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HALLITUKSEN ESITYS HE 144/2003 vp EDUSKUNNALLE LAIKSI LÄHESTYMISKIELLOSTA 
ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA JA LAIKSI RIKOSLAIN 21 LUVUN 17 §:N KUMOAMISESTA 

 
 

1. Esityksen sisältö 
 
Esityksessä ehdotetaan lähestymiskiellosta annetun lain (898/1998) täydentämistä siten, että 
tuota lakia voitaisiin soveltaa myös silloin, kun kiellolla suojattava ja kieltoon määrättävä 
henkilö asuvat samassa taloudessa. Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että rikoslain säännös 
toimenpiteistä luopumisesta pahoinpitelyssä kumottaisiin (ns. vakaan tahdon pykälä). 
 
 

Lähestymiskiellosta annetun lain muutosehdotuksen pääsisältönä on, että lakiin otettaisiin 
säännökset niin sanotusta perheen sisäisestä lähestymiskiellosta. Kysymys olisi siitä, että 
perheen sisäiseen lähestymiskieltoon määrätyn henkilön olisi poistuttava asunnosta, jossa hän ja 
kiellolla suojattava henkilö asuvat yhdessä, eikä hän saisi kiellon voimassaoloaikana palata 
asuntoon eikä ottaa yhteyttä suojattavaan henkilöön. 
 
Periaatteessa kysymys olisi siis samanlaisesta toimenpiteestä kuin nyt on voimassa lä-
hestymiskiellossa, mutta lisäksi kieltoon määrätty henkilö joutuisi poistumaan osapuolten 
yhteisestä asunnosta. Perheen sisäisen lähestymiskiellon määräämisen edellytykset olisivat 
tiukemmat kuin tavallisen lähestymiskiellon määräämisen edellytykset. Tiukemmat edellytykset 
ovat perusteltuja sen vuoksi koska, perheen sisäinen lähestymiskielto merkitsee voimakkaampaa 
puuttumista kieltoon määrättävän henkilön vapauksiin. 
 
Perheen sisäisen lähestymiskiellon määräämisen edellytykset poikkeaisivat kolmessa suhteessa 
tavallisen lähestymiskiellon määräämisen edellytyksistä. Ensinnäkin kielto voitaisiin määrätä 1) 
ainoastaan henkeen, terveyteen tai vapauteen kohdistuvan rikoksen tai sen uhan torjumiseksi, ei 
sen sijaan silloin, jos kysymys on rauhaan kohdistuvasta rikoksesta tai yksin häirinnästä. 
Toiseksi perheen sisäisen lähestymiskiellon määrääminen edellyttäisi 2) korkeampaa 
todennäköisyyttä siitä, että kiellon määräämättä jättäminen johtaisi edellä tarkoitettuun 
rikokseen. Kolmanneksi perheen sisäisen lähestymiskiellon määrääminen edellyttäisi myös 3) 
kokonaisharkintaa. Kokonaisharkintaa koskevan säännösehdotuksen mukaan kiellon 
määrääminen ei saisi olla kohtuutonta ottaen huomioon uhkaavan rikoksen vakavuus, samassa 
asunnossa asuvien henkilöiden olosuhteet ja muut asiassa ilmenneet seikat. 
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Kiellon pituus määriteltäisiin tapauskohtaisesti ja se voitaisiin määrätä enintään kolmeksi 
kuukaudeksi. Lakiehdotuksen perustelujen mukaan tarkoituksena ei ole se, että sään-
nönmukaiseksi kiellon kestoajaksi tulisi maksimimäärä eli 3 kuukautta. 
 
Perheen sisäistä lähestymiskieltoa koskevat asiat olisi käsiteltävä kiireellisinä. Käräjäoi-
keuden olisi pääsäännön mukaan järjestettävä pääkäsittely viikon kuluessa siitä, kun pi-
dättämiseen oikeutettu virkamies on saattanut päätöksensä käräjäoikeuden käsiteltäväksi. 
 
Esityksessä ei ehdoteta, että kieltoon määrääminen edellyttäisi sitä, että kieltoon määrätyllä 
olisi varmasti asuinpaikka kiellon voimassaoloajaksi. Tällaisen edellytyksen asettaminen 
hidastaisi kieltoon määräämistä eikä kieltoa saataisi määrättyä niin nopeasti, kuin kiellolla 
suojattavan henkilön turvallisuuden takaaminen edellyttäisi. Tällainen edellytys tekisi 
kiellolla haettavan suojan tosiasiassa tyhjäksi. Nykyiseen avioliittolain 24 §:ään sisältyvä 
mahdollisuus siitä, että tuomioistuin toisen puolison hakemuksesta määrää toisen puolison 
muuttamaan yhteisestä kodista ei myöskään edellytä sitä, että yhteisestä kodista pois 
muuttavalla puolisolla on varmuudella toinen asunto. 
 
