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LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ 81/2004 VP EDUSKUNNAN 
PERUSTUSLAKIVALIOKUNNALLE 
 
 

Esityksessä ehdotetaan 
1. laitonta naamioitumista koskevien rangaistussäännösten ottamista rikoslakiin 
2. Ns.   naamioitumisvälineiden  hallussapidon  kieltämistä  koskevien   säännösten 

ottamista kokoontumislakiin. 



 

 
Ehdotuksessa on soveltuvin osin noudatettu Tanskan rikoslain naamioitumiskieltoa koskevaa 
vuodesta 2000 voimassa ollutta rangaistussäännöstä ja vastaavaa ruotsalaista ehdotusta 
vuodelta 2002. 

Ehdotuksen sisältö 

1. Rikoslaki 

Kiellettyä ja rangaistavaa olisi 
-esiintyminen kasvot osittain tai kokonaan hupun, naamion tai maalauksen tai 
vastaavan peittämänä 

-yleisellä paikalla järjestetyn yleisen kokouksen tai yleisötilaisuuden 
yhteydessä taikka muussa yleisön kokoontumisessa yleisellä paikalla, -tavalla, 
joka vaikeuttaa tunnistamista. 

 
Laittomana naamioitumisena ei kuitenkaan pidettäisi naamioituneena esiintymistä, jos sen 
tarkoituksena on 

-suojautua säältä tai 
-osallistua karnevaaliin tai muuhun vastaavaan yleisötilaisuuteen tai - 
siihen on uskonnollinen tai jokin muu hyväksyttävä syy. 

 
2. Kokoontumislaki 

 
Kiellettyä ja rangaistavaa kokoontumisrikkomuksena olisi 

-pitää hallussa esinettä, jota on perusteltua aihetta epäillä voitavan käyttää kasvojen 
peittämiseen tunnistamista vaikeuttavalla tavalla, 

-yleisen kokouksen tai yleisötilaisuuden yhteydessä 
 
Rangaistavana ei kuitenkaan pidettäisi hallussapitoa, jos -

tarkoituksena on suojata kasvoja säältä tai 
-osallistua karnevaaliin tai muuhun vastaavaan yleisötilaisuuteen taikka -
esineen hallussapitoon on uskonnollinen tai muu hyväksyttävä syy. 

 
Laiton naamioitumisen (sakkoa tai enintään 3 kk v) ja naamioitumisvälineiden hallussapidon 
(sakkoa) rangaistavuus edellyttää tahallisuutta 

3. Järjestyksenvalvojista annettu laki 
-vähäisiä teknisiä muutoksia (ottaa pois tarkastuksessa havaittu esine). 

 

Perustuslainmukaisuuden tarkastelua 
 
Kokoontumisvapaus turvataan perustuslain 13 §:n 1 momentissa. Sananvapaus turvataan perustuslain 
10 §:ssä. Tarkempia säännöksiä kokoontumis- ja sananvapauden käytöstä annetaan lailla. Tällainen 
laki on kokoontumisiako Tällaisella lailla ei voida kuitenkaan puuttua perusoikeuden ydinsisältöön. 
 
Sananvapaussäännös kieltää ennakkosensuurin, mutta sallii rikos- ja vahingonkorvauslainsäädäntöön 
perustuvaa jälkikäteistä valvontaa. Kokoontumis- ja mielenosoitusoikeuden asema perusoikeutena 
rajoittaa myös mahdollisuuksia jälkikäteen puuttua oikeuden käyttämiseen, muttei estä antamasta 
järjestysluonteisia määräyksiä. 

 



 

-tällaisia säännöksiä on annettu: kielto tulla aseistettuna tilaisuuteen, päihdyttävien aineiden 
hallussapitokieltoa ei ollut tarpeen rajoittaa yleisesti (Pe 13/1998 vp). Tällainen kielto olisi 
myös naamioitumiskielto. 

 
Esityksen tavoite: turvata rauhanomaista kokoontumisvapauden käyttöä ehkäisemällä järjestyshäiriöitä 
ja väkivaltaisuuksia. Naamioitumiskieltoon on siten painava yhteiskunnallinen tarve. 
 
Ehdotettu naamioitumiskielto ei rajoittaisi kokoontumista sellaisenaan, vaan se kohdistuisi ainoastaan 
siihen käyttäytymiseen, joka on lain mukaan sallittua kokoontumisen yhteydessä. Naamiointi kielto ei 
myöskään estä mielipiteiden esittämistä kokouksessa. Kielto ei siten kohdistu mielenilmausten 
sisältöön. Se rajoittaa ainoastaan tapaa, jolla mielenilmaisut voidaan laillisesti esittää. 
 
Siltä osin kuin naamioituminen itsessään muodostaisi mielenilmaisun, kysymys olisi sellaisesta 
naamioinnista, joka palvelee hyväksyttävää tarkoitusta. Naamioituminen mielenilmaisuna jäisi siten 
rangaistavan alueen ulkopuolelle. Jos tällaista naamioitumista kuitenkin tosiasiassa käytettäisiin 
rikollisten toimien salaamiseen, se kuuluisi rangaistavan naamioitumisen piiriin. 
 
Esitetyn perusteella voidaan perustellusti katsoa, että ehdotetut naamioitumiskiellon ja 
naamioitumisvälineiden hallussapitokiellon sanan-ja kokoontumisvapautta koskevat rajoitukset eivät 
ulotu sanan- tai kokoontumisvapauden ydinsisältöön. Puuttuminen kokoontumis-ja sananvapauteen on 
myös järkevässä suhteessa tavoiteltaviin päämääriin. Sanan-ja kokoontumisvapauteen sangen vähän 
puuttuvan naamioitumiskiellon ja naamioitumisvälineiden hallussapitokiellon asettamiseen ehdotetulla 
tavoin rajattuna on katsottava olevan painavat ja hyväksyttävät yhteiskunnalliset syyt. 
 
Perusoikeuksille asetettavalla täsmällisyysvaatimuksella on erityinen merkitys rikosoikeudessa, jota 
koskee rikosoikeudellinen laillisuusperiaate (perustuslain 8 § ja rikoslain 3 luvun 1 §). 
Naamioitumiskieltoa koskevien säännösten tulee olla sopusoinnussa myös tarkkarajaisuutta ja 
ennustettavuutta vaativan laillisuusperiaatteen kanssa. 
 
Laillisuusperiaate edellyttää myös, että siitä on säädetty laissa ja että se on kohtuudella löydettävissä. 
Lisäksi kohtuullisella varmuudella olisi kyettävä ennustamaan, milloin teko olisi rangaistavaa ja 
millainen seuraamus siitä tuomittaisiin. Nämä vaatimukset 
naamioitumiskielto täyttäisi. Naamioitumiskiellon soveltamisala on keskeisesti rajattu 
kokoontumislaissa nimenomaisesti mainittuihin yleisölle avoimiin kokouksiin ja tilaisuuksiin, joilla 
on katsottava olevan vakiintunut sisältö. Naamioitumiskiellosta ja naamioitumisvälineiden 
hallussapitokiellosta määritellyt poikkeukset on laissa lueteltuja poikkeusten luonteesta on laissa 
mainittu tyypillisiä esimerkkejä. Ehdotuksen on katsottava, samaan tapaan kuin muidenkin 
perusoikeuksien käyttämistä rajoittavien rikoslain rangaistussäännösten, täyttävän kohtuudella myös 
täsmällisyys-ja tarkkarajaisuusvaatimuksen. 



 

4.6.2004/Tuomas Ojanen 
 
 
 
 
 
 

Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle 
 

Hallituksen esitys 81/2004vp Eduskunnalle laiksi rikoslain 17 luvun, 
kokoontumislain ja järjestyksenvalvojista annetun lain 8 §:n muuttamisesta 
 
Valtiosääntöoikeudellisen arvioinnin oikeusperusteita 
 
Ehdotusta on arvioitava perustuslaissa suojatun sananvapauden ja kokoontumisvapauden 
kannalta sekä ottaen huomioon myös Euroopan ihmisoikeussopimuksen vastaavia 
oikeuksia suojaavat 10 ja 11 artikla sekä YK:n kansalais-ja poliittisia oikeuksia 
koskevan yleissopimuksen 19 sekä 21 ja 22 artiklat, näiden ihmisoikeussopimusten 
valvontaorgaanien oikeuskäytäntö mukaan lukien. 

Sananvapaus on keskeinen perusoikeus, jolla on olennainen merkitys 
valtiosäännön perusperiaatteisiin kuuluvan demokratian toteutumisen kannalta. 
Sananvapaussäännöksen keskeisenä tarkoituksena on perusoikeusuudistuksen esitöiden 
mukaan (HE 309/1993vp) taata kansanvaltaisen yhteiskunnan edellytyksenä oleva vapaa 
mielipiteenmuodostus, avoin julkinen keskustelu, joukkotiedotuksen vapaa kehitys ja 
moniarvoisuus sekä mahdollisuus vallankäytön julkiseen kritiikkiin. 

Kokoontumisvapaudella on taas välitön yhteys sananvapauteen ja edelleen 
demokratian toteutumiseen, koska kokoontumisvapauden suojan taustalla on 
nimenomaan sananvapauden toteutumisen turvaaminen. 
 
Naamioitumiskiellon valtiosääntöoikeudellinen luonne 
 
Naamioitumiskielto rajoittaisi tapaa, jolla mielenilmaisu tms. voidaan esittää, so. 
kiellolla säädettäisiin sananvapauden ja kokoontumisvapauden käyttämisen tavasta: 
mieltä ei voisi ilmaista ja kokoontumisvapautta käyttää naamioitumalla tavalla, joka 
vaikeuttaa henkilön tunnistamista. 

Poikkeuksena olisivat tilanteet, joissa naamioitumisen tietyllä tavalla olisi 
itsessään tarkoitus ilmaista mielipide tms. Esimerkkinä on tilanne, jossa ydinvoiman 
vastustajat pukeutuisivat "luurankoasuun", joka osaltaan viestittäisi mielenosoittajien 
mielipiteestä ydinvoiman suhteen. 

Kun naamioitumiskiellossa olisi siten lähtökohtaisesti kysymys sananvapauden 
ja kokoontumisvapauden käyttöä koskevasta rajoituksesta, lakiehdotuksessa on yleisesti 
ottaen kysymys sellaisesta laista, jolla annettaisiin tarkempia määräyksiä 
sananvapauden ja kokoontumisvapauden käyttämisestä perustuslain 12 §:n l momentin 
toisessa virkkeessä ja perustuslain 13 §:n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla. 

Nähdäkseni naamioitumiskielto voi kuitenkin merkitä myös sananvapauden ja 
kokoontumisvapauden tosiasiallista estettä ja siten rajoitusta. Pidän selvänä, että 
naamioitumiskielto ei pelkästään toimisi hallituksen esityksessä mainitulla tavalla siten, 
että se turvaisi sanan-ja kokoontumisvapautta lisäämällä ihmisten uskallusta osallistua 
mielenosoituksiin. Pikemminkin se ensisijaisesti johtaa siihen, että se saa ihmisiä 
luopumaan sanan-ja kokoontumisvapautensa käyttämisestä ja että se siten 

2 
 
 



 

muodostuu sananvapauden ja kokoontumisvapauden tosiasialliseksi esteeksi. On 
ajateltavissa paljon sellaisia ihmisiä, jotka kylläkin sinänsä haluaisivat ilmaista 
mielipiteensä mielenosoituksella mutta jotka haluavat tehdä sen naamioituen tai 
ylipäätään anonyymisti, tunnistamista estävällä tai ainakin vaikeuttavalla tavalla. 
Esimerkkinä voidaan mainita kotimaansa vallanpitäjiä vastaan Suomessa mieltään 
osoittavat ulkomaalaiset, työnantajaansa vastaan mieltään osoittavat työntekijät tai 
sukupuoliset vähemmistöt. 

Heti perään totean samaan hengenvetoon, että lakiehdotuksessa on 
säännösehdotuksia, joiden nojalla naamioitumiskiellosta voidaan poiketa tietyillä 
perusteilla. Tarkastelen myöhemmin erikseen sitä, mikä merkitys käsillä olevan 
lakiehdotuksen valtiosääntöoikeudellisessa arvioinnissa on annettava näille 
poikkeuksille naamioitumiskiellosta. Nyt vain totean, että lakiehdotuksessa on 
mielestäni siinä määrin kysymys sananvapauden ja kokoontumisvapauden 
rajoittamisesta, että lakiehdotuksen valtiosääntöoikeudellisessa arvioinnissa tulee esiin 
ydinkysymyksenä se, täyttyvätkö ehdotuksessa ne edellytykset, jotka sananvapauden ja 
kokoontumisvapauden rajoittamiselle tavallisella lailla asetetaan. 
 
Yleisesti rajoitusedellytysten täyttymisestä 
 
Nähdäkseni lakiehdotuksen valtiosääntöoikeudellisessa arvioinnissa rajoitusedellytysten 
täyttymisen kannalta muodostuu ratkaisevaksi kysymykseksi se, onko 
naamioitumiskxelto sillä tavoin välttämätön ja oikeasuhtainen kuin sananvapauden ja 
kokoontumisvapauden rajoitukselta lavallisella lailla on syytä edellyttää (ns. rajoituksen 
suhteellisuusvaatimus). 

Keskitynkin jatkossa lähinnä tähän rajoituksen suhteellisuusvaatimuksen 
täyttymisen arviointiin, mutta esitän yhden huomion lakiehdotuksesta myös lailla 
säätämisen vaatimuksen kannalta. Euroopan ihmisoikeussopimuksen 
rajoitusedellytysdoktriinin mukaisella terminologialla ilmaisten tarkastelen jatkossa 
lähinnä sitä, voidaanko naamiointikieltoa pitää "hyväksyttävänä demokraattisessa 
yhteiskunnassa" vai ei. 

Muista rajoitusedellytyksistä tyydyn yleisellä tasolla toteamaan, että lakiehdotus 
mielestäni riittävässä määrin täyttää ne, etenkin kun otetaan huomioon lakiehdotuksen 
perusteluissa esitetty. 

Korostan kuitenkin perusoikeuksien rajoitusedellytyksiin kuuluvan 
ihmisoikeusvelvoitteiden noudattamisen vaatimuksen kannalta, että se seikka, että 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännöstä ei löydy naamioitumiskieltoa 
sananvapauden ja kokoontumisvapauden kannalta tarkastelevaa ratkaisua, ei merkitse, 
että naamioitumiskielto olisi merkityksetön Euroopan ihmisoikeussopimuksen kannalta. 
Pidän päinvastoin selvänä, että ihmisoikeustuomioistuin katsoisi naamioitumiskiellon 
sinänsä rajoittavan ihmisoikeussopimuksessa suojattua sanan-ja kokoontumisvapautta 
lopputuloksella, että asian ihmisoikeussopimuksen mukaisuus 
ihmisoikeustuomioistuimessa ratkeaisi lopulta sen perusteella, täyttyvätkö tilanteessa 
ihmisoikeussopimuksen 10.2 artiklassa ja 11.2 artiklassa mainitut sananvapauden ja 
kokoontumisvapauden rajoitusedellytykset. 

En kuitenkaan seuraavassa arvioi erikseen naamiointikiellon 
ihmisoikeussopimuksen mukaisuutta, koska perustuslaissa suojatun sananvapauden ja 
kokoontumisvapauden vaatimustaso ei ole ainakaan alempi kuin 
ihmisoikeussopimuksen, asettavathan Suomen kansainväliset ihmisoikeusvelvoitteet 
"vain" vähimmäistason vastaavien perusoikeuksien suojalle Suomen perustuslain 
nojalla. 
 
Lailla säätämisen vaatimus 
 



 

Naamiointikieltoa ei esitetä absoluuttiseksi, vaan siitä voitaisiin poiketa tietyin perustein. 
Esimerkiksi ehdotetun rikoslain 13 a §:n 2 momentin mukaan laittomana 
naamioitumisena "ei pidetä 1 momentissa tarkoitettua naamioituneena esiintymistä, jos 
tarkoituksena on suojautua säältä tai osallistua karnevaaliin tai muuhun vastaavaan 
yleisötilaisuuteen tai siihen on uskonnollinen tai jokin muu hyväksyttävä syy." 
Olennaisesti samallatavalla esitetään myös kirjoitettavaksi kokoontumisiani vastaava 
säännös. 

Lakiehdotuksen yksityiskohtaisissa perusteluissa on tuotu seikkaperäisemmin 
esiin näitä "muita hyväksyttäviä syitä" poiketa naamioitumiskiellosta. Nähdäkseni 
perusteluissa tuodaan tältä osiin hyväksyttäviä syitä, jotka ovat juuri omiaan poistamaan 
lakiehdotuksen ongelmallisuutta sananvapauden ja kokoontumisvapauden kannalta. 

