukaan vastaisuudessakin puolustusvoimien 

käytössä olevilla harjoitusalueilla. Tästä harjoitukseen osallistuvien ja harjoituksen ulkopuolisten 

henkilökohtaisen turvallisuuden kannalta tärkeästä seikasta on syytä lisätä lakiin nimenomainen 

maininta siitä huolimatta, että harjoitusaluerajaus ehkä tulkinnallisesti sisältyykin 17 §:n 2 

momentissa olevaan vaatimukseen noudattaa voimassa olevia ohjesääntöjä ja varomääräyksiä. 

Puolustusvoimat voi 17 §:n 2 momentin viimeisen virkkeen perusteella erityisestä syystä 

oikeuttaa palveluksessaan olleen henkilön toimimaan Maanpuolustuskoulutusyh-distyksen 

järjestämien kouluammuntojen johtajana. Edellytyksenä on, että henkilöllä on virassaan ollut 

pätevyys ammuntojen johtamiseen. Esityksen 9. lakiehdotuksen perusteella tällaiseen ammuntojen 

johtajaan sovelletaan sotilasrikoksista rikoslaissa annettuja säännöksiä. Ehdotus sinänsä ei 

muodostu ongelmalliseksi perustuslain 124 §:n vaatimusten kannalta. Sääntelyn ei kuitenkaan pidä 

tulkita merkitsevän sellaista poikkeusta lakiehdotuksen 17 §:n 2 momentissa mainittuun 

edellytykseen sotilaallisten harjoitusten järjestämisestä sotilasviranomaisten johdon alaisena, että 
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ammunnat olisi mahdollista järjestää pelkästään puheena olevan erityisluvan saaneen henkilön 

johdolla tai toimesta. 

Puolustusvoimat voi lakiehdotuksen 21 §:n 1 momentin perusteella oikeuttaa 

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin kouluttajiksi henkilöitä, joilla on 

riittävä koulutus ja kokemus ammuntojen ja vastaavien harjoitusten järjestämisestä ja jotka 

katsotaan tehtävään muutoin sopiviksi. Heihin sovelletaan 9. lakiehdotuksen perusteella 

sotilasrikoksista annettuja rikoslain säännöksiä. 

' Tarkoitus lienee säätää siitä, että tilaisuuksissa voivat kouluttajina toimia vain puolustusvoimien 

henkilöstöön kuuluvat tai puolustusvoimien kouluttajiksi hyväksymät henkilöt. Tämä ei kuitenkaan 

käy ilmi puolustusvoimien hyväksymismahdollisuut-ta koskevasta säännöksestä eikä muualtakaan 

laista. Säännös on syytä täydentää sen tarkoitusta vastaavaksi. Vaatimus koulutuksen ja 

kokemuksen "riittävyydestä" on sääntely-yhteys huomioon ottaen varsin väljä. Säännöstä on tältä 

osin aiheellista täsmentää. 

Kouluttajaksi hyväksytyille henkilöille voidaan 21 §:n 1 momentin viimeisen virkkeen 

nojalla myöntää lupa harjoituksissa tarvittavien puolustusvoimien taisteluvälineiden käyttöön. 

Säännös on syytä muotoilla niin, että lupa voi koskea taisteluvälineiden käyttöä vain puheena 

olevissa harjoituksissa. Kysymykseen tulevia taisteluvälineitä on niin ikään syytä säännökseen 

lisättävin esimerkein tai muulla tavoin rajata. 
 

Virka-aputehtäviin osallistuminen 

Puolustusvoimat voi 1. lakiehdotuksen 23 §:n perusteella käyttää lakiehdotuksessa tarkoitetun 

sitoumuksen antaneita vapaaehtoisia pykälässä mainittuihin pelastus- ja virka- 

anntphtäviin Virlfa.aniio«5i«tnn inhtaiana toimii niinlnstiisvnimieTi sotilagviraQca nalvf»- 

leva henkilö. Vapaaehtoisia ei kuitenkaan saa käyttää tehtävissä, joihin sisältyy merkittävää 

julkisen vallan käyttöä. 

Virka-apuosastolla ei lakiehdotuksen perusteella ole erityisiä toimivaltuuksia. Valtuudet 

voivat siten käytännössä perustua vain ehdotetussa säännöksessä viitattuun lakiin puolustusvoimien 

virka-avusta poliisille. Sen 4 §:n mukaisia voimakeinoja saavat pykälän 5 momentin perusteella 

käyttää vain momentissa tarkoitetut, puolustusvoimien palveluksessa olevat henkilöt. Virka-

apuosastoon kuuluvaan vapaaehtoiseen tulevat näin ollen sovellettaviksi mainitun lain 6—8 §:n 
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säännökset henkilön kiinni ottamisesta ja hätävarjelusta sekä voimakeinojen käytöstä poliisin 