Esityksessä ei myöskään ehdoteta, että viranomaisille säädettäisiin erityinen velvollisuus 
järjestää asuinpaikka kieltoon määrätylle. Odotettavissa on, että suurin osa kieltoon mää-
rätyistä henkilöistä asuu kiellon voimassaoloajan sukulaistensa tai ystäviensä luona tai 
hakeutuu muuhun omatoimisesti hankittuun tilapäiseen majoitukseen. Kiellon määräävällä 
viranomaisella tulisi kuitenkin olla paikkakuntakohtaisesti tieto siitä, mihin kieltoon 
määrätty henkilö voidaan ohjata, jos hän tarvitsee apua asumisen järjestämiseksi. 
Esimerkiksi Helsingissä on vuoden 2003 alussa avattu Suomen ensimmäinen miehille 
tarkoitettu kriisikeskus. Kysymykseen voi tulla myös perheen muuttaminen turvakotiin tai 
kunnan järjestämä majoitus. Viime kädessä kunnan sosiaaliviranomaisten ratkaistavaksi 
voi jäädä, miten asuminen kiellon voimassaoloaikana järjestyy. 
 
 
Dihnolsiim mm itr»eohHrrfi llrepn cieältrvnä rm   f»ttä rilriclain "71   luvun  17 S"H f»ritvicciiännrtc 
t \ [IVI/i 1I-IH F 1    HlUULVkJVliU\/lUnJVII     lll k!Hl VII,    VllU    l »-.I I t »      
1 ... T       I 1     j.  i       jm *L_7 IUI/UU1  1IV/LJ 

toimenpiteistä luopumisesta pahoinpitelyssä kumottaisiin. Pykälä sisältää pahoinpitelyn 
perustekomuotoa koskevan säännöksen mahdollisuudesta jättää syyte nostamatta silloin, 
kun asianomistaja omasta vakaasta tahdostaan pyytää, ettei syytettä nostettaisi. Muutoksen 
jälkeen asianomistajan omasta vakaasta tahdosta esittämä pyyntö ei enää muodostaisi 
ratkaisevaa perustetta arvioitaessa sitä, nostetaanko syyte vai jätetäänkö se nostamatta. 
Nykysäännöksen soveltamisessa käytännön pulmana on ollut se, että syyttäjällä ei yleensä 
ole edellytyksiä luotettavasti arvioida, onko asianomistaja esittänyt pyynnön todella 
omasta vakaasta tahdostaan. 
 
Pahoinpitelyn jättäminen syyttämättä olisi edelleen mahdollista, mutta vain normaalien 
syyttämättä jättämistä koskevien säännösten mukaisesti. Esimerkiksi ns. kohtuusperuste 
voisi joskus tulla edelleen sovellettavaksi yleisten sääntöjen mukaan. Näin ollen syyttä-
mättäjättäminen voisi tulla joskus kyseeseen tilanteessa, jossa oikeudenkäynti tai ran-
gaistus olisi kohtuutonta tai tarkoituksetonta. 
 
 

2. Suhde perustuslakiin 
 
Lähestymiskiellosta annettuun lakiin ehdotetuilla säännöksillä on merkitystä perustuslaissa 
turvattujen liikkumisvapauden, omaisuuden suojan, yksityiselämän suojan sekä 
henkilökohtaisen koskemattomuuden ja turvallisuuden kannalta. Ehdotetulla lainsäädän-
nöllä rajoitetaan perheen sisäiseen lähestymiskieltoon määrätyn henkilön liikkumisvapa-
utta ja yksityiselämän suojaa, ja kielto saattaa myös merkitä rajoituksia kieltoon määrätyn 
henkilön omaisuuden suojaan. Samanaikaisesti ehdotetulla lainsäädännöllä pyritään 
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varmistamaan kiellolla suojattavan henkilön elämä, henkilökohtainen vapaus, koskemat-
tomuus ja turvallisuus. Kysymys on tilanteesta, jossa yhden perusoikeuden turvaaminen 
edellyttää toisen perusoikeuden rajoittamista. 
 
Perustuslain 9 §:n 1 momentin mukaan Suomen kansalaisella ja maassa laillisesti oleske-
levalla ulkomaalaisella on vapaus liikkua maassa ja valita asuinpaikkansa. Liikkumisva-
paus on turvattu myös Euroopan ihmisoikeussopimuksen neljännen lisäpöytäkirjan 2 ar-
tiklassa. Artiklan mukaan oikeutta voidaan rajoittaa lailla muun muassa silloin, kun se on 
välttämätöntä esimerkiksi rikosten ehkäisemiseksi tai muiden yksilöiden oikeuksien ja 
vapauksien suojelemiseksi. 
 
Perustuslain 15 §:n 1 momentin mukaan jokaisen omaisuus on turvattu. Euroopan ih-
misoikeussopimuksen ensimmäisen lisäpöytäkirjan 1 artiklan mukaan jokaisella on oikeus 
nauttia rauhassa omaisuudestaan. Keneltäkään ei saa riistää hänen omaisuuttaan paitsi 
julkisen edun nimissä ja laissa määrättyjen ehtojen sekä kansainvälisen oikeuden yleisten 
periaatteiden mukaisesti. 
 