Perusteluissa säätäminen on valtiosääntöoikeudenisesti ongelmallista jo yleisesti 
perusoikeusjärjestelmän ja perustuslain 80 §:n takia, mutta erityisesti pidän tällaista 
perusteluissa säätämistä ongelmallisena juuri käsillä olevan kaltaisen sääntelyn 
yhteydessä. Perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien tehokasta toteutumista turvaa näet 
osaltaan nimenomaan se, että perusoikeuksien ja ihmisoikeuksia koskevista asioista ja 
varsinkin niiden rajoituksista säädetään riittävän täsmällisesti ja tarkkarajaisesti laissa. 
Tässä yhteydessä on erityisesti huomattava, että käsillä olevaa lakiehdotusta eivät 
tulkitsisi ja soveltaisi lakimieskoulutuksen saaneet tuomarit rauhallisen hiljaisissa 
istuntosaleissa, vaan poliisimiehet ja -naiset "kentällä"* konkreettisissa 
mielenosoitustilanteissa tai muissa vastaavissa kokoontumisissa yleisillä paikoilla. 
Heillä ei ole aikaa eikä valmiuksia etenkään tällaisissa tilanteissa perehtyä syvällisesti 
lain esitöihin lain tulkinta-ja soveltamistilanteissa konkreettisissa yksittäistapauksissa. 

Tätä taustaa vasten katson, että naamioitumiskiellosta tarkoitettujen poikkeusten 
ja siten sananvapauden ja kokoontumisvapauden tosiasiallisen toteutumisen 
turvaamiseksi lakitekstiin pitäisi "nostaa" mahdollisimman paljon niitä 
poikkeusperusteista, jotka nyt lähinnä käyvät ilmi perusteluista. Silti lakitekstissä olisi 
edelleen tarpeen säilyttää ilmaisu "jokin muu hyväksyttävä syy", koska lakitekstissä ei 
voida tyhjentävästi säätää kaikista niistä syistä, joiden pitäisi jatkossakin tarjota perus-ja 
ihmisoikeuksien kannalta "hyväksyttävä syy" naamioitumiskiellosta poikkeamiseen. 
 
Naamiointikiellon suhteellisuusvaatimuksen mukaisuus 
 
Välttämättömyys. Suhteellisuusvaatimuksen yksi keskeinen ulottuvuus on rajoituksen 
"välttämättömyys" hyväksyttävän tarkoituksen saavuttamiseksi. Perustuslakivaliokunta 
ei ole kovin usein lausunnoissaan pyrkinyt arvioimaan tämän suhteellisuusvaatimuksen 
yhden perusosan täyttymistä (ks. kuitenkin esim. PeVL 3/2000vp). 

Hallituksen esityksessä ei esitetä kovin paljoa perusteluja naamiointikiellon 
välttämättömyydelle. Esityksen mukaan "tarve kieltää naamioituminen 
mielenosoituksissa on aivan viime aikoina noussut esille" (s. 4), mutta kuten 
esityksessäkin todetaan (s. 8), Suomessa on "toistaiseksi vältytty laajoilta ja vakavilta 
mellakoilta". 

Esityksessä perustellaan naamiointikiellon välttämättömyyttä lähinnä vertailulla 
eräiden muiden maiden lainsäädäntöön ja yleisemmin oikeustilaan. Selvimmäksi 
perusteluksi näyttää muodostuvan kuitenkin lopulta vain ja ainoastaan se, että 
ulkomaalaisten kokemusten valossa on "riski" siitä, että myös Suomessa voisi esiintyä 
laajoja ja vakavia mellakoita "etenkin Suomessa järjestettävien kansainvälisten 
kokousten yhteydessä." 

Hallituksen esitys on jonkin verran epärehellinen, kun siinä ei sanallaan suoraan 
mainita siitä, mikä on loppujen lopuksi ollut naamioitumiskieltoa koskevan kotimaisen 
"keskustelun" ja sitä kautta oikeastaan koko käsillä olevan lakiehdotuksen syntymisen 
taustasyynä: tasavallan presidentin itsenäisyyspäivävastaanoton yhteydessä parin 



 

viimeisen vuoden aikana esiintynyt häiriköinti ja ilkivalta joidenkin ns. 
"kuokkavieraiden" taholta.1 

Jos ajatellaan yksinomaan Suomea ja täällä jo toteutuneita mielenosoituksia, 
lakiehdotuksen välttämättömyyttä voidaankin kaiken kaikkiaan perustella yhtäältä 
parilla itsenäisyyspäivän juhlallisuuksien aikana esiin tulleella häiriöllä, jotka ovat 
maantieteellisesti rajautuneet vain tasavallan presidentin linnan välittömään läheisyyteen 
Helsingin keskustassa sekä ajallisesti itsenäisyyspäivän iltaan muutamana viime 
vuotena. Mitään kansainvälisistä yhteyksistä tuttujen laajojen väkivaltaisten mellakoiden 
aiheuttamaa laajaa tuhoa ei kuitenkaan ole ilmennyt, vaan poliisi on pystynyt nykyisin 
valtuuksin turvaamaan yleisen järjestyksen. Tämä tosiasia on tietenkin merkille pantava 
suhteellisuusvaatimuksen näkökulmasta, koska se jo yksistään horjuttaa merkittävästi 
lakiehdotuksen "oikeasuhtaisuutta": miten voidaan pitää oikeasuhtaisena ja 
välttämättömänä lakiehdotusta, jonka syntytausta on parissa sittenkin aika vähäisessä 
"hulinoinnissa" Helsingin keskustassa muutaman itsenäisyyspäivän iltana? 

Käsillä olevan lakiehdotuksen välttämättömyys rakentuukin lähinnä sen varaan, 
että ulkomaisten kokemusten valossa on perusteltua katsoa olevan olemassa riski siitä, 
että Suomessa voisi tulevaisuudessa olla laajoja ja vakavia mellakoilta etenkin täällä 
järjestettävien kansainvälisten kokousten yhteydessä. Tällaisten kokousten yhteydessä 
on muualla Euroopassa, muun muassa Ruotsin Göteborgissa vuonna 2001, esiintynyt 
vakavia mellakoita. Ruotsissa onkin komitea ehdottanut naamioitumiskiellon ottamista 
rikoslakiin juuri Göteborgin tapausten johdosta ja siis vastaavien vakavien 
levottomuuksien torjumiseksi. 

Nähdäkseni naamiointikiellon välttämättömyyttä voidaan yleisellä tasolla 
perustella juuri tällä, so. Suomessakin on riski mellakoista tulevaisuudessa etenkin 
kansainvälisten kokousten yhteydessä. Lisäksi lähtökohtana voidaan tietenkin pitää, että 
sananvapautta ja kokoontumisvapautta käytetään omissa nimissä, julkisesti sekä 
ilmaistuista mielipiteistä vastuun ottaen. Mielenosoittaminen huput tms. päässä salaa ei 
lähtökohtaisesti sovi länsimaiseen demokraattiseen oikeusvaltioon. 

Heti perään on kuitenkin todettava, että on olemassa monia hyväksyttäviä syitä 
poiketa näistä lähtökohdista ja siten käyttää sananvapautta anonyymisti ja osallistua 
mielenosoituksiin naamioituneena. 

Niinpä äsken mellakoinnin riskistä sekä mielenosoittamisesta julkisesti 
tunnistamisen mahdollistaen todetusta ei vielä seuraa, että naamiointikielto olisi 

 

Asia tulee epäsuorasti esiin lähinnä sitä kautta, että esityksessä mainitaan lakiehdotuksen syntyperusteena oleva 
edustaja Salon lakialoite (LA 164/2002vp) ja hallintovaliokunnan mietintö (HaVM 28/2002vp. Ks. myös HaVL 
9/2003vp), jonka pohjalta eduskunta edellytti hallitukselta naamiointikieltoa koskevan lakiehdotuksen valmistelua 
(EV 295/2002vp). 

kertaheitolla välttämätön ja varsinkaan oikeasuhtainen keino turvata sananvapauden ja 
kokoontumisvapauden rauhanomainen käyttö, estää mielenosoituksissa ja muissa 
yleisissä kokoontumisissa yleisillä paikoilla esiintyvää mellakoinnin ja väkivallan riskiä 
sekä luoda edellytyksiä saattaa mellakoinnista syntyvien rikosten tutkinnalle sekä 
rikoksiin epäiltyjen syytteeseen saattamiselle. 

Lisäksi - kuten hallituksen esityksessäkin tuodaan esiin - naamiointikielto 
voidaan toteuttaa vähemmän sananvapautta ja kokoontumisvapautta lähtökohtaisesti 
vaarantavin järjestelyin. Viittaan Hollannin esimerkkiin, jossa ei ole yleistä 
naamioitumiskieltoa vaan jossa sellainen voidaan tietyin edellytyksin ja rajoituksin 
määrätä lain nojalla paikallisen pormestarin toimesta. Ratkaisumalli on Hollannissa siten 
periaatteellisesti täysin päinvastainen kuin käsillä olevassa lakiehdotuksessa esitetty 
malli, jossa "pääsääntönä" olisi naamioitumiskielto, josta voitaisiin tietyin edellytyksin 
kuitenkin poiketa. 

Oikeasuhtaisuuden ja välttämättömyyden kannalta on tässä yhteydessä myös 
huomioitava, että sananvapauden ja kokoontumisvapauden nojalla ei voida perustella 
mellakointia, ilkivaltaa tai väkivaltaa mielenosoituksissa. Jo nykyinen lainsäädäntö antaa 



 

poliisille mahdollisuuksia puuttua mielenosoitukseen ja ottaa henkilöitä kiinni, jos 
mielenosoitus muuntuu mellakaksi tai ilkivallan taikka väkivallan harjoittamiseksi. 

Nähdäkseni käsillä olevan lakiehdotuksen valtiosääntöoikeudellisessa 
arvioinnissa tulee suhteellisuusvaatimuksen täyttymisen kannalta viime kädessä 
keskeiseksi kysymykseksi se, missä määrin naamiointikiellosta esitettävät poikkeukset 
konkreettisissa mielenosoitus- tms. tilaisuuksissa tulevat tosiasiallisesti sovelletuiksi. 
Nämä poikkeukset nimittäin merkitsisivät täysimääräisesti sovellettuina sitä, että 
lakiehdotus olisi riittävästi sopusoinnussa perustuslain kanssa lopputuloksella, että se 
voitaisiin säätää tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. 

Ongelmana kuitenkin ensinnäkin on, että osa sellaisista olennaisista 
poikkeuksista, jotka nimenomaan "pelastavat" lakiehdotuksen sananvapauden ja 
kokoontumisvapauden kannalta, ilmenevät osin vain perusteluista, eivätkä siis 
nimenomaisesti lakitekstistä. Viittaan jo edellä lakiehdotuksesta lailla säätämisen 
vaatimuksen kannalta esittämääni. 

Vieläkin suurempi ongelma on, että poliisiviranomaisten olisi konkreettisissa 
yksittäistilanteissa onnistuttava täysimääräisesti naamiointikiellon poikkeusten 
huomioon ottamisessa, jotta ongelmatilanteet sananvapauden ja kokoontumisvapauden 
kannalta vältettäisiin. Pelkään pahoin, että tässä ei käytännössä onnistuttaisi vaan että 
käytännössä naamiointikiellosta muodostuisi jokseenkin ehdoton. On huomattava, että 
lakiehdotus poikkeussäännöksineen tuo esiin monia hienojakoisia ja vaikeita 
tulkintakysymyksiä, joista helpoin tapa selvitä on yksinkertaisesti se, että pidetään kiinni 
naamiointikiellosta. 
 
Johtopäätös 
 
Naamiointikiellosta saattaa käytännössä tulla lähes ehdoton ja sitä kautta sananvapautta 
ja kokoontumisvapautta tosiasiallisesti liikaa rajoittava. Naamiointikielto olisi myös 
toteuttavissa vähemmän sananvapauteen ja kokoontumisvapauteen puuttuvin keinoin 
(vrt. Hollanti). Kun lisäksi naamiointikiellon puolesta puhuville perusteille ei sittenkään 
löydy kovin vahvaa ja välitöntä tukea perusoikeussäännöksistä tai yleisemmin 
perustuslaista, päädyn kantaan, että esitetty naamiointikielto ei ole välttämätön ja 
oikeasuhtainen keino naamiointikiellolla tavoiteltaviin päämääriin pääsemiseksi. 
Esimerkiksi Hollannin 
malli tarjoaisi suhteellisuusperiaatteen kannalta jo hyväksyttävämmän ja 
oikeasuhtaisemman tavan koettaa toteuttaa naamiointikielto, koska tässä mallissa 
naamiointikielto olisi erikseen konkreettisissa yksittäistapauksissa tietyin edellytyksin ja 
rajoituksin määrättävä toimenpide, eikä selvä pääsääntö, kuten käsillä olevassa 
lakiehdotuksessa. 
 
Päädyn siten kantaan, jonka mukaan käsillä oleva lakiehdotus vaatii perustuslain 73 §:n 
mukaisen vaikeutetun säätämisjärjestyksen. Kantani johtaa tietenkin siihen, että tässä on 
tarpeetonta erikseen arvioida naamiointivälineiden tms. hallussapitoa koskevia 
ehdotuksia. 
 
Huomioon otettavia seikkoja, jos lakiehdotus tulee voimaan esitetyn muotoisena 
 
Jos kuitenkin käsillä oleva lakiehdotus säädetään ja se tulee voimaan esitetyssä 
muodossaan, olisi tarpeellista ottaa huomioon jatkossa perustuslain 22 §:n takia 
seuraava. 

1. On tarpeellista huolehtia poliisiviranomaisten riittävästä koulutuksesta ja 
ohjeistuksesta. Koulutuksessa ja ohjeistuksessa olisi syytä kiinnittää erityistä 



 

huomiota siihen, että naamiointikiellon poikkeukset tulevat riittävästi 
tiedostetuiksi ja huomioon otetuiksi. 

2. On tarpeellista huolehtia lain tiedottamisesta ja kääntämisestä ainakin englannin 
kielelle. Erityisiä tiedontarvitsijoita voivat olla esimerkiksi erilaiset 
ulkomaalaisryhmät, jotta he olisivat tietoisia mahdollisuudestaan poiketa 
naamiointikiellosta, jos he haluavat osoittaa anonyymisti mieltään kotimaansa 
vallanpitäjiä vastaan Suomessa. 

3. On tarpeellista seurata lain toimivuutta ja tarvittaessa valmisteltava 
muutosehdotukset nopeasti eduskunnan käsiteltäväksi, etenkin jos osoittautuu, 
että naamiointikielto on käytännössä muodostunut absoluuttiseksi arkipäivän 
soveltamistilanteissa. 
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Helsingin yliopisto 



 

Teuvo Pohjolainen 
4.6.2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lausunto Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle Hallituksen esityksestä Edus-
kunnalle laiksi rikoslain 17 luvun, kokoontumislain ja järjestyksenvalvojista an-
netun lain 8 §:n muuttamisesta (HE 81/2004 vp) 
 
 
 

Perastuslakivaliokunnan pyytämänä lausuntona otsikossa mainitusta asiasta esitän 

kunnioittavasti seuraavan: 
 
 
 
 
1. Yleistä 
 

Hallituksen esityksessä ehdotetaan rikoslakiin otettavaksi laitonta naamioitumista 

koskevat rangaistussäännökset. Kokoontumislakiin ehdotetaan otettavaksi säännös, jonka 

mukaan kokoukseen ei saa tuoda esinettä, jota on perusteltua aihetta epäillä voitavan 

käyttää kasvojen peittämiseen tunnistamista vaikeuttavalla tavalla. 
 

Sääntelyn tarkoituksena on estää sellainen kasvojen peittäminen, jonka tarkoituksena on 

tunnistamisen vaikeuttaminen selviteltäessä järjestyshäiriöiden yhteydessä tehdyksi 

epäiltyjä rikoksia. 
 

Koska hallituksen esitys on perustuslakivaliokunnassa lausuntoasiana, kiinnitän la-

kiehdotuksissa huomiota vain niiden valtiosääntöoikeudellisiin näkökohtiin. 
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2. Naamioitumisen kielto ja sanan- sekä kokoontumisvapaus 
 

Vuonna 1995 toteutetun perusoikeusuudistuksen jälkeen kokoontumisvapautta koskeva 

perusoikeussäännös, joka on kirjoitettu ottamalla huomioon kansainvälinen ihmis-

oikeussääntely, ja joka nyttemmin sisältyy PeL 13 §:ään, kuuluu seuraavasti: 
 

"Jokaisella on oikeus lupaa hankkimatta järjestää kokouksia ja mielenosoituksia sekä 
osallistua niihin. 