valtuutuksella. Tällaisissa toimivaltuuksissa ei valiokunnan aiemman käytännön valossa ole 

kysymys merkittävän julkisen vallan käyttämisestä (PeVL 20/2002 vp, s. 4—5, PeVL 21/2006 vp, 

s. 7). Ehdotus virka-apuosaston johdon kuulumisesta sotilasvirassa olevalle henkilölle on tästä 

huolimatta asianmukainen. Kun lisäksi otetaan huomioon, että sääntelyssä on lähtökohtaisesti 

kysymys avun antamisesta pelastus- tai poliisiviranomaisille ja että vapaaehtoisia voidaan 

esityksen 5. lakiehdotuksen 3 §:n perusteella käyttää virka-aputehtävissä vain puolustusvoimien 

apuna, ei sääntely muodostu ongelmalliseksi perustuslain 124 §:n kannalta (PeVL 24/2001 vp, s. 4, 

PeVL 11/2005 vp, s. 9/II). Asianmukaisinta sääntelyn täsmällisyyden näkökulmasta kuitenkin on 

mainita laissa ne tehtävät, joihin vapaaehtoisia ei voida käyttää (PeVL 11/2005 vp, s. 9/II). 
 

Valituskiellot 

Valittamalla ei 1. lakiehdotuksen 29 §:n 3 momentin mukaan saa hakea muutosta viranomaisen 

päätökseen pykälässä tarkoitetun sitoumuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Lisäksi 30 §:n 3 

momentissa on kielto hakea muutosta päätökseen sitoumuksen hyväksymisen peruuttamisesta. 

Valituskiellot ovat merkityksellisiä perustuslain 21 §:n 1 momentissa olevan sen säännöksen 

kannalta, jonka mukaan jokaisella on oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös 

tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen tutkittavaksi. 

Sitoumuksen hyväksyminen tai hylkääminen on 29 §:n perusteella viranomaisen vapaasti 

harkittavissa. Henkilöllä ei siten ole ns. subjektiivista oikeutta saada hyväksytyksi sitoumustaan 

osallistua sotilaalliseen koulutukseen ja olla käytettävissä lakiehdotuksessa tarkoitettuihin 

puolustusvoimien tehtäviin. Laajan harkintavallan jättäminen viranomaisille on kysymyksessä 

olevan koulutuksen ja tehtävien luonteen vuoksi valiokunnan mielestä perusteltua. Valituskielto 29 

§:n 3 momentissa ei muodostu perustuslain kannalta ongelmalliseksi. 

Sitoumuksen hyväksymisen peruuttamisen edellytyksistä on verraten tarkat säännökset 30 

§:n 2 momentissa. Sitoumuksen hyväksyminen voidaan momentin nojalla peruuttaa, jos 

asianomainen henkilö ei ole täyttänyt hänelle kuuluvia velvollisuuksia tai toimii olennaisesti 

vastoin niitä taikka häneltä havaitaan puuttuvan toimintaan osallistumiseen vaadittavat keskeiset 

edellytykset. Viranomaisen päätöksenteko on näiden säännösten perusteella oikeusharkintaista. 

Sääntely peruuttamisen edellytyksistä muodostaa riittävän täsmällisen perustan oikeutena 
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pidettävän suhteen syntymiselle yksilön ja julkisen vallan välille perustuslain 21 §:n 1 momentin 

tarkoittamassa mielessä (PeVL 18/2005 vp, s. 2—3, PeVL 16/2000 vp, s. 4 II). Oikeusturvan 

kannalta on lisäksi tärkeää, että henkilöllä on mahdollisuus saattaa peruuttamispäätöksen 

edellytyksiin liittyvät kysymykset esimerkiksi mahdollisista laiminlyönneistään tai 

rikkomuksistaan tuomioistuimen tutkittaviksi. Valituskielto on siten poistettava 30 §:n 3 

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

Muita seikkoja 

Vapaaehtoisten palvelusalue. Hyväksytyn sitoumuksen antaneiden vapaaehtoisten pal-

velusvelvollisuus koskee 1. lakiehdotuksen 39 §:n 1 momentin perusteella vain toimintaa Suomen 

alueella, jollei puolustusvoimien virka-aputehtävä muuta edellytä. 

Säännös on merkityksellinen perustuslain 9 §:n 3 momentin kannalta. Sen mukaan Suomen 

kansalaista ei saa vastoin tahtoaan luovuttaa tai siirtää toiseen maahan. Kansalaisen oikeutta pysyä 

kaikissa tapauksissa omassa maassaan on perustuslakivaliokunnan käytännössä pidetty varsin 

perustavanlaatuisena oikeutena (PeVM 25/1994 vp, s. 8/II, PeVL 45/2000 vp, s. 6/1). Virka-

aputehtävään Suomen alueen ulkopuolelle ei siksi ole ehdotetun 39 §:n perusteella mahdollista 

määrätä muita kuin siihen nimenomaisen suostumuksen antaneita vapaaehtoisia. Lakiehdotusta on 

syytä täydentää tätä seikkaa koskevalla maininnalla. 