Perustuslain 10 §:n 1 momentissa turvataan jokaisen yksityiselämä. Yksityiselämän suo-
jaan kuuluu muun muassa oikeus pitää yhteyttä muihin ihmisiin. Myös perhe-elämä kuuluu 
säännöksessä tarkoitetun yksityiselämän suojan piiriin. Euroopan ihmisoikeussopimuksen 
8 artiklassa perhe-elämän kunnioitus mainitaan erikseen. Artiklan 2 kohdan mukaan 
oikeuden käyttämiseen voidaan puuttua lailla mm., jos se on välttämätöntä demo-
kraattisessa yhteiskunnassa yleisen turvallisuuden vuoksi, tai epäjärjestyksen ja rikolli-
suuden estämiseksi, terveyden tai moraalin suojaamiseksi, tai muiden henkilöiden oike-
uksien ja vapauksien turvaamiseksi. 
 
Perustuslain 7 §:n 1 momentin mukaan jokaisella on oikeus elämään sekä henkilökohtai-
seen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Oikeutta henkilökohtaiseen va-
pauteen ja turvallisuuteen koskevat myös Euroopan ihmisoikeussopimuksen 5 artikla ja 
kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan sopimuksen 9 artikla. 
 
Lisäksi perustuslain 19 §:n 4 momentissa julkisen vallan tehtäväksi asetetaan edistää jo-
kaisen oikeutta asuntoon ja tukea asumisen omatoimista järjestämistä. Säännös ei tosin 
turvaa tätä oikeutta yksilöllisenä oikeutena. 
 
Perusoikeusuudistuksen esitöiden (HE 309/1993 vp ja Pe VM 25/1994 vp) mukaan pe-
rusoikeuksia voidaan rajoittaa lailla, jos rajoitus ilmaistaan tarkasti ja täsmällisesti laissa ja 
rajoituksen tavoitteet ovat hyväksyttäviä. Rajoituksen tulee myös olla suhteellisuus-
vaatimuksen mukainen ja oikeusturvajärjestelyistä tulee huolehtia. 
 
Perheen sisäinen lähestymiskielto rajoittaa kieltoon määrätyn henkilön toiminta- ja liik-
kumisvapautta ja sillä puututaan myös kieltoon määrätyn henkilön yksityiselämän suojaan. 
Jos kieltoon määrätty henkilö omistaa asunnon tai osan asunnosta, josta hänet on määrätty 
poistumaan, kielto rajoittaa myös omaisuuden käyttömahdollisuuksia. Omistussuhteisiin ja 
esimerkkisi omaisuuden myyntikompetenssiin kiellolla ei sinänsä ole vaikutusta. Toisaalta 
ehdotettujen säännösten tarkoituksena on suojella toista perustuslaissa turvattua oikeutta eli 
ensisijassa kiellolla suojattavan henkilön henkilökohtaista koskemattomuutta ja 
turvallisuutta. Vastaavasti kysymys on myös kiellolla suojattavan henkilön yksityiselämän 
suojasta. Kieltoon määrätyn henkilön vapauksien ja oikeuksien rajoittaminen tapahtuu 
rikosten ehkäisemiseksi ja toisten ihmisten perusoikeuksien turvaamiseksi. Kysymys on 
väkivallan kierteen pysäyttämisestä. 
 
Perheen sisäinen lähestymiskielto voitaisiin määrätä vain laissa tarkasti säännellyissä ti-
lanteissa, joissa henkeen, terveyteen tai vapauteen kohdistavan rikoksen uhka olisi^ to-
dennäköinen, eikä kiellon määrääminen olisi kohtuutonta. Kielto yksilöitäisiin ratkaisussa 
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tarkasti ja kielto määrättäisiin vain siinä laajuudessa kuin sen määrääminen olisi tavoitteen 
kannalta välttämätöntä. Tuomioistuin päättäisi perheen sisäiseen lähestymiskieltoon 
määräämisestä. Pidättämiseen oikeutetun virkamiehen määräämä väliaikainen kielto 
saatettaisiin nopeasti ja aina tuomioistuimen tutkittavaksi. Kiellon pituus määrättäisiin 
tapauskohtaisesti ja olisi lyhytaikainen, enintään 3 kuukautta. 
 
 

Rikoslain muutosehdotus ei ole ongelmallinen perusoikeusnäkökulmasta. RL 21:17 ku-
moamisella pyritään edistämään rikosvastuun toteutumista erityisesti perheväkivaltata-
pauksissa ja että tällä tavalla kumoamisella voidaan nähdä välillinen yhteys henkilökoh-
taisen koskemattomuuden suojan edistämiseen. Samalla pykälän kumoamisen voidaan 
olettaa ainakin jossain määrin vähentävän tapauksia, joissa rikoksen uhri häneen kohdis-
tetun painostuksen vuoksi esittää pyynnön syyttämättäjättämisestä. Tässä mielessä pykälän 
kumoaminen parantaa myös perustuslain 7 §:n suojan piiriin kuuluvien uhrin tah-
donvapauden ja itsemääräämisoikeuden toteutumista. 
 
Oikeusministeriön käsityksen mukaan molemmat lakiehdotukset ovat edellä sanotuilla 
perusteilla sopusoinnussa perustuslain kanssa ja ne voidaan hyväksyä tavallisen lain sää-
tämisjärjestyksessä. 