Tarkempia säännöksiä kokoontumisvapauden ja yhdistymisvapauden käyttämisestä annetaan 
lailla." 

 

Kokoontumisvapauden analyysia varten perusoikeussäännöksen sisältö voidaan jakaa 

neljään osaan: 1) yleislausekkeeseen, jonka mukaan kokoontumisvapaus on jokaiselle 

(kansalaisuudesta riippumatta) kuuluva perusoikeus, 2) lausekkeeseen, joka täsmentää 

kokoontumisvapauden sisältöä siten, että siihen kuuluu oikeus järjestää kokouksia ja 

mielenosoituksia sekä osallistua niihin, 3) lausekkeeseen, joka kieltää lupamenettelyn ja 

4) sääntelyvarauksen, joka edellyttää että tarkemmat kokoontumisvapauden käyttöä 

koskevat säännökset on annettava eduskuntakin tasoisin normein. 
 

Hallituksen esitykseen liittyvä sääntely kytkeytyy lähinnä kokouksiin ja mielenosoi-

tuksiin osallistumisoikeuteen sekä sääntelyvarausta koskevaan normiin. Esitykseen 

liittyvässä rikoslain 13 a §:n muutosehdotuksessa esitetään, että naamioituneena esiin-

tyminen kokouksessa - eräin poikkeuksin - säädettäisiin rangaistavaksi. 
 

Osallistumisoikeus kokoukseen tai mielenosoitukseen muodostaa - järjestämisoikeuden 

ohella - perusoikeussääntelyn toisen funktion. Säännös tarkoittaa, ettei ketään saa estää 

osallistumasta kokoukseen. Estäminen ei voi tulla kysymykseen sen enempää fyysisesti 

kuin esimerkiksi siten, että kokoukseen osallistuminen sinänsä säädettäisiin 

rangaistavaksi. Kielto estää ihmisiä osallistumasta kokouksiin kohdistuu samalla tavalla 

viranomaisiin kuin yksityisiinkin. Viimeksi mainitun varalta on rikoslaissa erityinen 

kriminalisointi (RL, muut. 578/1995,14:5). 
 

Osallistumisoikeus kokouksiin ja mielenosoituksiin ei tyhjenny pelkästään oikeuteen olla 

tai olla olematta läsnä tällaisessa tilaisuudessa. Osallistumisoikeus tarkoittaa myös 

oikeutta - niin halutessaan - aktiivisesti osallistua kokouksen tai mielenosoituksen 

kulkuun. Tällöin lähestytään ilmaisuvapauden käyttämistä. Näin ollen kokoontu-



 

misvapauden käyttämisellä on läheinen yhteys muiden poliittisten perusoikeuksien 

käyttämiseen ja erityisesti ilmaisuvapauteen. Rajanveto, missä päättyy kokoontumis-

vapauden käyttäminen ja missä alkaa ilmaisuvapauden käyttäminen, on jokseenkin 

tulkinnanvaraista. Erityisen selvästi tämä näkyy mielenosoituksissa. 
 

Oikeus osallistua aktiivisesti kokouksen tai mielenosoituksen kulkuun tarkoittaa, että 

ihmisillä on oikeus ilmaista tai olla ilmaisematta mielipiteensä yleisistä asioista koko-

uksessa, mielenosoituksessa tai muussa tilaisuudessa. Oikeuteen kuuluu myös vapaus 

yhtyä tai olla yhtymättä määrättyyn kantaan, joka tällaisessa tilaisuudessa muodostetaan. 

Myös tätä osaa osallistumisoikeudesta on suojattu rikoslain säännöksin. 
 

Perusoikeussääntelyn keskeisestä asemasta riippumatta on katsottu, etteivät perusoi-

keudet ainakaan yleisesti voi olla sillä tavalla ehdottomia, ettei niitä saisi missään 

olosuhteissa ja missään laajuudessa rajoittaa. Perusoikeusturvan kannalta on toisaalta 

tärkeää, että rajoitukset kyetään pitämään mahdollisimman vähäisinä. Väljät rajoitus-

valtuudet ja/tai -perusteet voivat vesittää koko perusoikeusajattelun perustan. Perus-

oikeuksien rajoittamiseen liittyvät kysymykset ovatkin koko sääntelyjärjestelmän 

kannalta keskeisiä. 
 

Kokoontumisvapautta (ja yhdistymisvapautta) koskevaan perusoikeussäännökseen on 

liitetty lakivaraus (PeL 13 §). Sen mukaan tarkempia säännöksiä kokoontumisvapauden 

käyttämisestä annetaan lailla. Lakivaraus on kvalifioitu siten, että lailla voidaan säätää 

(tarkemmin) kokoontumisvapauden käyttämisestä. Tämä muotoilu näyttää jo sinänsä 

asettavan tiettyjä perusehtoja sille, miten kokoontumisvapautta koskeva sääntely on 

perustuslakia alemmalla tasolla järjestettävissä. Viittaus lailla säätämiseen ei kuitenkaan 

oikeuta kajoamaan esimerkiksi perusoikeuden ydinsisältöön. Lisäksi on otettava 

huomioon perusoikeuksien yleiset rajoitusedellytykset. Niiden perusteella voidaan tehdä 

joitakin johtopäätöksiä siitä, millainen kokoontumisvapauden sääntely ja rajoittaminen on 

mahdollisia tavallisessa lainsäädännössä. Perusoikeussäännös ei kuitenkaan sinänsä estä 

asettamasta lailla kokoontumisvapautta koskevia järjestys-luontoisia säännöksiä. 

Kansainväliset ihmisoikeussopimukset korostavat kokoontumisoikeuden rauhanomaista 

luonnetta. Perusoikeussäännös tekee mahdolliseksi sen, että lailla on voitu kieltää ketään 

tulemasta aseistettuna kokoukseen. Naamioitumisen kieltäminen tähtää sekin hallituksen 

esityksen perustelujen mukaan kokoontumisen rauhanomaisen luonteen turvaamiseen. 
 



 

Kokoontumislain 3 §:ssä on säännöksiä tilaisuuden (sekä yleisen kokouksen että yleisö-

tilaisuuden) järjestämisen yleisistä periaatteista. Säännöksessä on neljä yleistä kokoon-

tumisoikeuden (kokousten järjestämisen oikeuden) rajoitusta: 1) vaatimus tilaisuuden 

rauhanomaisuudesta, 2) vaatimus olla vaarantamatta osanottajien tai sivullisten turvalli-

suutta tai loukkaamatta heidän oikeuksiaan, 3) velvollisuus huolehtia siitä, ettei ympä-

ristölle aiheudu huomattavaa haittaa ja 4) syrjintäkielto. Näitä kaikkia voidaan pitää 

perusteltuina joko kansainvälisten sopimusten tai muun perusoikeussääntelyn asettamien 

vaatimusten vuoksi. 
 

Arvioitaessa HE:een sisältyvää rikoslain muutosehdotusta edellä sanottuun verrattuna, on 

todettava, että naamioitumisen kielto (ja sen säätäminen rangaistavaksi) ei sellaisenaan 

ole ristiriidassa perusoikeussääntelyn kanssa eikä myöskään sinänsä (muodollisesti) estä 

tai rajoita kokoontumisvapauden tai ilmaisuvapauden käyttämistä. Naamioitumisen 

kiellon voidaan katsoa korostavan kokoontumislain 3 §:n vaatimusta tilaisuuden 

rauhanomaisuudesta, vaatimusta olla vaarantamatta osanottajien sekä sivullisten tur-

vallisuutta sekä velvollisuutta huolehtia siitä, ettei ympäristölle aiheudu huomattavaa 

haittaa. On kuitenkin aiheellista arvioida, onko esitetyillä rangaistussäännöksillä sellaista 

tosiasiallista merkitystä, jonka voitaisiin katsoa vaikuttavan sanottujen poliittisten 

perusoikeuksien käyttöön. Jos rajoittavaa merkitystä näyttäisi olevan, sitä joudutaan 

arvioimaan perusoikeuksien rajoitusedellytysten valossa. 
 

On vaikeaa osoittaa, että naamioitumiskiellolla olisi edes välillistä vaikutusta kokoon-

tumis- tai ilmaisuvapauden käyttämiseen niissä tapauksissa, joissa kokoontumista käy-

tetään laillisessa tarkoituksessa. Hallituksen esityksen perusteluissa (s. 8) on jopa kat-

sottu, että kun naamioitumiskiellolla voidaan ehkäistä mellakointia, sen voidaan odottaa 

turvaavan sanan- ja kokoontumisvapautta lisäämällä ihmisten uskallusta osallistua mie-

lenosoituksiin. Julkisessa keskustelussa on kuitenkin esitetty epäily, että naamioitumis-

kielto tosiasiassa rajoittaisi mielipiteen vapautta sen vuoksi, että joissakin tapauksissa 

henkilö saattaisi jättää osallistumasta mielenosoitukseen pelätessään ympäristön reaktiota 

osallistumiselleen. Hallituksen esityksen perustelujen yhteydessä on kuitenkin korostettu, 

että esitetty poikkeaminen naamioitumisen kiellosta (ehdotettu 13a § 2 momentti) 

"hyväksyttävän syyn" perusteella, kattaa kaikki sellaiset mielenosoitukset, joihin 

tunnistettavasta osallistumisesta voisi aiheutua kostoa, vainoa tai yksityisyyden piiriin 

kuuluvien tietojen leviämistä. Näissä tapauksissa naamioituminen olisi siten sallittua. 
 



 

Tässä yhteydessä on myös viitattu sananvapauden käytön yhteydessä mahdolliseen ni-

mimerkillä tapahtuvaan mielipiteiden esittämiseen ja katsottu, että vastaavasti mielen-

osoitukseen tulisi voida osallistua anonyyminä. Sanotun kaltainen suora rinnastus on 

kuitenkin ongelmallinen sen vuoksi, että joukkoviestimissä tapahtuvan ilmaisuvapauden 

käyttämisestä on aina vastuussa sekä tekijä, että päätoimittaja tai vastaava vastuuhenkilö. 

Näin ollen kenelläkään ei ole automaattista ja ehdotonta oikeutta saada julkaistuksi mitä 

tahansa mielipidettä joukkoviestimissä. Kokoontumisen yhteydessä - ottaen huomioon 

myös ns. yhden henkilön mielenosoitukset - vastaavaa vastuun varmistumista ei kaikissa 

tapauksissa ole. Lainvastaisista teoista on näissä yhteyksissä korostetummin vastuussa 

tekijä. Naamioitumisen salliminen merkitsee tällaisessa tapauksessa sitä, että 

vastuujärjestelmän toteuttaminen käytännössä estettäisiin tai sitä vaikeutettaisiin 

olennaisesti. 
 

Edellä sanottu tarkoittaa, että vaikka naamioitumiskiellolla olisi jossakin määrin ilmai-

suvapautta tosiasiassa rajoittavaa merkitystä, rajoittamiselle on hyväksyttävä tarkoitus ja 

sellainen painava yhteiskunnallinen syy, jollaista edellytetään perusoikeuksien yleisissä 

rajoitusperusteissa. Rajoitusta voidaan siten pitää myös välttämättömänä lakimuutosten 

tarkoituksen kannalta. 
 

Yleisenä periaatteena on myös, että perusoikeusrajoituksen tulisi olla mahdollisimman 

vähäinen. Nyt hallituksen esityksessä on esitetty kiellettäväksi naamioituneena esiinty-

minen yleensä (lukuun ottamatta laissa mainittuja poikkeuksia). Toinen lakitekninen 

vaihtoehto olisi voinut olla valtuutus antaa tilaisuuskohtaisia määräyksiä naamioitumis-

kiellosta. On kuitenkin luultavaa, että tällainen järjestelmä toimisi huonosti, sillä naa-

mioituminen liittyy usein spontaaneihin mielenosoituksiin tai muihin tapahtumiin, joista 

ei kaikissa tapauksissa anneta ennakkoilmoituksia. Lisäksi voidaan kysyä, olisiko 

(käytännössä poliisiviranomaisen valtuuttaminen tekemään yksittäisiä tilaisuuksia 

koskevia rajoittavia päätöksiä perusoikeusturvan karmalta tarkoituksenmukaista. Näin 

ollen järjestelmä, jossa laissa pyritään mahdollisimman täsmällisesti kuvaamaan tilai-

suudet, joita yleinen naamioitumiskielto ei koske, on myös perusoikeuksien toteutumisen 

kannalta paras mahdollinen. 
 

Rajoituksilta edellytetään siis myös tarkkarajaisuutta. Erityisen tärkeää tämä on rikos-

oikeudellisessa sääntelyssä rikosoikeudellisen legaliteettiperiaatteen vuoksi. Hallituksen 



 

esitykseen sisältyvässä uudessa säännösehdotuksessa (RL 17:13 a) on epäilemättä 

tulkinnanvaraisuutta. Milloin vaatetus, maalaus tai muu vastaava vaikeuttaa tunnistamista 

ja milloin tällaiseen esiintymiseen on hyväksyttävä syy? Säännöksen soveltamisen rajoja 

on jouduttu kuvaamaan perusteluissa (erit. s. 13), mitä ei voida pitää kovin 

suositeltavana rikoslain säännöksessä. Toisaalta on todettava, ettei sellaista rikoslain 

sääntelyä voida kirjoittaakaan, mihin ei lainkaan jäisi tulkinnanvaraisuutta. 
 

Arvioitaessa ehdotetun sääntelyn tarkkarajaisuutta perusoikeusrajoitusten rajoitusedel-

lytysten kriteerien mukaisesti voidaan todeta, että ehdotetusta rikoslain säännöksestä käy 

riittävän täsmällisesti ilmi, millainen ja millaisessa tarkoituksessa suoritettu naami-

oituminen on tarkoitettu säätää rangaistavaksi. Tästä syystä pidän ehdotettua säännöstä 

riittävän täsmällisenä ja rangaistuksen uhan näkökulmasta tarkkarajaisena säädettäväksi 

tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. 
 
 
 
 
3. Kielletyt esineet ja tarkastusoikeus 
 

Yleinen kokous ja yleisötilaisuus on siis kansainvälisten ihmisoikeussopimusten ja myös 

kokoontumisiani 3 §:n 1 momentin mukaan järjestettävä rauhanomaisesti sekä 

osanottajien tai sivullisten turvallisuutta vaarantamatta. Tähän liittyen lain 23 §:n 1 

momentissa on säädetty, että yleisessä kokouksessa tai yleisötilaisuudessa taikka niiden 

välittömässä läheisyydessä ei saa pitää hallussa sellaisia esineitä tai aineita, joita on 

perusteltua aihetta epäillä voitavan käyttää henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen 

tekemiseen. Kiellettyjä esineitä tai aineita ovat ampuma-aseiden, räjähdysaineiden ja 

teräaseiden lisäksi myös muut vastaavat esineet ja aineet, joita käytetään ihmisten 

fyysiseen vahingoittamiseen, kuten erilaiset lyömäaseet. Kielto ulottuu myös sellaisiin 

asejäljitelmiin, joita voidaan käyttää tehokkaaseen uhkailuun. 
 

Hallituksen esityksessä tähän säännökseen on esitetty lisättäväksi (uusi 2 momentti) 

kielto kokouksessa tai yleisötilaisuudessa pitää hallussa esinettä, jota on perusteltua 

aihetta epäillä voitavan käyttää kasvojen peittämiseen tunnistamista vaikeuttavalla tavalla 

(eräin poikkeuksin). 
 



 

Lakiehdotuksen 23 §:n 3 momentin mukaan 1 ja 2 momentin hallussapitokielto ei koske 

viran tai tehtävän vuoksi tarpeellista tai virkapukuun kuuluvaa aseistusta tai esineen 

hallussapitoa eikä tilaisuuden ohjelmassa tai urheilukilpailuissa tarvittavia esineitä ja 

aineita. 
 

Kokoontumislain 23 §:n 1 ja 2 momenttiin sisältyvän kiellon tehokkuus edellyttää 

mahdollisuutta valvoa sen noudattamista. Tämän vuoksi pykälän nyt 5 momentiksi 

siirrettäväksi ehdotetussa säännöksessä säädetään oikeudesta tarkastaa tilaisuuden 

osanottajat ja näiden mukana olevat tavarat. Säännöksen nojalla yleisen kokouksen tai 

yleisötilaisuuden järjestäjä tai poliisi voi määrätä järjestyksenvalvojan tarkastamaan 

tilaisuuden osanottajat ja näiden tavarat. Kyse on tilaisuuskohtaisesta määräyksestä, joka 

voidaan antaa vain silloin, kun järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen sitä edellyttää. 