Maakuntajoukot. Esityksen 2. lakiehdotuksen 4 ja 4 a §:ssä on säännöksiä maakuntajoukoista. 

Perustuslakivaliokunta on arvioinut vastaavan kaltaista sääntelyä lausunnossaan hallituksen 

esityksestä puolustusvoimalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (PeVL */2006 vp, s. xx). Nyt 

käsiteltävänä oleva 2. lakiehdotus sisältää puolustusvoi-malakiehdotuksesta poiketen 

asianmukaisen säännöksen maakuntajoukkojen kuulumisesta puolustusvoimiin. Muilta osin 

valiokunta viittaa mainittuun lausuntoonsa ja pitää siinä esitetyistä syistä hyvin tärkeänä sääntelyn 

selkeyttämistä niin, että puolustusvoimien nykyisiin rakenteisiin nähden aivan uusien 

maakuntajoukkojen pääasialliset tehtävät samoin kuin joukkojen asema ja käskynalaisuussuhteet 

puolustusvoimien organisaatiossa sekä toimivaltuuksien mahdolliset erityispiirteet käyvät laista 

asianmukaisella tavalla ilmi. 
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Lainsäädäntöteknisiä huomautuksia. Esitykseen sisältyvät lakiehdotukset kaipaavat paikoin vielä 

kielellistä ja muuta lainsäädäntöteknistä viimeistelyä. Esimerkiksi 1. lakiehdotuksen 29 §:n 1 

momentissa on virheellinen viittaus 28 §:n 2 momenttiin. Saman lakiehdotuksen 21 §:n 2 

momentissa oleva maininta koulutuksen johtamisen sääntelystä 17 §:n 2 momentissa ei tarkkaan 

ottaen pidä paikkaansa. Esityksen 5. lakiehdotuksen 3 §:n 3 momentin maininta puolustusvoimien 

mahdollisuudesta toimia saman pykälän "1 momentissa mainitulla tavalla" ei ole kyseisen 1 

momentin sisällön takia mielekäs. 

Sotilaallisen koulutuksen määritelmä 1. lakiehdotuksen 2 §:ssä on syytä muotoilla 

vastaamaan esityksen perusteluista ilmenevää tarkoitusta niin, että itse määritelmässä ei käytetä 

määriteltävänä olevaa "sotilaallisen koulutuksen" käsitettä. 

Esityksen 1. lakiehdotuksen 45 §:n 1 momentissa oleva säännös siinä tarkoitettujen 

ilmoitusten tekemiselle asetettavasta määräajasta on lain aineellinen säännös, jota ei tule jättää 

ehdotetulla tavalla voimaantulosäännöksen tapaan avoimeksi. 

Esityksen 1. lakiehdotuksen 23 §:n 1 momentissa on viittaus puolustusvoimista vuonna 1974 

annettuun lakiin. Viittaussäännöksen mahdollinen tarkistamistarve liittyy siihen, että eduskunnan 

käsiteltävänä on nyt puheena olevan puolustusvoimista annetun lain muutoslain kanssa samaan 

aikaan voimaantulevaksi ehdotettu puolustusvoimalaki 
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(HE 264/2006 vp), jolla on tarkoitus kumota 2. lakiehdotuksessa muutettavaksi ehdotettu laki. 

Puolustusvaliokunnan on syytä ottaa puolustusvoimalakiehdotus huomioon myös tehdessään 

ehdotusta nyt käsiteltävänä olevan esityksen 2. lakiehdotuksesta. 
 
 
Lausunto 
 
Lausuntonaan perustuslakivaliokunta esittää, 

 

että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain 

säätämisjärjestyksessä, 1. lakiehdotus kuitenkin vain, 

jos valiokunnan sen 30 §:n 3 momentista tekemä 
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valtiosääntöoikeudellinen huomautus otetaan 

asianmukaisesti huomioon. 
 
 
 
Helsingissä XX päivänä tammikuuta 2007 
 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa 

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

Hannu Hoskonen /kesk 
Roger Jansson /r 
Johannes Koskinen /sd 
Annika Lapintie /vas 
Outi Ojala /vas 
Reino Ojala /sd 
Klaus Pentti /kesk 
Markku Rossi /kesk 
Simo Rundgren /kesk 
Arto Satonen /kok 
Seppo Särkiniemi /kesk 
Ilkka Taipale /sd 
Astrid Thors I x  
Jan Vapaavuori /kok. 

 
Valiokunnan sihteerinä on toiminut 

valiokuntaneuvos Sami Manninen 