 

 
 
 
 
 
 

Mikael Hiden 
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HE 144/03 vp laiksi lähestymiskiellosta annetun lain muuttamisesta 
ja laiksi rikoslain 21 luvun 17 §:n kumoamisesta 

 
 
 
 

Kuten esityksen perusteltujen Säätämisjärjestys- jaksostakin on luettavissa, valtiosäännön 

kannalta kiinnostavat kysymykset ehdotuksessa liittyvät yksilöjen erilaisten suojattujen 

intressien välillä suoritettavaan punnintaan. 
 

Laki, jonka nojalla henkilöä voidaan kieltää asumasta /oleskelemasta omassa kodissaan ja 

kieltää käymästä siellä (ja ottamasta sinne yhteyttä ja tarkkailemasta, mitä siellä tapahtuu), 

selvästikin antaa mahdollisuuden henkilön useidenkin perusoikeuksien rajoittamiseen. 

Tilanteissa, joissa henkilö omistaa - yksin tai yhdessä muiden kanssa - ko. asunnon, laissa 

tarkoitettu kielto merkitsee selvästi rajoitusta yksilön oikeuteen käyttää omaisuuttaan 

tavanomaisella tavalla. Tämän rajoituksen merkityksen voidaan katsoa korostuvan siitä, että 

kyseessä on yksilön kannalta keskeisenä pidettävä omaisuus. Kiellon voidaan katsoa 

rajoittavan myös yksilön liikkumisvapautta hänelle käytännössä hyvin tärkeässä elinpiirissä. 

Kun kiellon nimenomaisena tarkoituksena on poistaa henkilö hänen omasta kodistaan - ja 

sinne jäävästä perhepiiristä - voidaan kieltoa pitää myös puuttumisena yksityisyyden 

suojaan. Hahmottamistavasta riippuen voitaisiin kieltoa ehkä pitää myös puuttumisena 

kotirauhan suojaan (Kotirauhan piiristä poistamista ja sinne palaamisen estämistä ei tietysti 

aina - esim. vangitsemistilanteessa - ole syytä pitää kotirauhan suojaan puuttumisena. Tässä 

on kuitenkin kyseessä toimi, jonka tarkoitettuna ja keskeisenä sisältönä on henkilön 

sulkeminen pois siitä tilasta, jota hän täysin perutellusti pitää oman kotirauhansa piirinä.) 

Jotta tällainen yksilön perusoikeuksien rajoittaminen olisi (tavallisessa) laissa mahdollista, 

täytyy rajoituksen täyttää ne edellytykset, joita perustuslakivaliokunnan tulkintakäytännössä 

Tel /P ̂ /aoöV^JB 



 

on asetettu (merkittävälle) puuttumiselle perusoikeuden suojaan. Nämä edellytykset 

merkitsevät nopeasti kuvattuna sitä, että rajoitusten täytyy olla painavan yhteiskunnallisen 

edun vaatimia, rajoitusten täytyy olla suhteessa niillä saavutettavaan etuun, rajoitusten 

tavoite ei saa olla saavutettavissa jollakin toisella perusoikeuksien suojaa vähemmän 

rajoittavalla menettelyllä ja rajoittamismenettelyihin täytyy sisältyä kunnon 

oikeusturvakeinot rajoituksen kohteeksi joutuneelle. 
 

Kun edellä hahmoteltua taustaa vasten arvioidaan tehtyä ehdotusta, näyttää minusta yleisesti 

ottaen siltä, että ehdotus on huolellisesti laadittuja siinä on asianmukaisesti otettu huomioon 

perusoikeuksien suojaan puuttuvalle laille asetettavat edellytykset. Ehdotuksessa tarkoitettu 

kielto voitaisiin määrätä vain toisen yksilön keskeisiä ja perusoikeussäännöksissäkin 

turvattuja oikeuksia/etuja - henkeä, terveyttä tai vapautta -uhkaavien rikosten 

ehkäisemiseksi. Muuta käytännössä toimivaa ja samalla perusoikeuksiin vähemmän 

kajoavaa turvaamiskeinoa olisi ilmeisen vaikea kehittää. Yksilön perusoikeusturvaan 

kajoamisvaltuudet on laissa pyritty rajoittamaan lain tarkoituksen kannalta välttämättömään 

ja ne ja niiden käyttämisen edellytykset on pyritty laissa ilmaisemaan tarkasti. Kiellon 

edellytykseksi on asetettu myös se, että se ei kokonaisarvioinnissa   saa   muodostua   

kohtuuttomaksi.       Ehdotukseen   sisältyy 
 
UllVVUJlUi VUAVUlVt 1X1VHV11 nvuvwiwi J v/Ml VMM/VX***. 