Tämä on nimenomaisesti säädetty tarkastusoikeuden edellytykseksi. Lisäedellytyksenä 

tarkastuksen määräämiselle on tilaisuuden erityisluonne tai perusteltu epäilys siitä, että 

tilaisuuden osanottajilla on hallussaan kiellettyjä esineitä tai aineita. Viittauksella 

tilaisuuden erityisluonteeseen tarkoitetaan lähinnä sellaisia suuria joukkotilaisuuksia, 

kuten suuria urheilutapahtumia tai konsertteja, joissa on erityisellä huolella varmistuttava 

järjestyksen ja turvallisuuden säilymisestä. Tarkastusmääräyksen perustana voi olla myös 

se, että järjestäjällä tai poliisilla on esimerkiksi ennalta saadun tiedon tai kokemuksen 

nojalla aihetta epäillä, että osanottajilla on hallussaan kiellettyjä esineitä tai aineita. On 

todennäköistä, että sellaisissa tilaisuuksissa — usein mielenosoituksissa — joissa riski 

naamioitumisvälineiden käytölle on suuri, on erityisen vaikeaa käytännössä järjestää 

osanottajien tarkastusta, nämä kun eivät saavu tilaisuuteen erityisen vartioidun 

sisäänkäynnin kautta. 

 
g 

 

Tarkastuksen suorittavat järjestäjän tai poliisin määräyksen nojalla tilaisuuden 

järjestyksenvalvojat. Tilaisuuden järjestäjällä ei ole tarkastusoikeutta, joten järjestäjän 

täytyy siten aina asettaa tilaisuuteen järjestyksenvalvojia, jos tarkastuksen tekemistä 

pidetään välttämättömänä. Säännös oikeuttaa tekemään tilaisuuskohtaisesti kaikille 

osanottajille pakkokeinolain (450/1987) 9 §:n tarkoittamaan henkilöntarkastukseen 

rinnastettavan tarkastuksen, jossa henkilö tarkastetaan sen tutkimiseksi, mitä hänellä on 
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vaatteissaan tai muutoin yllään. Tarkastuksen tekemisestä säädetään järjestyksenvalvo-

jista annetussa laissa (533/1999). Mainitun lain mukaan osanottajat voidaan tarkastaa 

myös metallinilmaisimella, mutta tällaisessa tarkastuksessa ei voida kuitenkaan havaita 

esimerkiksi naamioitumisvälineitä. Järjestyksenvalvojalla on myös oikeus ottaa tarkas-

tuksessa löytyneet kielletyt esineet ja aineet pois. 
 

Järjestyksenvalvojien oikeus henkilöntarkastukseen lisättiin lakiin eduskuntakäsittelyssä. 

Kokoontumislakia koskeneessa hallituksen esityksessä (HE 145/1998 vp) ehdotettiin 

ainoastaan oikeutta tarkastaa tilaisuuden osanottajien tavarat ja järjestyksenvalvojista 

annettavaan lakiin (HE 148/1998 vp) ehdotettiin oikeutta tarkastaa osanottajat metallinil-

maisimella tai muulla vastaavalla teknisellä laitteella. Perustuslakivaliokunta totesi, että 

muun muassa eräissä konserteissa ja urheilutapahtumissa noudatetaan nykyisin käytäntöä, 

jossa tavaratarkastuksen lisäksi myös tilaisuuden osanottajat tarkastetaan vaatteiden 

päältä tunnustelemalla1. Kansainväliset urheilujärjestöt tai tilaisuuksissa esiintyvät 

taiteilijat saattavat edellyttää järjestäjältä tällaisen tarkastuksen tekemistä2. 
 

Perustuslakivaliokunnan käsityksen mukaan tällaisesta tarkastusoikeudesta on välttämättä 

säädettävä lain tasolla. Tätä edellyttää perustuslain 7 §:n 3 momentti, jonka mukaan 

henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ei saa puuttua mielivaltaisesti eikä ilman laissa 

säädettyä perustetta. Henkilökohtaiseen koskemattomuuteen puuttumisen kannalta 

oleellista on valiokunnan mukaan se, että kyseisiin tilaisuuksiin osallistutaan vapaaehtoi-

sesti ja että tarkastusoikeuden käyttäminen tiedetään etukäteen. Valiokunnan mukaan 

tilaisuuskohtaisen tarkastusoikeuden taustalla on painava yhteiskunnallinen tarve, joka 

perustuu viime kädessä perustuslain 7 §:n 1 momentissa turvattuun henkilökohtaiseen 
 
 
 
 

Pe VM 13/1998 vp, s. 5. 

Esimerkiksi Euroopan jalkapalloliitto UEFA edellyttää jäsenjärjestöiltään tällaisia tarkastuksia. 

turvallisuuteen. Tilaisuuden järjestäjien ja viranomaisten on pyrittävä takamaan henkilö-

kohtainen turvallisuus myös tilaisuuksien osanottajille. 
 

Kokoontumisiani 23 §:n säännökset vastaavat Suomen kansainvälisiä sopimusvel-

voitteita. Euroopan neuvoston piirissä on tehty erilaisten urheilutilaisuuksien järjestämistä 

koskeva eurooppalainen yleissopimus katsojien väkivallasta ja epäsopivasta käyttäyty-

misestä urheilutilaisuuksissa ja erityisesti jalkapallo-otteluissa (SopS 9/1987), joka on 

saatettu Suomessa voimaan asetuksen tasolla. Sopimuksessa määrätään toimenpiteistä 



 

yleisö väkivallan ehkäisemiseksi3. Sopimuksen 3 artiklan 4 kohdan mukaan mahdollisina 

toimenpiteinä voivat tulla kyseeseen muun muassa päihtyneiden henkilöiden pääsyn 

kieltäminen tilaisuuteen, alkoholijuomien hallussapidon ja myynnin kielto tai väkival-

lanteoissa todennäköisesti käytettävien välineiden hallussapidon kielto. 
 

Edellä sanotun perusteella ei ole suoranaista estettä sille, että naamioitumiseen 

soveltuvien esineiden hallussapito kielletään kokouksissa ja yleisötilaisuuksissa. Samoin 

ei ole estettä sille, että niiden hallussapito voidaan tarvittaessa määrätä tarkastettavaksi. 

Käytännössä tällainen tarkastaminen lienee kuitenkin erityisen vaikeasti järjestettävissä. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sopimuksen toimeenpanoa valvova pysyvä komitea on myös antanut suosituksia erilaisista 

tarkistuslistoista järjestäjien ja poliisin toimenpiteistä riskejä sisältävissä urheilutilaisuuksissa (esim. 
Suositus 1/94, Pysyvän Komitean kokous 1.ja 2.6.1994). 
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EDUSKUNTA 
PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA 

Asia Asiantuntijana kuuleminen HE 81/2004 vp laeiksi rikoslain 17 luvun, 
kokoontumislain ja järjestyksenvalvojista annetun lain 8 §:n 
muuttamisesta 
 
 
 

Väkivaltainen ja yleistä turvallisuutta vaarantava käyttäytyminen on viime vuosina 
lisääntynyt maassamme järjestetyissä yleisötilaisuuksissa, etenkin mielenosoituksissa. 
Muualla Euroopassa aikaisemmin omaksutun tavan mukaisesti myös meillä juuri 
väkivaltaisesti käyttäytyneet ja rikoksiin syyllistyneet ovat alkaneet esiintyä tilaisuuksissa 
naamioituneina, jolloin heidän tunnistamisensa on vaikeutunut. Naamioituminen on 
merkittävästi vaikeuttanut poliisin tehtävää kansalaisten perusoikeuksien käytön 
turvaamiseksi ja toisaalta rikosten ennakolta ehkäisemistä ja tapahtuneiden rikosten 
selvittämistä. 
 

Esitetty naamioitumiskielto yleisellä paikalla järjestetyn yleisen kokouksen tai 
yleisötilaisuuden yhteydessä taikka muussa yleisön kokoontumisessa tulisi vaikuttamaan 
sekä tilaisuuksiin osallistuvien, että lähiympäristössä olevien turvallisuutta edistävästi. 
Kiellolla ehkäistäisiin levottomuuksien syntymistä ja parannettaisiin oleellisesti poliisin 
toimintaedellytyksiä tilaisuuksien turvaamistehtävässä ja mahdollisten rikosten 
selvittämisessä. Turvallinen ympäristö ilman väkivallan tai levottomuuksien pelkoa luo 
kaikille paremmat puitteet osallistua tilaisuuksiin ja käyttää perusoikeuksiaan. 
 

Myös naamiointiin käytettävien esineiden hallussapitokielto toimii osaltaan ennalta 
ehkäisevästi ja on siten tarpeellinen. 
 

Käytännön tilanteissa naamioitumisen ja esineiden hallussapidon osalta rajoja varmasti 
kokeiltaisiin ja ongelmallisiakin tutkintatilanteita voi syntyä etenkin kylmänä vuoden 
aikana. Uskon kuitenkin poliisin pystyvän oikeudenmukaisesti arvioimaan milloin 
kyseessä on kiellon piiriin kuuluva naamioituminen tai siihen tarkoitettujen esineiden 
hallussa pitäminen ja milloin kyse on hyväksyttävästä toiminnasta. Tulkintaongelmia voi 
syntyä myös sen suhteen miten laajalle kielto ulottuu. Selkeämpää voisi olla lakiesityksen 
sanamuodon "yhteydessä taikka muussa yleisön kokoontumisessa yleisellä paikalla" 
sijasta käyttää sanamuotoa yleisessä kokouksessa tai yleisötilaisuudessa taikka muussa 
yleisön kokoontumisessa ja niiden välittömässä läheisyydessä. 

Tällöin kielto koskisi myös esim. mielenosoitusta sivusta seuraavia joskus hyvinkin 
väkivaltaisia ns. vastamielenosoittajia jo ennen kuin he ovat ryhtyneet toimimaan, mikä 
puolestaan parantaisi poliisin toimintaedellytyksiä ehkäistä väkivaltaisuuksia. Tällaisia 
tilanteita voisi tulla esim. ulkomaalaisten ja joidenkin rasististen ryhmien välillä. 
 

Poliisin oikeus henkilön tarkastamiseen ja kiellettyjen esineiden pois ottamiseen 
suhteessa järjestyksen valvojan oikeuksiin tulisi selventää muuttamalla poliisilakia josta 
esitys on parhaillaan vireillä. 
 

Esitetyt kiellot vaikuttanevat voimaan tullessaan ainakin joidenkin tiettyjen ryhmien 
osalta siten, että ilmoitusaktiivisuus tilaisuuksista poliisille entisestään vähenee, jolloin 

 

Pentti Pöyry 
Pasilan poliisipiirin johtaja, 
ylikomisario 



 

poliisin varautumismahdollisuudet ko. kokoontumisiin heikkenevät. Kokonaisuutena 
arvioiden esitetyt kiellot kuitenkin tukevat poliisitoiminnan onnistumista ja ovat siten 
toivottuja. 

Mikael Hiden 
 
 
 

PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA 8.9.2004 KELLO 
10.30 HE 81/04 vp laiksi rikoslain 17 luvun, 
kokoontumislain ja järjestyksenvalvojista annetun lain 8 
§:n muuttamisesta 

 
 
 
 

Kuten esityksen perustelujen Säätämisjärjestys-jaksossa todetaan, esityksessä tarkoitettu 

naamioitumiskielto koskee sekä PL 12 §:ssä tarkoitettua sananvapautta että PL 13 §:ssä 

tarkoitettua kokoontumis- ja mielenosoitusvapautta. Lakiehdotusten mahdolliset 

valtiosääntöoikeudelliset ongelmat liittyvätkin lähinnä juuri näiden perusoikeuksien ja 

osin myös PL 7 §:ssä turvatun henkilökohtaisen vapauden suojaan. Rajoitun seuraavassa 

ensisijaisesti tarkastelemaan ehdotusten suhdetta juuri näihin perusoikeuksiin. Näistä 

perusoikeuksista voidaan aivan yleisesti todeta, että niitä ei ole syytä käsitellä toisistaan 

selvästi erillisinä vaan toisiinsa hyvin läheisesti liittyvinä oikeuksina. Erityisesti 

mielenosoitusoikeuden käyttämisessä on yleensä selvästi mukana myös PL 12 §:ssä 

tarkoitetun ilmaisuvapauden käyttäminen. Sekä PL 12 §:n että PL 13 §:n oikeuksista 

voidaan myös todeta, että säännöksissä käytetään tarkempien säännösten 

antamismahdollisuuden osalta sikäli rajoittavaa ilmausta, että lailla todetaan annettavaksi 

tarkempia säännöksiä ko. oikeuksien "käyttämisestä" eikä itse ko. oikeuksista. 

Sananvalinnan voidaan katsoa viittaavan siihen, että näiden poliittisen toiminnan 

kannalta tärkeiden ja siten myös herkkien perusoikeuksien osalta ei tavallisen lain 

säätäjälle ole haluttu antaa itse ko. oikeuksien sisällön tarkentamis/määrittelemisvaltaa, 

vaan rajoittaa tällainen valta vain ko. oikeuksien käyttämistapoihin. 
 



 

Mielenosoitus- ja kokoustilanteisiin liitetyn naamioitumiskiellon ongelmallisuus 

perusoikeussuojan kannalta liittyy nähdäkseni lähinnä kahteen periaatteellisesti 

merkittävään   seikkaan.     Toinen niistä on se, että naamioituminen tai   tarkemmin 
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sanottuna moni sellainen esiintyminen , jota ehdotetun lain soveltamisessa voitaisiin 

pitää laissa tarkoitettuna naamioitumisena, voi olla henkilökohtaisen vapauden ohella 

merkittävällä tavalla myös ilmaisuvapauden käyttämistä. Sitä, että kyseessä periaatteessa 

on ilmaisu ja ilmaisuvapauden käyttö, ei mitenkään riitä poistamaan se, että 

naamioitumista voidaan pitää vastuullisuuden välttämisenä tai että ko. esiintymiseen 

saattaa liittyä ongelmia esim. yleisen järjestyksen säilyttämisen kannalta. Toinen asia on, 

että vahva julkinen tarve saattaa tässä kuten perusoikeusyhteyksissä yleisemminkin, 

oikeuttaa joihinkin (vähäisiin) perusoikeuden rajoituksiin. 
 

Toinen periaatteellisesti merkittävä seikka tässä on perusoikeussuojan yleisyys. Se, että 

perusoikeussuoja aikaisemmin koski kaikkia Suomen kansalaisia ja nyt yleensä koskee 

kaikkia Suomen oikeudenkäyttöpiirissä olevia, ei merkitse vain esim. sellaisia asioita 

kuin laitosvalta-ajattelun torjumista tai perusoikeussuojan kuulumista myös lapsille. 

Suojan yleisyys merkitsee myös sitä, että lainsäätäjä ei voi vapaasti laatia ehtoja 

perusoikeussuojan nauttimiselle tai määritellä ihmisryhmiä tai -kategorioita, jotka eivät 

nauttisikaan perusoikeuden suojaa tai nauttisivat sitä jotenkin heikompisisältöisenä kuin 

muut. Tämä toimivallan rajoitus koskee myös tilanteita, joissa säätelyinstrumentteina 

käytettäisiin kriminalisointisäännöksiä, vaikka rikoslainsäätäjän kompetenssi yleensä 

katsotaankin laaja-alaiseksi. 
 

Ajallisesti ja tietysti myös sisällöllisesti etäisen vertailukohdan tässä suhteessa tarjoaa 

keväällä 1934 säädetty ns. puserolaki (132/5.4.1934). Laissa kiellettiin mm. yleisessä 

kokouksessa, huvitilaisuudessa, kulkueessa tai muussa niihin verrattavassa tilaisuudessa 

näkyvillä käyttämästä "pukua, puvunosaa tai muuta sentapaista huomiota herättävää 

tunnusmerkkiä, jonka tarkoituksena on osoittaa kuulumista poliittisen järjestöön, 

puolueeseen tai yhteenliittymään tai ilmaista valtiollista ajatussuuntaa". Puserolaki oli 

tietysti jo tavoitteensa ja kohteittensa kannalta aivan muuta kuin nyt ehdotettu laki. 

Tiettyä yhtäläisyyttä on kuitenkin siinä, että lainsäätäjä ryhtyy rikosoikeudellisin 

säännöksin määrittelemään, minkälainen käyttäytyminen juuri perusoikeuden 

käyttämisessä on kiellettyä ja tämä määrittely ei ainakaan välittömästi koske sellaisia 

"selviä" tapauksia kuin lain rikkomiset, vahingonteot tai rikoksiin yllyttäminen, vaan 



 

kiinnittyy pelkkään asustautumiseen sinänsä - siis asiaan, joka ei lähtökohtaisesti kuulu 

lainsäätäjän kohteisiin. (Puserolaki säädettiin perustuslakivaliokuntaa kuulematta 

tavallisena lakina, mutta kiistanalaisuutensa vuoksi olemaan voimassa vain 1936 

loppuun. Kastari toteaa - Kansalaisvapauksien perustuslainturva, 1972, ss. 221-221 - että 

lain hyväksyminen yksinkertaisessa säätämisjärjestyksessä "lienee silmiinpistävimpiä 

tyylirikkoja perusoikeusjärjestelmämme käytäntöön soveltamisessa.") 
 

Minusta lähtökohtana naamioitumiskiellon perustuslainmukaisuuden arvioinnissa on se, 

että henkilön pukeutuminen mielenosoitus- tai kokoustilanteessa on henkilökohtaisen 

vapauden ja voi olla merkittävästi myös ilmaisuvapauden käyttämistä ja että toisaalta 

lainsäätäjällä ei yleensä (säädyllisyyskysymysten ulkopuolella) ole katsottu olevan 

mitään roolia ihmisten pukeutumisen säätelijänä. Tämä lähtökohta merkitsee sitä, että 

naamiointikielto voidaan toteuttaa tavallisella lailla vain, jos siihen on painavat syyt ja 

jos kielto on laissa asianmukaisella tavalla toteutettu. 
 

Hallituksen esityksessä olevan informaation perusteella ei mielestäni ole mitenkään 

automaattisen selvää, että jonkinlaisen naamiointikiellon säätämiseen on riittävän 

painavat syyt. Painavana pidettävää syytä ei synny vielä siitä, että joissain muissa maissa 

on kielto säädetty tai siitä, että Suomessakin pidettäisiin aiheellisena varautua joissakin 

muissa maissa esiintyneissä tilanteissa aktualisoituneisiin uhkiin. Esityksestä ei 

myöskään käy selväksi, että naamioitumiskiellolla olisi juuri Suomen tilanteessa ja 

poliisin nykyiset valtuudet huomioon ottaen huomattava merkitys poliisin työn 

helpottajana tai työn vaikeutumisen ehkäisijänä. 
 

Jos kuitenkin katsotaan, että Suomessa on jo nyt olemassa painavat järjestyksen ja 

turvallisuuden ja laillisuuden ylläpitämiseen liittyvät syyt jonkinlaisen 

naamioitumiskiellon säätämiseen, on vielä erikseen arvioitava esitykseen sisältyvän 

toteutustavan asianmukaisuutta, mm. sitä, että naamioimiskieltoa ei toteuteta laajempana 

kuin on välttämätöntä ja että säätely on riittävän täsmällistä eikä sisällä tarpeettomia 

mahdollisuuksia perusoikeuksien suojan kannalta haitallisiin tulkintoihin. Tässä 

suhteessa on nähdäkseni aiheellista esittää joitakin hajahuomioita. 
 

En ole rikosoikeuden tuntija. Hieman epäselvältä minusta kuitenkin vaikuttaa se, että RL 

17: 13 a säännökseen esitetty naamioinnin rangaistavuus edellyttää perustelujen (s. 13,1) 

mukaan tahallisuutta, mutta itse säännöksessä ei ole mitään mainintaa naamioinnin 



 

tarkoituksen merkityksestä, vaan pelkästään lausuma : "Joka ............. esiintyy... tavalla, 

joka vaikeuttaa hänen tunnistamistaan, on tuomittava..."       Kysymys siitä, missä määrin 

rangaistavuuteen vaaditaan tunnistamisen vaikeuttamistarkoitusta tai esim. sen 

ymmärtämistä, että naamioituneena esiintyminen vaikeuttaa tunnistamista, voi tässä 

muodostua merkittäväksi senkin vuoksi, että säännöksessä käytetty ilmaus "...kokouksen 

tai yleisötilaisuuden yhteydessä..." on kyseeseen tulevan henkilöpiirin määrittelyksi 

hyvin väljä. 
 

Rikoslain 17:13 a §:n säännöksen 2 momentissa on pyritty jättämään eräät 

naamioitumistilanteet rangaistussäännöksen soveltamisen ulkopuolelle. Tämän tavoitteen 

puolesta momentti on tietysti perusoikeussuojan kannalta positiivinen ja välttämätönkin 

asia. Toisaalta kun kyseessä on perusoikeuksien käyttämiseen liittyvä rangaistussäännös, 

on myös soveltamispoikkeusten säätelyn oltava mahdollisimman tarkkarajainen, koska 

vasta kieltonormista ja sen poikkeuksista yhdessä muodostuu se kokonaisuus, jonka 

hyväksyttävyyttä tässä on arvioitava.. Tässä suhteessa voidaan kysyä, miten käytännössä 

tulee toimimaan säännöksen kohta "uskonnollinen tai jokin muu hyväksyttävä syy". 

Jotkin perusteluissa (s. 13,11) mainitut esimerkkitilanteet ovat havainnollisia, mutta 

saattavat samalla synnyttää epävarmuutta säännöksen soveltamiseen. Mitä käytännön 

tilanteissa merkitsee poliisin toimivallan kannalta esim. se, että (perustelujen mukaan) 

luurankokaapuun pukeutuminen ydinvoimanvastaisessa mielenosoituksessa on luvallista, 

mutta toisaalta olisi saman perustelukohdan lopun mukaan kuitenkin kiellettyä sellainen 

naamioituminen, jonka tarkoituksena on vaikeuttaa tunnistamista mahdollisten 

levottomuuksien yhteydessä. 
 

Kokoontumislain muutosehdotuksen mukaan (23, 2 § ja 26,2 §) tulisi, milloin teko on 

tahallinen, rangaistavaksi myös naamioitumiseen sopivan esineen hallussapito 

"kokouksen tai yleisötilaisuuden yhteydessä". En tiedä, ovatko säännöstekstien muotoilut 

ja niihin liittyvät perustelut (s. 14) tässä tahallisuusvaatimuksen osalta niin yksiselitteiset 

kuin niiden pitäisi kriminalisointisäännöksessä olla. Säätely ei myöskään näyttäisi 

antavan poliisille kunnolla selviä toimintaohjeita käytännön tilanteisiin, kun siinä 

hallussapidon kriminalisointiin samalla liitetään laajat varaukset, joihin sisältyy myös 

edellä jo mainittu "uskonnollista tai muuta hyväksyttävää syytä". 
 

Näitä muotoilun tarkkuutta koskevia kysymyksiä tärkeämpi kysymys tässä on kuitenkin 

se, onko ko. hallussapidon kriminalisointiin riittävä syy. Vaikka tiettyjen esineiden 



 

hallussapito sinänsä ei ole   konkreettista ilmaisuvapauden käyttämistä, voi    niiden 

hallussapito jossain ko. tilanteessa olla valmistautumista ilmaisuvapauden käyttämiseen. 

Hallussapidon kriminalisointi merkitsee toisaalta puuttumista henkilökohtaiseen 

vapauteen tai tekee mahdolliseksi siihen puuttumisen. Vaikka teosta seuraava rangaistus 

tässä tulisi olemaan lievä, tulisi kriminalisointiin kuitenkin olla riittävä syy. Kun rikos, 

johon valmistautumisena ko. hallussapitoa tässä voitaisiin pitää, on vain naamioituminen, 

ja siis aivan eri suuruusluokan asia kuin saman 23 §:n 1 momentissa viitatut henkeen ja 

terveyteen kohdistuvat rikokset, on vaikea katsoa, että hallussapidon kriminalisoinnille 

tässä olisi riittävät perusteet. 
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Perustuslakivaliokunnalle 
 
Valiokunnan pyytämänä asiantuntijalausuntona hallituksen esityksestä rikoslain 17 luvun, 
kokoontumisiani ja järjestyksenvalvojista annetun lain 8 §:n muuttamisesta (HE 81/2004 vp) 
esitän kunnioittavasti seuraavaa. 
 
Esityksellä puututtaisiin erilaisin keinoin naamioituneena esiintymiseen mielenosoituksessa 
tai yleisessä kokouksessa taikka muussa yleisön kokoontumisessa julkisella paikalla. Vaikka 
on selvää, että tällaiset toimenpiteet merkitsevät jonkinasteista puuttumista ihmisoikeutena 
ja perusoikeutena turvattuun kokoontumisvapauteen sekä samalla välillisesti, välittömästi tai 
potentiaalisesti myös eräisiin muihin perusoikeuksiin tai ihmisoikeuksiin (sananvapaus, 
yhdistymisvapaus, yksityisyyden suoja, oikeus yhdenvertaiseen kohteluun ja 
rikosoikeudellinen legaliteettivaatimus), lainsäädäntöhankkeen sinänsä hyväksyttävä tavoite 
yleisen järjestyksen turvaamisesta kokoontumisvapautta käytettäessä merkitsee, että 
lähtökohtaisesti esitystä tulee tarkastella kokoontumisvapauden käyttöön kohdistettavana 
hyväksyttävänä rajoituksena. Sääntelyn yksityiskohdista jää kuitenkin riippumaan, ovatko 
kaikki ehdotetut toimenpiteet perusoikeus- ja ihmisoikeusrajoituksina hyväksyttäviä, vai 
ylitetäänkö jossakin kohdin rajoituksen välttämättömyyden tai oikeasuhtaisuuden rajat. 
Näiden seikkojen arvioimiseksi on 

tarpeen myös kysyä, voitaisiinko esityksen hyväksyttävät tarkoitusperät saavuttaa 
perusoikeuksiin vähemmän kajoavin keinoin. Oma itsenäinen merkityksensä on myös 
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perusoikeusrajoitusten tarkkarajaisuutta koskevalla vaatimuksella, erityisesti suhteessa 
rikosoikeudelliseen sääntelyyn. 
 
 

Ehdotetut keinot ja niiden soveltamisala 
 
Esityksessä ehdotetaan kolmea keinoa naamioituneena esiintymisen rajoittamiseksi: 

1) kriminalisointi (1. lakiehdotus); 
2) naamioitumiskielto ja muut muutokset kokoontumislakiin (2. lakiehdotus); ja 
3) naamioitusmisvälineiden hallussapitokielto ja sen tehosteeksi säädettävä 

tarkastusoikeus (2. ja 3. lakiehdotus). 
 
Ehdotettujen keinojen soveltamisalat eivät ole identtiset. Kokoontumislain muutosten 
soveltamisala määräytyisi lain yleisen soveltamisalan perusteella. Rikoslakiin ehdotettu 
säännös olisi nähdäkseni soveltamisalaltaan ainakin joiltakin osin laajempi, koska se 
kattaa myös yleisesti yleisön kokoontumisen yleisellä paikalla eikä vain niitä 
organisoituneita muotoja, joista säädetään kokoontumislaissa. Kaikkein laajin 
soveltamisala olisi naamioitumisvälineiden hallussapitokiellon tehosteeksi asetettavalla 
tarkastusoikeudella, jonka soveltamisala määräytyisi järjestyksenvalvojan "toimialueen" 
käsitteen kautta. 
 
Mielestäni eri lakiehdotusten soveltamisalaa koskevat ratkaisut eivät ole onnistuneita, kun 
otetaan huomioon että kysymys on perusoikeuden käytön sääntelystä ja rajoittamisesta. 
Soveltamisalaltaan laajimman perussäännöksen tulisi olla kokoontumisvapauden käyttöä 
järjestävässä kokoontumislaissa, ja täydentävät rikosoikeudelliset tai pakkokeinoja 
koskevat säännökset tulisi laatia siten, että ne eivät ole soveltamisalaltaan missään 
suhteessa laajempia kuin perussäännös. Muutoin ajaudutaan vaikeuksiin 
perusoikeusrajoituksen tarkkarajaisuuden vaatimuksen kannalta, asiallisesti 
myös^MJäteossflrrajoituksen välttämättömyyttä ja oikeasuhtaisuutta koskevien 
vaatimusten kannalta. 
 
 

Rikoslaki (1. lakiehdotus) 
 
Rikoslakiin ehdotettu 17 luvun 13 a § tulisi mielestäni korjata siten, että varmistetaan 
ettei säännöksen soveltamisala (1 momentti) ole laajempi kuin kokouslakiin tuleva 
perussäännös. Lisäksi tunnusmerkistö tulisi laatia ehdotettua täsmällisemmäksi. Ehdotettu 
säännös on kirjoitettu varsin väljään muotoon, mistä syystä sitä on täydennetty 2 
momentilla sellaisista naamioituneena esiintymisestä, jota ei ole pidettävä rangaistavana, 
vaikka ne sanamuodon mukaan kuuluvat 1 monentissa säädettävän tunnusmerkistön 
piiriin. Toisen momentin ilmaisut karnevaali "tai muu vastaava" yleisötilaisuus ja 
uskonnollinen "tai muu hyväksyttävä" syy eivät vastaa rikosoikeudelliselta sääntelyltä 
edellytettävää täsmällisyyttä ja tarkkarajaisuutta. Samaan ongelmaan liittyy se, ettei 
esityksen valmistelijoilla tunnu olleen selkeää käsitystä ehdotetun rikoslain säännöksen 
soveltamisalasta. Säännöksen yksityiskohtaisissa perusteluissa (s. 12) on esitetty vaikeasti 
ymmärrettäviä luonnehdintoja siitä, milloin kriminalisointi tulisi sovellettavaksi, 
esimerkiksi: "naamioitumiskielto koskisi myös esimerkiksi mielenosoituskulkueeseen 
juuri 
liittymässä olevia tai siihen vasta mellakoinnin alkaessa liittyviä. Sen sijaan 
esimerkiksi mielenosoitusmarssia sivusta seuraavia kielto ei koskisi." 
 
Sekä kokoontumisvapauden että yleisen järjestyksen turvaamiseksi olisi kaikkein 
tärkeintä ulottaa naamioitumiskielto - jos se ylipäätään katsotaan aiheelliseksi - niin 



 

sanottuihin vastamielenosoituksiin. Tältä kannalta on outoa, että sivusta seuraajat on 
jätetty soveltamisalan ulkopuolelle. Perusteluteksi kuitenkin jatkuu, kun esityksessä 
selvitetään että naamioitumiskielto ulottuisi "myös muihin yleisön kokoontumisiin 
yleisellä paikalla". Lausumien keskinäinen suhde jää epäselväksi. Eräs mahdollisuus on 
tulkita tarkoitetun, että yksittäiset vastamielenosoittajat jäävät naamioitumiskiellon 
ulkopuolelle (siihen saakka kunnes he "liittyvät" kokoukseen tai kulkueeseen 
häirintätarkoituksessa), kun taas isomman vastamielenosoittajien joukon organisoiminen 
muodostaisi itsessään sellaisen yleisön kokoontumisen johon naamioitumiskieltoa 
sovelletaan. 
 
Laittoman naamioitumisen tunnusmerkistö tulisi mielestäni laatia täsmällisempään ja 
samalla suppeampaan muotoon. Kun kyseessä on rikosoikeudellinen säännös, puoltaisin 
ratkaisua, jossa yleisen järjestyksen tai turvallisuuden loukkaaminen tai vaarantaminen, 
tai tarkoitus tällaisen vaikutuksen aikaansaamisesta, kirjoitetaan osaksi rikoksen 
tunnusmerkistöä ja siis syyttäjän näyttövelvollisuutta. Tällä kirjoittamistavalla tehtäisiin 
selväksi, että viranomaisten tulee ensi sijassa operoida kokoontumislain säännöksin ja 
niiden antamin toimivaltuuksin, ja että rikoslain säännös tulee sovellettavaksi vain 
vakavissa tapauksissa. 
 
 

Kokoontumislaki (2. lakiehdotus) 
 
Toinen asia on, tarvitaanko rikoslain säännöstä lainkaan. Mielestäni kokoontumislain 
nykyisiä säännöksiä soveltaen, tai tarvittaessa niitä kehittäen, on mahdollista puuttua 
niihin vaaroihin, joita naamioituneena esiintymiseen liittyy. Vasta-argumentiksi ei 
mielestäni riitä, että kokoontumislain soveltamisala ei ulotu kaikkiin sellaisiin yleisön 
kokoontumisiin, joihin nähden naamioitumiskieltoa tarvitaan. Jos näin on, 
kokoontumislain soveltamisalaa tulisi tarpeellisin osin laajentaa sen sijaan, että sen 
rinnalle luodaan soveltamisalaltaan epämääräinen rikoslain säännös. 
 