 

Ne kysymykset tai huomatukset, joihin ehdotus voisi valtiosäännön kannalta antaa aihetta, 

jäävät edellä mainituista syistä enemmänkin vain kysymyksiksi hienosäädöstä. Kohtia, 

joissa tällaista hienosäätöä voisi olla syytä harkita, on esim. lain 2 §:n 2 momentti, jossa 

edellytyksenä kiellon asettamiselle on mm. "...muusta käyttäytymisestä voidaan päätellä, 

että hän todennäköisesti tulisi tekemään.........(rikoksen)". Tällaista "voidaan päätellä" - 

muotoilua voidaan pitää melko väljänä ja sen vuoksi voitaisiin kysyä, olisiko kohtaa vielä 

syytä muuttaa suuntaan "voidaan perustellusti päätellä" taikka " antavat painavan syyn 

olettaa" tms. Ehdotuksen 7 §:ssä säädettävä kolmen kuukauden maksimipituus perheen 

sisäiselle lähestymiskiellolle tai sen uudistamiselle voi tässä ansaita huomiota sikäli, että 

rajoituksen kesto on yksi keskeinen kiellon rajoittavia vaikutuksia kohteen 

perusoikeussuojaan määrittävä tekijä. Sinänsä näyttäisi ehdotettu kolmen kuukauden 

maksimimääräaika minusta kyllä asianmukaiselta. 

 

 

 

 



 

 
Maija Sakslin 
18.2.2004

 
 

Perustuslakivaliokunnalle 
 
Perustuslakivaliokunnan pyytämänä lausuntona hallituksen esityksestä HE 144/2003 vp laiksi lä-
hestymiskiellosta annetun lain muuttamisesta ja laiksi rikoslain 21 luvun 17 §:n kumoamisesta esitän 
kohteliaimmin seuraavan. 
 
Esityksessä ehdotetaan lähestymiskiellosta annetun lain täydentämistä siten, että lähestymiskielto 
voidaan määrätä myös silloin, kun suojattava ja kieltoon määrättävä henkilö asuvat samassa asun-
nossa. Tämä perheen sisäinen lähestymiskielto voitaisiin määrätä enintään kolmeksi kuukaudeksi. 
Muu lähestymiskielto voitaisiin määrätä enintään kahdeksi vuodeksi. Lisäksi pidättämiseen oikeutettu 
virkamies voisi määrätä väliaikaisen kiellon viran puolesta. Samalla ehdotetaan kumottavaksi 
rikoslain säännös, jonka perusteella on mahdollista jättää syyte nostamatta silloin, kun asianomistaja 
omasta vakaasta tahdostaan pyytää, ettei syytettä nostettaisi. 
 
Perheen sisäinen lähestymiskielto tarkoittaisi sitä, että kieltoon määrätyn henkilön olisi määräajaksi 
poistuttava hänen ja kiellolla suojattavan henkilön yhteisestä asunnosta, eikä hän saisi palata sinne. 
Vaikutukseltaan rinnastettavia säännöksiä sisältyy jo voimassa olevaan lainsäädäntöön. Avioliittolain 
24 §:n mukaan eron yhteydessä se puolisoista, joka on enemmän asunnon tarpeessa, saa jäädä 
asumaan yhteiseen kotiin. Tuomioistuin voi velvoittaa toisen puolison muuttamaan yhteisestä kodista. 
Vastaava mahdollisuus aviopuolisoiden osalta sisältyy asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain 48 
§:n 1 momenttiin ja muiden yhdessä asuvien henkilöiden osalta säännöksen 2 momenttiin. Poliisilain 
14 §:n 2 momentin mukaan poliisilla on oikeus poistaa henkilö kotirauhan suojaamalta alueelta, jos 
tämä häiritsee muiden kotirauhaa tai aiheuttaa huomattavaa häiriötä. 
 
Ehdotetun muutoksen tavoitteena on, että perheväkivallan uhria voidaan suojata heti, kun hän on 
suojan tarpeessa. Voimassa olevaa lakia sadettaessa lähdettiin siitä, että asuinkumppaninsa uhkaa-
maksi tuntevan henkilön olisi ennen kiellon hakemista järjestettävä asuminen erilleen, esimerkiksi 
juuri avioliittolain 24 §:n nojalla. Käytännössä lienee kuitenkin niin, että väkivaltaa pelkäävä henkilö, 
valtaosassa tapauksia nainen, joutuu poistumaan asunnosta, kun taas se henkilö, joka uhkaa vä-
kivallalla tai on väkivaltainen, saa jatkaa asumistaan yhteisessä kodissa. 
 
Ensimmäisen lakiehdotuksen 1 §:n mukaan perheen sisäinen lähestymiskielto voitaisiin määrätä 
ainoastaan henkeen, terveyteen tai vapauteen kohdistuvan rikoksen tai sen uhan torjumiseksi. Kiellon 
määrääminen edellyttäisi 2 §:n mukaan, että uhkauksista, aikaisemmista rikoksista tai muusta 
käyttämisestä voidaan päätellä, että henkilö todennäköisesti tulisi tekemään itsensä uhatuksi tuntevan 
henkilön henkeen, terveyteen tai vapauteen kohdistuvan rikoksen. Kiellon määrääminen ei saa olla 
kohtuutonta ottaen huomioon uhkaavan rikoksen vakavuus, samassa asunnossa asuvien henkilöiden 
olosuhteet ja muut asiassa ilmenneet seikat. 
 