Naamioituneena esiintymisen säätelemiseksi kokoontumislakiin voitaisiin mielestäni 
ottaa säännös ennakkoilmoitusvelvollisuudesta, jos yleisen kokouksen tai 
mielenosoituksen järjestäjä suunnittelee osallistujien tai osan heistä esiintyvän 
naamioituneina. Tämän lisäksi kokoontumislain 20 §:n säännöksiä voitaisiin täydentää 
poliisin toimivallalla kieltää tai rajoittaa ennalta ilmoitettua naamioitumista yleisen 
järjestyksen ja turvallisuuden suojaamiseksi. Näin laadittu sääntely välttäisi hallituksen 
esityksen perusteluihin kirjoitetun kasuistiikan siitä, milloin naamioituneena esiintyminen 
on sallittua ja milloin kiellettyä (ks. s. 15, jossa viitataan rikoslain muutoksesta 
perusteluissa s. 12 sanottuun). Kriteerinä olisi objektiivinen arvio yleisen järjestyksen ja 
turvallisuuden vaarantumisesta, ei yleinen kielto johon nähden avattaisiin epämääräisiä 
poikkeuksia. 
 
Esityksen perusteluissa s. 12 sanotun valossa voidaan kysyä mm.: Saavatko myös 
turvapaikanhakijat vai ainoastaan pakolaiset esiintyä naamioituneena? Saako 
luurankokaavussa osoittaa mieltä vain ydinvoimaa vastaan vai myös esimerkiksi 
Yhdysvaltain presidenttiä vastaan? Saako Ruotsin maajoukkueen kannattaja maalata 
kasvoihinsa Ruotsin lipun mennessään seuraamaan maaottelua? Saako tuhat 
mielenosoittajaa esiintyä Paavo Lipposta kuvaava naamari päässään luonteeltaan 
anarkistisessa mielenosoituksessa, kunhan mielenosoittajat vastustavat myös Lipposen 
politiikkaa? Onko naamioituneena esiintyminen aina kiellettyä, kun mielenosoitus 
kohdistuu yritystä vastaan - esimerkiksi joukkoirtisanomisten uhkaamalla pienellä 
paikkakunnalla? Pyrin näiden kysymysten avulla osoittamaan, että hallituksen esityksessä 
omaksuttu sääntelymalli on epäonnistunut, kun naamioitumiskieltoa ei liitetä yleisen 
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järjestyksen ja turvallisuuden loukkaamiseen tai vaarantamiseen vaan yritetään säännellä 
naamioitumista sellaisenaan. 
 
Kuten kokoontumislain 23 § osoittaa, kyseisessä laissa on tähänkin asti saatettu säännellä 
myös muiden kuin kokouksen järjestäjien tai osallistujien velvollisuuksista 
kokoontumisvapauden toteuttamiseksi. Siten niin sanottujen vastamielenosoittajien 
naamioituneena esiintymisen kielto voitaisiin käsittääkseni sisällyttää kokoontumislain 23 
§:ään ilman, että kyseisen vastamielenosoituksen tarvitsisi olla sillä tavoin organisoitunut, 
että kokoontumislaki sellaisenaan soveltuisi siihen. 
 
Tällaisen sääntelyn avulla olisi ratkaistavissa myös naamioituneena esiintymisen kiellon 
suhde tasavallan presidentin itsenäisyydenpäivävastaanoton suojaamiseen. 
Kokoontumislain yleisiä säännöksiä (ks. 2 § ja erityisesti sen 3 momentti) tulisi muuttaa 
siten, että vastaanotolle saapuvat kutsuvieraat nauttisivat kokoontumislain suojaa 
suhteessa mahdollisiin vastamielenosoittajiin ja uudistettu kokoontumislain 23 § kieltäisi 
yleistä järjestystä ja turvallisuutta loukkaavan tai vaarantavan häirinnän -naamioituneena 
tai ilman. Tällainen sääntely ei edellytä, että viralliset juhlatilaisuudet tai niihin 
saapuminen itsessään määritellään kokoontumislain mukaiseksi yleiseksi kokoukseksi 
ennakkoilmoitusvelvollisuuksineen. Riittää säätää, että suhteessa vastamielenosoittajiin 
kyseiset tilaisuudet ja niihin saapuvat nauttivat samaa suojaa kuin kokoontumislaissa 
tarkoitetut yleiset kokoukset. 
 
 

Laki järjestyksenvalvojista (3. lakiehdotus) 
 
Järjestyksenvalvojista säädetyn lain 8 § järjestyksenvalvojan tarkastusoikeudesta on jo 
nykyisellään ongelmallisen avoimeen muotoon kirjoitettu. Nyt ehdotettu muutos (3. 
lakiehdotus) vaikuttaa vähäiseltä - onhan kyseessä vain kokoontumislakiin kohdistuvan 
viittauksen lakitekninen korjaus kokoontumislain muutosten seurauksena. Näennäisestä 
vähäpätöisyydestään huolimatta kysymys on perusoikeusherkän toimivaltuuden 
merkittävästä laajennuksesta. Nykyisen säännöksen lähtökohtana on henkilöntarkastuksen 
toimittaminen metallinilmaisinta tai muuta teknistä laitetta käyttäen. Tämän järjestelyn 
taustalla on ennakointi siitä, millaisiin yleistä järjestystä tai turvallisuutta vaarantaviin 
esineisiin säännös on tarkoitettu sovellettavaksi. Naamioitumisvälineiden hallussapidon 
kieltäminen ja saattaminen tarkastusoikeuden piiriin laajentaa olennaisesti toimivaltuuden 
käyttöalaa. Tämä johtuu osin siitä, että naamioitumisvälineet eivät ole materiaalisten 
ominaisuuksiensa puolesta sellaisia, että niiden löytäminen olisi mahdollista 
metallinilmaisinta tai muuta teknistä laitetta käyttäen. Lisäksi monille 
naamioitumisvälineille on ominaista kaksoiskäyttö: esineinä niille on tunnusomaista jokin 
normaali käyttötarkoitus, joka ei sisällä minkäänlaista vaaraa yleiselle järjestykselle tai 
turvallisuudelle. Riskejä syntyy vasta kun kyseisiä esineitä käytetään 
varsinaisen käyttötarkoituksensa sijasta naamioitumisvälineinäja tarkoituksessa loukata 
tai vaarantaa yleistä järjestystä tai turvallisuutta. Kommandopipo, kengänkiilloke ja huivi 
ovat vain joitakin esimerkkejä esineistä, jotka tulisivat tarkastusoikeuden piiriin. 
Ollakseen tehokas tällaisten esineiden löytämiseksi tarkastusoikeuden täytyy puuttua 
yksilön yksityisyyden suojaan huomattavasti syvemmin kuin esimerkiksi ampuma-
aseiden tai pullojen löytämiseksi tehtävät tarkastukset, joiden toteuttamiseksi 
kantamusten läpivalaisu riittää. Naamioitumisvälineiden löytämiseksi joudutaan kassit ja 
taskut tyhjentämään kokonaan ja kaikki esineet visuaalisesti arvioimaan. Tätä taustaa 
vasten katson, että järjestyksenvalvojista säädetyn lain 8 § muuttuu 
perusoikeusrajoituksena asteeltaan toisenlaiseksi ehdotetun "lakiteknisen" muutoksen ja 
sen taustalla olevan kokoontumislain muutoksen myötä. Nykyisenkaltaiseen (ja 
ehdotettuun) avoimeen muotoon kirjoitettuna säännös muodostuu perusoikeus-ja 



 

ihmisoikeusrajoitusten hyväksyttävyysarvioinnissa sovellettavan suhteellisuusperiaatteen 
vastaiseksi. Säännöstä tulisi muuttaa siten, että muilla keinoin kuin teknisen laitteen 
avulla suoritettava tarkastus ei olisi sallittu rutiininomaisesti tilaisuuden järjestäjän tai 
poliisin antaman määräyksen nojalla vaan edellyttäisi aina yksilöllistä, siis tiettyä 
henkilöä koskevaa epäilyä kiellettyjen esineiden hallussapidosta. 
 
Helsingissä 8 päivänä syyskuuta 2004 

Martin Scheinin 
professori 
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JOHDANTO 

Vireilletulo 

Eduskunta on 11 päivänä toukokuuta 2004 lähettäessään hallituksen esityksen laiksi ri-

koslain 17 luvun, kokoontumisiani ja järjestyksenvalvojista annetun lain 8 §:n muutta-
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rännyt, että perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto lakivaliokunnalle. 
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HALLITUKSEN ESITYS 
 

Esityksessä ehdotetaan rikoslakiin otettavaksi laitonta naamioitumista koskevat rangais-

tussäännökset. Rangaistavaa olisi yleisellä paikalla järjestetyn yleisen kokouksen tai 

yleisötilaisuuden yhteydessä taikka muussa yleisön kokoontumisessa yleisellä paikalla 

esiintyä kasvot osittain tai kokonaan hupun, naamion tai maalauksen tai vastaavan peit-

tämänä tavalla, joka vaikeuttaa ko. henkilön tunnistamista. Laittomana naamioitumisena ei 

kuitenkaan pidettäisi naamioituneena esiintymistä, jos sen tarkoituksena on suojautua 

säältä tai osallistua karnevaaliin tai muuhun vastaavaan yleisötilaisuuteen tai siihen on 

uskonnollinen tai jokin muu hyväksyttävä syy. 

Kokoontumislakiin ehdotetaan otettavaksi säännös, joka kieltäisi yleisessä koko-

uksessa tai yleisötilaisuudessa pitämästä hallussa esinettä, jota on perusteltua aihetta epäillä 

voitavan käyttää kasvojen peittämiseen tunnistamista vaikeuttavalla tavalla. Tästä 

säädettäisiin vastaavat poikkeukset kuin mitä edellä rikoslakiin on ehdotettu. Lainvastainen 

hallussapito rangaistaisiin kokoontumisrikkomuksena. Järjestyksenvalvojista annettuun 

lakiin ehdotetaan vähäisiä muutoksia. 

Esityksen käsittelyjärjestysperusteluissa sääntelyä arvioidaan perustuslain 12 §:n 1 

momentissa turvatun sananvapauden ja siihen sisältyvän ilmaisuvapauden, perustuslain 13 

§:n 1 momentissa turvatun kokoontumisvapauden, perustuslain 8 §:n mukaisen 

rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen sekä Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksen 

(SopS 19/1990) 10 artiklassa suojatun sananvapauden ja 11 artiklassa suojatun ko-

koontumisvapauden kannalta. Perusteluissa katsotaaan, että naamioitumiskielto on so-

pusoinnussa Euroopan ihmisoikeussopimuksen kanssa eikä esitys aseta sellaisia perus-

oikeusrajoituksia, joiden vuoksi esitystä ei voitaisi käsitellä tavallisessa lainsäätämisjär-

jestyksessä. Hallitus kuitenkin pitää suotavana, että asiassa pyydetään perustuslakiva-

liokunnalta lausunto. 

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun ne on 

hyväksyttyjä vahvistettu. 
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VALIOKUNNAN KANNANOTOT 

Perustelut 
 

Naamiointikiellosta yleensä 

Eduskunta hyväksyi järjestyslain (612/2003) ja lakialoitteen (LA 164/2002 vp) käsittelyn 

yhteydessä hallintovaliokunnan mietinnön pohjalta lausuman (EV 295/2002 vp), jossa 

hallituksen edellytettiin huolehtivan siitä, että erikseen valmistellaan naamioituneena 

esiintymisen kieltämistä ennen kaikkea mielenosoituksissa koskeva lakiehdotus. 

Ehdotuksen tarkoituksena on ehkäistä mielenosoituksissa ja muissa yleisön ko-

koontumisissa yleisellä paikalla esiintyvää väkivaltaisuutta ja mellakointia sekä parantaa 

mahdollisuuksia saattaa rikoksista epäillyt syytteeseen. Keskeisenä tavoitteena on estää 

sellainen kasvojen peittäminen, jonka tarkoituksena on tunnistamisen vaikeuttaminen 

selvitettäessä järjestyshäiriöiden yhteydessä tehdyksi epäiltyjä rikoksia. 

Ongelmana mielenosoituksissa on ollut, että osanottajien joukkoon on soluttautunut 

usein juuri naamioitumalla siihen alun perin kuulumatonta rikollista ainesta, jonka toiminta 

on johtanut mellakointiin ja väkivaltaisuuksiin. Tällainen on saattanut rajoittaa 

mielenosoituksiin rauhanomaisesti osallistuvien perustuslain 7 §:n 1 momentin mukaista 

ilmaisuvapautta ja perustuslain 13 §.n 1 momentin mukaista kokoontumisvapautta. 

Mellakoinnin ja väkivaltaisuuksien torjumiseksi ja rikollisten syytteeseen panemiseksi ja 

mielenosoituksin rauhanomaisesti osallistuvien sanan-ja kokoontumisvapauden tur-

vaamiseksi on ehdotuksella katsottava olevan hyväksyttävä yhteiskunnallinen peruste. 

Naamiointia on kuitenkin arvioitava ennen kaikkea naamioituneen perusoikeuksien kan-

nalta. 

Rikoslakiin ehdotettavan uuden 17 luvun 13 a §:n mukaan laittomana naamioitu-

misena pidettäisiin esiintymistä kasvot kokonaan tai osittain hupun, naamion, maalauksen 

tai vastaavan peittämänä tavalla, joka vaikeuttaa hänen tunnistamistaan. 

Henkilön pukeutumista hupulliseen asuun, kasvot peittävään huiviin tai kypärään 

voidaan arvioida perustuslain 7 §:n 1 momentin mukaisen henkilökohtaisen vapauden 

kannalta. Myös naamio voi olla osa henkilön pukeutumista. Perusoikeusuudistuksen esi-
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töiden mukaan henkilökohtainen vapaus on luonteeltaan yleisperusoikeus, joka suojaa 

ihmisen fyysisen vapauden ohella myös hänen tahdonvapauttaan ja itsemääräämis-

oikeuttaan (HE 309/1993 vp, s. 46/11). Naamiointikielto rajoittaisi juuri yksilön tahdon-

vapautta ja itsemääräämisoikeutta, vapautta pukeutua haluamallaan tavalla. Tätä on pi-

dettävä erittäin perusoikeusherkkänä alueena, johon puuttumisella tulee olla erityisen 

painavat yhteiskunnalliset perusteet. 

Pukeutuminen ja naamiointi liittyy myös perustuslain 12 §:n 1 momentin mukaiseen 

ilmaisuvapauteen. Sen mukaan jokaisella on oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa 

tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä. Ehdotuksen 

perustelujen mukaan laittomana naamioitumisena ei pidettäisi kokouksen tarkoituksen 

mukaista naamioitumista kuten luurankokaapuun pukeutumista ydinvoimanvastaisessa 

mielenosoituksessa tai poliitikkoa kuvaavan naamion käyttämistä vieraan valtion pää-

miehen politiikkaa vastustavassa mielenosoituksessa. Rajaa sallitun pukeutumisen tai 

naamioitumisen ja kokouksen tarkoitukseen liittyvän ilmaisuvapauden välillä on erittäin 

vaikea vetää, mikä voi johtaa lain käytännön soveltamistilanteissa mielivaltaisuuksiin. 

Perustuslain 13 §:n 1 momentin mukaisen kokoontumisvapauden mukaan jokaisella 

on oikeus lupaa hankkimatta järjestää kokouksia ja mielenosoituksia sekä osallistua niihin. 

Naamiointi saattaa rohkaista ihmisiä osallistumaan mielenosoituksiin anonyymisti ja 

ilmaista siellä mielipiteensä. Valiokunta on äskettäin todennut sananvapauden suojaavan 

myös anonyymiä viestintää (PeVL 9/2004 vp). Valiokunnan mielestä myös anonyymiä 

osallistumista mielenosoituksiin voidaan lähtökohtaisesti pitää kokoontumisvapauteen 

sisältyvänä. 

Sekä ilmaisuvapauteen että kokoontumisvapauteen liittyy lakivaraus, jonka mukaan 

tarkempia säännöksiä ko. vapauden käyttämisestä annetaan lailla. Tämä tarkoittaa sitä, että 

tavallisella lailla ei voida puuttua ilmaisu- ja kokoontumisvapauden sisältöön. Valiokunnan 

mielestä naamioitumiskieltoa on pidettävä lähinnä edellä mainittujen vapauksien 

sääntelynä. 

Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksen (SopS 19/1990) 10 artiklassa turvataan 

sananvapaus. Saman artiklan 2 kohdan mukaan sananvapauden käyttö voidaan asettaa 

sellaisten muodollisuuksien, ehtojen, rajoitusten ja rangaistusten alaiseksi, josta on säädetty 
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laissa ja jotka ovat välttämättömiä demokraattisessa yhteiskunnassa mm. yleisen 

turvallisuuden vuoksi, epäjärjestyksen tai rikollisuuden estämiseksi tai muiden henkilöiden 

maineen tai oikeuksien turvaamiseksi. Vastaavasti 11 artiklassa turvataan oikeus 

rauhanomaiseen kokoontumisvapauteen. Artiklan 2 kohdan mukaan voidaan kokoon-

tumisoikeuden käyttöä rajoittaa lailla samoin edellytyksin kuin sananvapauden osalta. 

, Ihmisoikeussopimuksen kyseiset artiklat korostavat rajoitusten välttämättömyyttä 

demokraattisessa yhteiskunnassa. Välttämättömyys liittyy suhtellisuusperiaattee-seen. 

Onko naamioitumisen ja naamiointivälineiden hallussapidon kriminalisointi yleisessä 

kokouksessa tai yleisötilaisuudessa välttämätön rikollisuuden ja järjestyshäiriöiden 

ehkäisemiseksi, vai voidaanko tavoite saavuttaa muulla perusoikeuksia vähemmän 

rajoittavalla tavalla? Vastaavasti välttämättömyys kytkeytyy kysymykseen, onko sään-

telyllä katsottava olevan painava yhteiskunnallinen peruste. 

Vaikka ehdotettu naamiointikielto puuttuu jonkin verran ilmaisuvapauteen ja ko- 

koontumisvapauteen, sen ei kuitenkaan voida katsoa puuttuvan näiden vapauksien ydin-

alueeseen. Kielto ei muutoin estä vapaata kokoontumista ja mielipiteenilmaisua. 
1. lakiehdotus 

/£w Ehdotetun rikoslain 17 luvun 13 a §:n 1 momentin mukaan laittomasta naamioitumises-

ta on rangaistava sitä, joka yleisellä paikalla järjestetyn yleisen kokouksen tai 

yleisötilaisuuden yhteydessä taikka muussa yleisön kokoontumisessa yleisellä 

paikalla esiintyy kasvot kokonaan tai osittain hupun, naamion, maalauksen tai 

vastaavan peittämällä tavalla, joka vaikeuttaa hänen tunnistamistaan. 

/£i Säännös vaikuttaa liian avoimelta. Rangaistavaa olisi pelkästään sellainen 

naami- 

oituminen, joka vaikeuttaisi henkilön tunnistamista ilman yhteyttä rikolliseen tekoon 

tai 

järjestyksen tai turvallisuuden vaarantamiseen. Rangaistavaa olisi siis 

naamioituminen 

sinänsä. Ehdotuksen perustelujen mukaan kuitenkin naamioitumiskiellon keskeisenä 

ta- 

voitteena on estää sellainen kasvojen peittäminen, jonka tarkoituksena on 
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tunnistamisen 

vaikeuttaminen selvitettäessä järjestyshäiriöiden yhteydessä tehdyksi epäiltyjä rikok- 

sia. Ehdotuksen perustelut ja lakiteksti ovat ristiriitaiset. Laissa ei mainita mitään 

järjes- 

tyshäiriöistä ja niiden yhteydessä tehdyistä rikoksista. Koska ehdotettu sääntely 

kosket- 

taa erittäin herkkiä perusoikeuskysymyksiä, tulee kriminalisoinnin tarkoituksen 

käydä 

selvästi ilmi laista. Ehdotus ei täytä perustuslain 8 §:ssä vahvistettua 

rikosoikeudellista 

laillisuusperiaatetta, joka sisältää vaatimuksen sääntelyn täsmällisyydestä (PeVL 

40/2002 vp, s.7/I ja PeVL 48/2002 vp, s. 2/II). 

, Valiokunnan mielestä ehdotetussa rikoslain 17 luvuin 13 a §:n 1 

momentissa naa- 

mioitumisen kriminalisointia ja tarkoitusta tulee täsmentää. Erityisesti kasvojen 

maalaaminen jalkapallo-otteluissa, urheilukilpailuissa ja mielenosoituksissa on 

nykyisin melko yleistä. Kaikki kasvomaalaukset eivät estä tunnistamista, vaan 

kuuluvat jo tilaisuuden luonteeseen. Pelkän naamioitumisen kriminalisointia 

tärkeämpää on naamioituneena käyttäytymisen kriminalisointi. Jotta naamiointi 

olisi rangaistavaa tulee sillä tunnistamisen vaikeutumisen lisäksi olla ilmeinen 

tarkoitus loukata tai vaarantaa yleistä järjestystä ja turvallisuutta tai ryhtyä 

muuhun rikolliseen toimintaan. 

Ehdotuksen 13 a §:n 2 momentissa luetellaan tapauksia, joita ei ole pidettävä lait-

tomina naamioitumisena. Siten laitonta ei ole esiintyä naamioituneena, jos tarkoituksena on 

suojautua säältä tai osallistua karnevaaliin tai muuhun vastaavaan yleisötilaisuuteen tai 

siihen on uskonnollinen tai jokin muu hyväksyttävä syy. 

Valiokunnan mielestä muita hyväksyttäviä naamioitumisperusteita voitaisiin luetella 

lisää. Sellaisia olisivat esimerkiksi kulttuuriin ja etnisyyteen liittyvät syyt. 
 

2. lakiehdotus 
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Kokoontumislain (530/1999) 23 §:n 2 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että 

yleisen kokouksen tai yleisötilaisuuden yhteydessä ei saa myöskään pitää hallussa esinettä, 

jota on perusteltua aihetta epäillä voitavan käyttää kasvojen peittämiseen tunnistamista 

vaikeuttavalla tavalla. Tästä poikkeuksena olisivat säältä suojautuminen, karnevaaliin tai 

muuhun vastaavaan yleisötilaisuuteen osallistuminen taikka jos esineen hallussapitoon on 

uskonnollinen tai muu hyväksyttävä syy. Kiellon laiminlyönti voitaisiin-rangaista 

kokoontumislain 26 §:n mukaisesti kokoontumisrikkomuksena. 

Valiokunta pitää liian pitkälle menevänä puuttumisena sitä, että voitaisiin katsoa 

esineen kuten suojakypärän, kaulahuivin, ylimääräisten sukkahousujen tai hupullisen 

vapaa-ajan asun pelkkä hallussa pitäminen yleisessä kokouksessa tai yleisötilaisuudessa 

uhkaksi turvallisuudelle ja sen vuoksi rangaistavaksi. Mainittujen esineiden hallussa-

pitokiellon edellytyksenä on, että on perusteltua aihetta epäillä niitä käytettävän kasvojen 

peittämiseen tunnistamista vaikeuttavalla tavalla. Tämän edellytyksen arviointi voi 

käytännön tilanteissa olla erittäin vaikeaa ja voi johtaa mielivaltaisuuksiin. 

Kokoontumislain 23 §:n 5 momentin perusteella järjestyksenvalvoja voidaan määrätä 

tarkastamaan tilaisuuden osanottajat ja näiden mukana olevat tavarat, jos on perusteltua 

aihetta epäillä, että tilaisuuteen osallistuvilla on hallussaan mm. esineitä, joita voidaan 

käyttää kasvojen peittämiseen. Järjestyksenvalvojan tekemästä tarkastuksesta säädetään 

järjestyksenvalvojista annetussa laissa. 

Naamiointiin mahdollisesti käytettävien vaatekappaleiden tarkastaminen ei käy 

pelkästään metallinpaljastimella tai muulla teknisellä laitteella. Järjestyksenvalvojista 

annetun lain 8 §:n 1 momentin mukaan, jos on muusta syystä perusteltua aihetta epäillä, 

että henkilöllä on hallussaan tällaisia esineitä tai aineita, saadaan hänen mukanaan olevat 

tavarat tarkastaa, paitsi metallinpaljastimella tai muulla teknisellä laitteella, myös muulla 

sopivalla tavalla. Vaatekappaleiden osalta tämä edellyttää käsin tunnustelua, kassien 

avaamista ja niiden sisällön tutkimista. Tutkinta mahdollistaa pitemmälle menevän 

tarkastuksen, kuin mitä esimerkiksi lentoasemilla normaalisti suoritetaan. Lentoasemilla 

tapahtuvan tarkastuksen peruste on lentoturvallisuuden takaaminen. Kokoontu-mislaissa 

perusteena on pelkkä naamiointiesineiden hallussapito ilman kytkentää yleisen järjestyksen 
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ja turvallisuuden loukkaamiseen tai vaarantamiseen tai muuhun rikolliseen toimintaan 

ryhtymiseen. Säännös mahdollistaisi siten melko avoimen ja summittaisen puuttumisen 

perustuslain 7 §:n 1 momentin turvaamaan henkilökohtaiseen koskemattomuuteen. 

Naamioitumisvälineiden hallussapito rinnastetaan kokoontumisiani 23 §:n 1 mo-

mentissa mainittujen ampuma-aseiden, räjähdysaineiden ja teräaseiden hallussapitoon. 

Hupullisten ulkoiluasujen, sukkahousujen ja naamiointivälineiden hallussapito yleisessä 

kokouksessa tai yleisötilaisuudessa on aivan eri suuruusluokan kysymys kuin ampuma-

aseiden, räjähteiden tai teräaseiden hallussapito. 

Jotta ehdotus tältä osin voitaisiin säätää tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, tulee 

ehdotetun 23 §:n 2 momenttia muuttaa siten, että siinä mainittujen esineiden hallussapidon 

kieltämisen perusteena tulee olla paitsi perusteltu aihe epäillä, niitä käytettävän kasvojen 

peittämiseen tunnistamista vaikeuttavalla tavalla, mutta myös perusteltu aihe epäillä 

naamioitumisen ilmeisenä tarkoituksena olevan yleisen järjestyksen ja turvallisuuden 

vaarantaminen tai muuhun rikolliseen toimintaan ryhtyminen. 
3. lakiehdotus 

Kokoontumislain 23 §:ään ehdotettujen muutosten vuoksi ehdotetaan muutettavaksi myös 

järjestyksenvalvojista annetun lain 8 §:ssä olevaa viittausta kokoontumislain 23 §:ään. Jos 

kokoontumislakia täsmennetään valiokunnan esittämällä tavalla, ei järjestyksenvalvojista 

annetun lain 8 §:n muutosta ole pidettävä valtiosääntöoikeudellisesti ongelmallisena 
 

Lausunto 
 
Lausuntonaan perustuslakivaliokunta esittää, 

 

että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain 

säätämisjärjestyksessä, jos valiokunnan 

valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan 

huomioon. 
 
 
 
Helsingissä päivänä syyskuuta 2004 
 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa 
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pj.    Kimmo Sasi /kok 
vpj.  Arja Alho /sd 
jäs.   Leena Harkimo /kok 

Hannu Hoskonen /kesk 
Roger Jansson I x  
Irina Krohn /vihr 
Miapetra Kumpula /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 Ix. 

 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut 

valiokuntaneuvos Kalevi Laaksonen, 
PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN 
LAUSUNTO /2004 vp 
 

Hallituksen esitys laiksi rikoslain 17 luvun, ko-
koontumisiani ja järjestyksenvalvojista annetun 
lain 8 §:n muuttamisesta 

 

Lakivaliokunnalle 
 

JOHDANTO 

Vireilletulo 

Eduskunta on 11 päivänä toukokuuta 2004 lähettäessään hallituksen esityksen laiksi ri-

koslain 17 luvun, kokoontumislain ja järjestyksenvalvojista annetun lain 8 §:n muutta-

misesta (HE 81/2004 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi lakivaliokuntaan samalla mää-

rännyt, että perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto lakivaliokunnalle. 
 

Asiantuntijat 

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina 

- lainsäädäntöneuvos Ilari Hannula, oikeusministeriö 

- ylikomisario Pentti Pöyry, Helsingin kihlakunnan poliisilaitos 
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- professori Mikael Hiden 

- professori Ari-Matti Nuutila 

- professori Tuomas Ojanen 

- professori Teuvo Pohjolainen 

- professori Martin Scheinin. 

HE 81/2004 vp Versio 0.2 
 

HALLITUKSEN ESITYS 
 

Esityksessä ehdotetaan rikoslakiin otettavaksi laitonta naamioitumista koskevat rangais-

tussäännökset. Rangaistavaa olisi yleisellä paikalla järjestetyn yleisen kokouksen tai 

yleisötilaisuuden yhteydessä taikka muussa yleisön kokoontumisessa yleisellä paikalla 

esiintyä kasvot osittain tai kokonaan hupun, naamion tai maalauksen tai vastaavan peit-

tämänä tavalla, joka vaikeuttaa ko. henkilön tunnistamista. Laittomana naamioitumisena ei 

kuitenkaan pidettäisi naamioituneena esiintymistä, jos sen tarkoituksena on suojautua 

säältä tai osallistua karnevaaliin tai muuhun vastaavaan yleisötilaisuuteen tai siihen on 

uskonnollinen tai jokin muu hyväksyttävä syy. 

Kokoontumislakiin ehdotetaan otettavaksi säännös, joka kieltäisi yleisessä koko-

uksessa tai yleisötilaisuudessa pitämästä hallussa esinettä, jota on perusteltua aihetta epäillä 

voitavan käyttää kasvojen peittämiseen tunnistamista vaikeuttavalla tavalla. Tästä 

säädettäisiin vastaavat poikkeukset kuin mitä edellä rikoslakiin on ehdotettu. Lainvastainen 

hallussapito rangaistaisiin kokoontumisrikkomuksena. Järjestyksenvalvojista annettuun 

lakiin ehdotetaan vähäisiä muutoksia. 

Esityksen käsittelyjärjestysperusteluissa sääntelyä arvioidaan perustuslain 12 §:n 1 

momentissa turvatun sananvapauden ja siihen sisältyvän ilmaisuvapauden, perustuslain 13 

§:n 1 momentissa turvatun kokoontumisvapauden, perustuslain 8 §:n mukaisen 

rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen sekä Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksen 

10 artiklassa suojatun sananvapauden ja 11 artiklassa suojatun kokoontumisvapauden 

kannalta. Perusteluissa katsotaaan, että naamioitumiskielto on sopusoinnussa Euroopan 
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ihmisoikeussopimuksen kanssa eikä esitys aseta sellaisia perusoikeusrajoituk-sia, joiden 

vuoksi esitystä ei voitaisi käsitellä tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. Hallitus 

kuitenkin pitää suotavana, että asiassa pyydetään perustuslakivaliokunnalta lausunto. 

") >      Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun ne on 

hyväksyttyjä vahvistettu. 
 

VALIOKUNNAN KANNANOTOT 

Perustelut 
 

Naamioinnista yleensä 

Rikoslakiin lisättäväksi ehdotetun uuden 17 luvun 13 a §:n mukaan laittomana naamioi-

tumisena pidetään eräitä tapauksia lukuunottamatta esiintymistä kasvot kokonaan tai 

osittain hupun, naamion, maalauksen tai vastaavan peittämänä tavalla, joka vaikeuttaa 

hänen tunnistamistaan. Kokoontumislain 23 §:ään ehdotetaan sisällytettäväksi uusi 2 

momentti, jonka mukaan yleisen kokouksen tai yleisötilaisuuden yhteydessä ei saa eräitä 

poikkeuksia lukuunottamatta pitää hallussa esinettä, jota on perusteltua aihetta epäillä 

voitavan käyttää kasvojen peittämiseen tunnistamista vaikeuttavalla tavalla. Tämän kiellon 

rikkominen on kokoontumislain 26 §:n 2 momentin nojalla kokoontumisrikko-muksena 

rangaistava teko. 

Ongelmana mielenosoituksissa on ollut, että osanottajien joukkoon on usein juuri 

naamioitumalla soluttautunut siihen alun perin kuulumattomia henkilöitä, joiden toiminta 

on johtanut mellakointiin ja väkivaltaisuuksiin. Tällainen on saattanut rajoittaa mie-

lenosoituksiin rauhanomaisesti osallistuvien ilmaisu- ja kokoontumisvapautta. Mella-

koinnin ja väkivaltaisuuksien torjumiseksi ja rikollisten syytteeseen panemiseksi ja mie-

lenosoituksiin rauhanomaisesti osallistuvien sanan- ja kokoontumisvapauden turvaami-

seksi. 

Ehdotuksen tarkoituksena on ehkäistä mielenosoituksissa ja muissa yleisön ko-

koontumisissa yleisellä paikalla esiintyvää väkivaltaisuutta ja mellakointia sekä parantaa 

mahdollisuuksia saattaa rikoksista epäillyt syytteeseen. Keskeisenä tavoitteena on estää 
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sellainen kasvojen peittäminen, jonka tarkoituksena on tunnistamisen vaikeuttaminen 

selvitettäessä järjestyshäiriöiden yhteydessä tehdyksi epäiltyjä rikoksia. 