Koska perheen sisäisellä lähestymiskiellolla puututaan kieltoon määrätyn henkilön oikeuksiin ja 
vapauksiin, ehdotetaan 7 §:ssä, että kielto voidaan määrätä vain kolmeksi kuukaudeksi ja se voi 
uudistettaessakin olla enintään kolmen kuukauden pituinen. 
 
Ehdotetun 11 §:n mukaan lähestymiskielto voidaan viran puolesta määrätä väliaikaisena, jos tarve on 
ilmeinen. 
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Hallituksen esityksen säätämisjärjestysperustelujen mukaan ehdotukset liittyvät perusoikeutena 
turvattuihin liikkumisvapauteen, omaisuudensuojaan, yksityiselämän suojaan sekä henkilökohtaiseen 
koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. 
 
Ehdotukset liittyvät useisiin sekä kiellolla suojattavan että kiellon kohteena olevan henkilön perus-
oikeuksiin. 
 
Perustuslain 7 §:ssä turvataan jokaisen oikeus elämään, henkilökohtaiseen vapauteen, koskematto-
muuteen ja turvallisuuteen. Säännöksellä on horisontaalinen ulottuvuus, mikä tarkoittaa, että julkisen 
vallan on luotava olosuhteet, joissa nämä perusoikeudet on suojattu myös yksityisten henkilöiden 
loukkauksia vastaan. Perusoikeuden suojelun tehokkuus saattaa joissain tilanteissa edellyttää, että 
loukkaukseen syyllistyneen henkilön oikeudet väistyvät. 
 
Myös Euroopan ihmisoikeussopimuksen 2 artikla asettaa valtiolle velvollisuuden ryhtyä toimenpi-
teisiin elämän suojaamiseksi. Sopimuksen 3 artiklan nojalla valtiolla on velvollisuus suojata yksilöä 
toisten yksilöiden taholta uhkaavaa epäinhimillistä kohtelua vastaan (A v. United Kingdom App. 
25599/94, 23.9.1998). Ihmisoikeustuomioistuin on katsonut, että erityisesti lapsilla ja muilla haa-
voittuvassa asemassa olevilla on oikeus vaatia valtiolta suojaa henkilökohtaiselle koskemattomuu-
delleen. Euroopan ihmisoikeussopimuksen 2 artiklan 1 kohdan ja 8 artiklan on tulkittu sisältävän 
velvollisuuden asettaa tehokkaat rikosoikeudelliset säännökset ja sanktiot, jotka estävät oikeuden 
loukkaukset (X and Y v. Netherlands, 26.3.1985 Series A No. 91). Niitä tulee tukea tehokas toi-
meenpanokoneisto, joka ehkäisee oikeuksien loukkaukset. Määrätyissä tilanteissa valtiolla voi olla 
velvollisuus ryhtyä myös erityisiin toimenpiteisiin henkeä vaarantavan uhan torjumiseksi. Viran-
omaisilla on velvollisuus silloin, kun he tietävät tai heidän olisi tullut tietää, että tarkasteltavana 
ajankohtana määrätyn henkilön henkeä uhkaa kolmannen osapuolen rikollinen teko. Viranomaisilla 
on velvollisuus ryhtyä toimiin, jotka kuuluvat heidän toimivaltaansa ja joita voidaan pitää kohtuulli-
sina riskin torjumiseksi (Osman v. United Kingdom App. 23452/94, 28.10.1998). Tämä ei velvoita 
jatkuvaan henkilökohtaiseen suojeluun. Velvollisuus on olemassa vain silloin, kun viranomaiset 
tiesivät, tai heidän olisi pitänyt tietää todellisesta, välittömästi määrättyä henkilöä uhkaavasta riskistä, 
joka kohtuullisin toimin olisi mahdollista välttää. Myös kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevan 
sopimuksen 17 artikla asettaa velvollisuuden lainsäädännöllä tai muilla keinoin ehkäistä toisten 
yksityisten taholta uhkaava oikeuksien loukkaus. 
 
Perheen sisäinen lähestymiskiellon ottaminen lakiin toteuttaa näitä perustuslaissa ja ihmisoikeusso-
pimuksessa asetettuja velvollisuuksia. Tehokas oikeuksien loukkausten ehkäisy ja niiden välttäminen 
on hyväksyttävä peruste myös lain 11 §:ssä ehdotetun mahdollisuuden määrätä väliaikainen 

 

kielto viran puolesta. Velvollisuus ryhtyä positiiviin toimiin henkeä tai terveyttä uhkaavien rikosten 
torjumiseksi perustelee nähdäkseni myös ehdotettua rikoslain muutosta. 
 
Perustuslain 9 § turvaa oikeuden liikkua paikkakunnalla ja oikeuden valita asuinpaikkansa. Erityisen 
rajoituslausekkeen puuttuessa, oikeuden rajoituksen tulee täyttää perusoikeusrajoituksen yleiset 
edellytykset. Lisäksi Euroopan ihmisoikeussopimuksen lisäpöytäkirjan 2 artiklan 3 kohdan mukaan 
oikeutta valita asuinpaikkansa ja liikkumisvapautta koskevien rajoitusten tulee olla lainmukaisia, 
välttämättömiä demokraattisessa yhteiskunnassa, kansallisen tai yleisen turvallisuuden takia, yleisen 
järjestyksen ylläpitämiseksi, rikosten ehkäisemiseksi, terveyden tai moraalin suojaamiseksi tai muiden 
henkilöiden oikeuksien ja vapauksien suojaamiseksi. Lähestymiskiellolla puututaan kiellon kohteeksi 
joutuvan henkilön liikkumisvapauteen. Rajoitusta on kuitenkin pidettävä ihmisoikeussopimuksen 
säännöksen kannalta hyväksyttävänä, sillä se täyttää siinä asetetut rajoitusedellytykset. 
 
Perustuslain 10 §:ssä turvataan yksityiselämä, kunnia ja kotirauha. Säännöksen mukaan voidaan lailla 
säätää välttämättömistä kotirauhan piiriin ulottuvista toimenpiteistä. Vastaava oikeus sisältyy 



 

Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 artiklaan. Tähän oikeuteen puuttuminen on sallittua vain lain 
nojalla, edellyttäen, että se on demokraattisessa yhteiskunnassa välttämätöntä epäjärjestyksen ja 
rikollisuuden estämiseksi, terveyden tai moraalin suojaamiseksi tai muiden henkilöiden oikeuksien ja 
vapauksien turvaamiseksi. Yksityiselämän suojaan kuuluu muun muassa oikeus vapaasti solmia ja 
ylläpitää suhteita muihin ihmisiin. Se turvaa myös oikeuden määrätä itsestään ja ruumiistaan sekä 
fyysisen koskemattomuuden (HE 309/1993 vp, s. 52-53). Kotirauhan piiriin ulottuvan toimen 
hyväksyttävyyden peruste voi perustuslain 10 §:n 3 momentin mukaan olla perusoikeuksien tur-
vaaminen. Kotirauhaan puuttuvan toimenpiteen tulee olla välttämätön (PeVL 31/1998 vp). 
 
Lähestymiskiellolla turvataan suojattavan henkilön yksityiselämää, kunniaa ja kotirauhaa mutta 
samalla rajoitetaan lähestymiskiellon kohteena olevan henkilön samoja perusoikeuksia. Koska eh-
dotuksen mukaan kiellon määräämisen edellytyksenä on henkeen, terveyteen tai vapauteen kohdistuva 
uhka, on rajoitus erityisten rajoitusedellytysten mukainen ja siten valtiosääntöoikeudellisesti 
ongelmaton. Perusoikeuksien välisessä punninnassa on otettava huomioon, että yksilön henki, terveys 
ja koskemattomuus on vahvasti suojattu. Riittävää ei ole se, että valtio vain pidättäytyy loukkaamasta 
oikeuksien suojaa. Valtioiden tulee myös aktiivisin toimin suojella yksilöä muiden loukkauksilta. 
 
Perustuslain 15 §:ssä turvataan jokaisen omaisuus. Omaisuudensuoja on perusoikeutena suhteellinen 
siinä mielessä, että perusoikeussäännös ei turvaa rajatonta oikeutta hyödyntää omaisuuttaan. Oikeus ei 
ole ulottuvuudeltaan selvärajainen. Perusoikeuskokonaisuuden huomioon ottaen oikeus asumiseen 
vahvistaa omaisuuden suojaa. Suojaa heikentää se, että oikeuden käyttö uhkaa toisen henkeä, terveyttä 
tai kotirauhaa. Omaisuuden suojan piirin ulkopuolelle on katsottu jäävän sellaiset omaisuuden 
käyttötavat, joista aiheutuu vakavaa vaaraa tai vahinkoa muille yksilöille (ks. Länsineva, P. teoksessa 
Perusoikeudet. Juva 1999, s. 500). Perheen sisäinen lähestymiskielto on siten nähdäkseni kiellon 
kohteeksi joutuneen henkilön omaisuuden suojan kannalta valtiosääntöoikeudellisesti ongelmaton. 
Tätä käsitystä puoltaa myös se, että vastaavanlaiset asumiseen liittyvät järjestelyt ovat omaisuuden 
suojan estämättä myös eräiden muiden lakien perusteella mahdollisia. Omaisuuden suojan kannalta on 
kuitenkin perusteltua, että kielto on lyhytaikainen. Mitä pitempi kielto voidaan määrätä, sitä 
ongelmallisemmaksi kielto muodostuu omaisuuden suojan kannalta. 
 
Edellä käsitellyt perusoikeuksien rajoitukset ovat valtiosääntöoikeudellisesti ongelmattomia, sillä ne 
täyttävät myös yleiset perusoikeuden rajoitusedellytykset. Rajoituksilla on hyväksyttävä peruste, sillä 
ne toteuttavat valtion velvollisuutta ryhtyä positiivisiin toimiin myös yksityisen henkilön taholta 
uhkaavan vaaran torjumiseksi. Oikeusturvajärjestelyihin ei ole huomauttamista. Rajoitukset ovat myös 
suhteellisuusperiaatteen mukaisia, sillä niitä voidaan pitää välttämättömänä, eikä tavoitetta ole 
mahdollista toteuttaa muilla vähemmän perusoikeuksia rajoittavilla keinoilla. Kiellon edellytykset ja 
sen määräämistä koskevassa harkinnassa huomioon otettavat seikat on määritelty täsmällisesti ja 
tarkkarajaisesta 
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Pc i/p gŷ ov/̂ y& cj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perustuslakivaliokunnalle 
 
 

Pyydettynä asiantuntijalausuntona hallituksen esityksestä laiksi lähestymiskiellosta 

annetun lain muuttamisesta ja laiksi rikoslain 21 luvun 17 §:n kumoamisesta (HE 

144/2003 vp) esitän kunnioittavasti seuraavaa. 
 