Valiokunnan kannan mukaan lainsäätäjän liikkumavara kriminalisointien säätämi-

sessä on varsin väljä, joskin siihen kohdistuu rajoituksia sekä perustuslaista että Suomea 

sitovista kansainvälisistä velvoitteista. Perusoikeussäännökset asettavat eräitä ehdottomia 

valtiosääntöoikeudellisia rajoja rangaistussäännöksille. Nämä rajat koskevat sitä, mitä 

tekoja lailla voidaan säätää rangaistavaksi ja millaisia rangaistusvaatimuksia rikoksiin 

voidaan liittää. Yksittäisten perusoikeuksien käyttöön liittyvien kriminalisointien 

sallittavuutta joudutaan arvioimaan samalla tavoin kuin perusoikeuksien rajoituksia 

ylipäätään. Tällaisten rangaistussäännösten tulee täyttää perusoikeuksien rajoittamiselle 

asetettavat yleiset edellytykset ja kulloisestakin perusoikeussäännöksestä mahdollisesti 

johtuvat erityisedellytykset (PeVL 23/1997 vp, s. 2). 

Henkilön pukeutumista voidaan arvioida perustuslain 7 §:n 1 momentissa turvatun 

henkilökohtaisen vapauden kannalta. Perusoikeusuudistuksen esitöiden mukaan 

henkilökohtainen vapaus on luonteeltaan yleisperusoikeus, joka suojaa ihmisen fyysisen 

vapauden ohella myös hänen tahdonvapauttaan ja itsemääräämisoikeuttaan (HE 309/1993 

vp, s. 46/11). Naamiointikielto rajoittaisi juuri yksilön tahdonvapautta ja itse-

määräämisoikeutta, vapautta pukeutua haluamallaan tavalla. 

Pukeutuminen ja naamiointi liittyy myös perustuslaissa turvattuun sananvapauteen. 

Perustuslain 12 §:n 1 momentin mukaan jokaisella on oikeus ilmaista, julkistaa ja 

vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä. Ehdo-

tuksen perustelujen mukaan laittomana naamioitumisena ei pidettäisi kokouksen tarkoi-

tuksen mukaista naamioitumista kuten luurankokaapuun pukeutumista ydinvoimanvas-

taisessa mielenosoituksessa tai poliitikkoa kuvaavan naamion käyttämistä vieraan valtion 

päämiehen politiikkaa vastustavassa mielenosoituksessa. Rajaa sallitun ja kielletyn 

pukeutumisen välillä on erittäin vaikea vetää, mikä voi johtaa lain käytännön sovelta-

mistilanteissa mielivaltaisuuksiin. 

Perustuslain 13 §:n 1 momentin mukaan jokaisella on oikeus lupaa hankkimatta 

järjestää kokouksia ja mielenosoituksia sekä osallistua niihin. Naamiointi saattaa rohkaista 

ihmisiä osallistumaan mielenosoituksiin anonyymisti ja ilmaista siellä mielipiteensä. 
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Valiokunta on äskettäin todennut sananvapauden suojaavan myös anonyymiä viestintää 

(PeVL 9/2004 vp, s. 7 /II). Valiokunnan mielestä oikeutta osallistua anonyymisti 

mielenosoituksiin voidaan lähtökohtaisesti pitää myös kokoontumisvapauteen sisältyvänä. 

Vaikka ehdotettu naamiointikielto rajoittaa jonkin verran ilmaisuvapautta ja ko-

koontumisvapautta, sen ei kuitenkaan voida katsoa puutuvan näiden vapauksien ydialu-

eeseen. Kielto ei muutoin estä vapaata kokoontumista ja mielipiteenilmaisua. 

Euroopan ihmisoikeussopimuksen 10 artiklassa turvataan sananvapaus. Artiklan 2 

kappaleen mukaan sananvapauden käyttö voidaan asettaa sellaisten muodollisuuksien, 

ehtojen, rajoitusten ja rangaistusten alaiseksi, josta on säädetty laissa ja jotka ovat vält-

tämättömiä demokraattisessa yhteiskunnassa mm. yleisen turvallisuuden vuoksi, epäjär-

jestyksen tai rikollisuuden estämiseksi tai muiden henkilöiden maineen tai oikeuksien 

turvaamiseksi. Sopimuksen 11 artiklassa turvataan oikeus rauhanomaiseen kokoontu-

misvapauteen. Artiklan 2 kappaleen mukaan kokoontumisoikeuden käyttöä voidaan ra-

joittaa lailla samoin edellytyksin kuin sananvapautta. 

Ihmisoikeussopimuksen kyseiset artiklat korostavat rajoitusten välttämättömyyttä 

demokraattisessa yhteiskunnassa. Välttämättömyys liittyy suhtellisuusperiaattee-seen. 

Onko naamioitumisen ja naamioitumisvälineiden hallussapidon kriminalisointi yleisessä 

kokouksessa tai yleisötilaisuudessa välttämätön rikollisuuden ja järjestyshäiriöiden 

ehkäisemiseksi, vai voidaanko tavoite saavuttaa perusoikeuksia vähemmän rajoittavalla 

muulla tavalla? Välttämättömyys kytkeytyy myös kysymykseen, onko sääntelylle painavaa 

yhteiskunnallista tarvetta. 
 

Laiton naamioituminen 

Laittomasta naamioitumisesta on ehdotetun rikoslain 17 luvun 13 a §:n 1 momentin nojalla 

rangaistava sitä, joka yleisellä paikalla järjestetyn yleisen kokouksen tai yleisötilaisuuden 

yhteydessä taikka muussa yleisön kokoontumisessa yleisellä paikalla esiintyy kasvot 

kokonaan tai osittain hupun, naamion, maalauksen tai vastaavan peittämällä tavalla, joka 

vaikeuttaa hänen tunnistamistaan. 

Perustuslain 8 §:ssä säädetään rikosoikeudellisesta laillisuusperiaatteesta, joka si-

sältää vaatimuksen sääntelyn täsmällisyydestä. Rikoksen tunnusmerkistö on ilmaistava 
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laissa riittävällä täsmällisyydellä siten, että säännöksen sanamuodon perusteella on en-

nakoitavissa, onko jokin toiminta tai laiminlyönti rangaistavaa (PeVL 40/2002 vp, s. 7/1 ja 

PeVL 48/2002 vp, s. 2/II). Ehdotetusta säännöksestä ei riittävän yksiselitteisesti ilmene, 

milloin naamioitumisen katsotaan vaikeuttavan henkilön tunnistamista eli milloin harmiton 

naamioituminen muuttuu rangaistavaksi. Säännös ei täsmällisyyden osalta täytä 

rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen vaatimuksia 

Sääntelyn oikeasuhtaisuuden kannalta on ongelmallista, että rangaistavaa on sel-

lainen naamioituminen, joka vaikeuttaa henkilön tunnistamista ilman yhteyttä lainvas-

taiseen tekoon taikka järjestyksen tai turvallisuuden vaarantamiseen. Rangaistavaa olisi siis 

naamioituminen sinänsä. Ehdotuksen perustelujen mukaan naamioitumiskiellon keskeisenä 

tavoitteena on kuitenkin estää sellainen kasvojen peittäminen, jonka tarkoituksena on 

tunnistamisen vaikeuttaminen selvitettäessä järjestyshäiriöiden yhteydessä tehdyksi 

epäiltyjä rikoksia. Laissa ei mainita mitään järjestyshäiriöistä tai niiden yhteydessä 

tehdyistä rikoksista. 

Valiokunnan mielestä ehdotetussa rikoslain 17 luvuin 13 a §:n 1 momentissa naa-

mioitumisen kriminalisointia tulee täsmentää. Erityisesti kasvojen maalaaminen jalkapallo-

otteluissa, urheilukilpailuissa ja mielenosoituksissa on nykyisin yleistä. Kaikki 

kasvomaalaukset eivät estä tunnistamista, vaan kuuluvat jo tilaisuuden luonteeseen. 

Sääntely tulee lakiehdotuksessa kriminalisointia koskevan täsmällisyysvaatimuksen takia 

kytkeä henkilön tarkoitukseen loukata tai vaarantaa yleistä järjestystä ja turvallisuutta tai 

ryhtyä muuhun oikeudenvastaiseen tekoon. Tällainen täsmentäminen on edellytys 

lakiehdotuksen käsittelemiselle tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. 

Pykälän 2 momentin perusteella rangaistavaa ei ole esiintyä naamioituneena, jos 

tarkoituksena on suojautua säältä tai osallistua karnevaaliin tai muuhun vastaavaan ylei-

sötilaisuuteen tai siihen on uskonnollinen tai jokin muu hyväksyttävä syy. 

Kun 1 momenttia muutetaan valiokunnan edellä edellyttämällä tavalla, tulee 2 mo-

menttia harkita uudessa valossa. Jos naamioituneena esiintyvä käyttäytymisellään kar-

nevaalin tai muun vastaavaan tilaisuuden yhteydessä samalla aiheuttaa järjestyksen ja 

turvallisuuden vaarantamisen, tulee teko aina arvioitavaksi 1 momentin perusteella. La-

kivaliokunnan tulee harkita, onko 2 momenttia siksi pidettävä tarpeellisena. 
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Hallussapidon kriminalisointi 

Kokoontumislain (530/1999) 23 §:n 2 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että 

yleisen kokouksen tai yleisötilaisuuden yhteydessä ei saa pitää hallussa esinettä, jota on 

perusteltua aihetta epäillä voitavan käyttää kasvojen peittämiseen tunnistamista vaikeut-

tavalla tavalla. Tästä poikkeuksena ovat säältä suojautuminen, karnevaaliin tai muuhun 

vastaavaan yleisötilaisuuteen osallistuminen taikka, jos esineen hallussapitoon on us-

konnollinen tai muu hyväksyttävä syy. Kiellon laiminlyönti voitaisiin rangaista kokoon-

tumislain 26 §:n mukaisesti kokoontumisrikkomuksena. 

Valiokunta on aiemmin katsonut, että pelkän hallussapidon kriminalisointia on pi-

dettävä poikkeuksellisena ja suojaamisintressin on oltava niin painava, että kriminali-

soinnille on riittävät perusteet (PeVL 23/1997 vp, s. 4/1). Eduskunnan hyväksymän lau-

suman (EV 295/2002 vp) mukaan hallituksen edellytettiin valmistelevan naamioitumisen 

kieltämistä ennen kaikkea mielenosoituksissa koskeva lakiehdotus. Naamiointiin 

käytettävien esineiden hallussapidon kieltäminen ja kriminalisointi menevät pitemmälle 

kuin eduskunta on edellyttänyt. 

Valiokunta pitää liian pitkälle menevänä puuttumisena perustuslain 7 §.n 1 mo-

mentin mukaiseen henkilökohtaiseen vapauteen ja siihen sisältyvään itsemääräämis-

oikeuteen sitä, että esineen kuten suojakypärän, kaulahuivin, ylimääräisten sukkahousujen 

tai hupullisen vapaa-ajan asun pelkkä hallussa pitäminen voitaisiin katsoa yleisessä 

kokouksessa tai yleisötilaisuudessa uhkaksi turvallisuudelle ja sen vuoksi rangaistavaksi. 

Mainittujen esineiden hallussapitokiellon edellytyksenä on, että on perusteltua aihetta 

epäillä niitä voitavan käyttää kasvojen peittämiseen tunnistamista vaikeuttavalla tavalla. 

Tämän edellytyksen arviointi voi käytännön tilanteissa olla erittäin vaikeaa ja voi johtaa 

mielivaltaisuuksiin. 

Valiokunta katsoo, ettei ole esitetty riittäviä perusteita naamioinnin rikoslaissa 

säädettävän kriminalisoinnin lisäksi kieltää ja kriminalisoida myös naamiointiin mah-

dollisesti käytettävien esineiden hallussapitoa. Valiokunnan mielestä hallussapidon kri-

minalisointi ei ole välttämätöntä eikä ehdotus ei ole oikeassa suhteessa kriminalisoinnin 
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taustalla oleva intressin suojaamiseksi. Edellä olevan perusteella valiokunta toteaa, ettei ole 

edellytyksiä käsitellä 2. lakiehdotusta tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. 
 

Tarkastusoikeudet 

Kokoontumislain 23 §:n 5 momentin perusteella järjestyksenvalvoja voidaan määrätä 

tarkastamaan tilaisuuden osanottajat ja näiden mukana olevat tavarat, jos on perusteltua 

aihetta epäillä, että tilaisuuteen osallistuvilla on hallussaan mm. esineitä, joita voidaan 

käyttää kasvojen peittämiseen. Järjestyksenvalvojan tekemästä tarkastuksesta säädetään 

järjestyksenvalvojista annetussa laissa. 

Naamiointiin mahdollisesti käytettävien vaatekappaleiden tarkastaminen ei käy 

pelkästään metallinpaljastimella tai muulla teknisellä laitteella. Järjestyksenvalvojista 

annetun lain 8 §:n 1 momentissa viitataan kokoontumislain 23 §:ään. Sen mukaan, jos on 

muusta syystä perusteltua aihetta epäillä, että henkilöllä on hallussaan tällaisia esineitä tai 

aineita mukaan lukien naamiointiin käytettäviä esineitä, saadaan hänen mukanaan olevat 

tavarat tarkastaa, paitsi metallinpaljastimella tai muulla teknisellä laitteella, myös muulla 

sopivalla tavalla. Vaatekappaleiden osalta tämä edellyttää käsin tunnustelua, kassien 

avaamista ja niiden sisällön tutkimista. Tarkastuksen suorittaminen merkitsee puuttumista 

perustuslain 7 §:n 1 momentissa turvattuun henkilökohtaiseen koskemattomuuteen. 

Perustuslain 7 §:n 3 momentin mukaan henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ei saa 

puuttua mielivaltaisesti eikä ilman laissa säädettyä perustetta. Asian valtio-

sääntöoikeudellisessa arvioinnissa on oleellista, onko tarkastusvaltuudet määritelty la-

kiehdotuksessa riittävän tarkkarajaisesti ja täsmällisesti ja ovatko ne oikeassa suhteessa 

tavoiteltavaan päämäärään. 

Naamioitumisvälineiden hallussapito rinnastetaan kokoontumislain 23 §:n 1 mo-

mentissa mainittujen ampuma-aseiden, räjähdysaineiden ja teräaseiden hallussapitoon. 

Hupullisten ulkoiluasujen, sukkahousujen ja naamiointivälineiden hallussapidon tarkas-

tamisen tarve yleisessä kokouksessa tai yleisötilaisuudessa on aivan eri suuruusluokan 

kysymys. Ehdotus ei täytä oikeasuhtaisuuden vaatimuksia ja siltä puuttuu painava yh-

teiskunnallinen tarve. 
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Edellä olevan perusteella ei myöskään 3. lakiehdotusta voida käsitellä tavallisen lain 

säätämisjärjestyksessä. 
 

Poikkeuslakien välttämisen periaate 

Esityksen 2. ja 3. lakiehdotus voidaan valiokunnan edellä esittämien valtiosääntöoikeu-

dellisten huomautusten takia käsitellä vain perustuslain 73 §:ssä säädetyssä järjestyksessä. 

Poikkeuslakimenettelyyn on kuitenkin suhtauduttava pidättyvästi. Uusien puhtaasti 

kansallisten perustuslaista poikkeavien lakien säätämistä tulee välttää (PeVL la/1998 vp, s. 

2/II). Poikkeuslakimenettelyyn tulee turvautua vain erityisen poikkeuksellisissa tapauksissa 

ja pakottavista syistä (PeVM 10/1998 vp, s. 22—23). Naamiointivälineiden hallussapidon 

kriminalisoinnille ja hallussapitokiellon valvomiseksi ehdotetuille tarkastusvaltuuksille ei 

valiokunnan mielestä ole tällaisia syitä. Siksi 2. lakiehdotuksesta tulee poistaa 23 §:ään ja 

26 §:n 2 momenttiin ehdotetut muutokset ja 3. lakiehdotus hylätä. 
 

Lausunto 
 
Lausuntonaan perustuslakivaliokunta esittää, 

 

että 1. lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain 

säätämisjärjestyksessä, jos valiokunnan sen 17 

luvun 13 a §:stä tekemät valtiosääntöoikeudelliset 

huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon 

ja 

2. lakiehdotus voidaan valiokunnan sen 23 §:stäja 

26 §:n 2 momentista sekä 3. lakiehdotuksen 8 §:n 

1 momentista tekemien valtiosääntöoikeudellisten 

huomautusten takia käsitellä vain perustuslain 73 

§:ssä säädetyssä järjestyk- 
l 

| sessä. 
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