Ehdotettu laki lähestymiskiellosta annetun lain muuttamisesta täydentäisi vuonna 1998 

lähestymiskiellosta annettua lakia uudella lähestymiskiellon muodolla, perheen sisäisellä 

lähestymiskiellolla. Vaikka vuoden 1998 lakia ei aikanaan saatettu 

perustuslakivaliokunnin arvioitavaksi, on perusteltua, että nyt ehdotettu muutos 

arvioidaan valtiosääntöoikeudelliselta kannalta ja suhteessa kansainvälisiin 

ihmisoikeussopimuksiin. 

Esityksen säätämisjärjestysperusteluista osin poiketen katson, että ehdotetun sääntelyn perusoikeus- 

ja ihmisoikeuskytkennät liittyvät yksityis- ja perhe-elämän suojaan (PL 10 §, Euroopan 



 

ihmisoikeussopimuksen 8 artikla, KP-sopimuksen 17 artikla), liikkumisvapauteen (PL 9 §, EIS:n 4 

lisäpöytäkirjan 2 artikla, KP-sopimuksen 12 artikla), omaisuuden suojaan (PL 15 §, EIS:n 1 

lisäpöytäkirjan 1 artikla) ja oikeuteen asuntoon (PL 19.4 §, TSS-sopimuksen 11 artikla, Uudistetun 

Euroopan sosiaalisen peruskirjan 31 artikla). Nämä ovat ne perusoikeudet tai ihmisoikeudet, joita 

ehdotetulla lainsäädännöllä rajoitettaisiin ja joiden valossa esityksen hyväksyttävyyttä on arvioitava. 

Toki mukana kuvassa ovat lähestymiskiellolla suojattavien henkilöiden henkilökohtainen 

koskemattomuus ja turvallisuus, mutta aiemmin vain mainittuihin perusoikeuksiin kohdistettavien 

rajoitusten hyväksyttävyysarvioinnin eräänä kohtana, rajoituksen hyväksyttävän tarkoitusperän 

arviointiperusteina. 
 

Ehdotettu sääntely muodostaisi laintasoisesti säännellyn oikeusperustan perheensisäiseen 

lähestymiskieltoon määrättävän henkilön perusoikeuksiin puuttumiselle. Kielto palvelisi toisten 

yksilöiden keskeisiä perusoikeuksia ja siten hyväksyttävää tarkoitusperää. Kiellon määräämisen 

edellytykset (2 §) ja niiden arviointi (2 a §) johtaisivat harkintaan, jonka kautta arvioitaisiin 

asetettavien perusoikeusrajoitusten välttämättömyys demokraattisessa yhteiskunnassa. Ehdotetut 

säännökset ovat myös varsin täsmällisiä ja tarkkarajaisia, mukaan lukien 7 §:n säännös perheen 

sisäisen lähestymiskiellon enintään kolmen kuukauden kestosta. Lähtökohtaisesti olisi siis kysymys 

hyväksyttävistä rajoituksista perheen sisäiseen lähestymiskieltoon asetettavan henkilön 

perusoikeuksiin. 
 

Eräät yksityiskohdat vaativat kuitenkin tarkempaa arviointia, ja mahdollisesti täydentävien 

säännösten sisällyttämistä lakiin. Lakiehdotukseen ei sisälly säännöksiä, joilla turvattaisiin perheen 

sisäiseen lähestymiskieltoon asetettavan henkilön oikeus olla yhteydessä muihin perheenjäseniin 

kuin niihin, joiden suojaksi kielto asetetaan, sekä näiden muiden perheenjäsenten oikeus olla 

yhteydessä lähestymiskieltoon asetettavaan. Erityisesti lapsen ja vanhemman välisen suhteen 

suojaamiseksi lapsen edun pohjalta nimenomainen säännös saattaisi olla tarpeen edellä mainittujen 

yksityis-ja perhe-elämän suojaa koskevien perusoikeus- ja ihmisoikeusnormien toteuttamiseksi. 

Myös perustuslain 19.3 § ja 6.2 § sekä lapsen oikeuksien yleissopimus puoltavat tällaista sääntelyä. 

Asiaa on tosin käsitelty hallituksen esityksen perusteluissa (s. 18 ja 21), mutta selkeyttävä säännös 

laissa olisi turvallisempi ratkaisu. 
 

Vaikka oikeus asuntoon ei sen paremmin perustuslaissa kuin ihmisoikeussopimuksissa ole turvattu 

välittömästi toteutettavan yksilöllisen oikeuden muodossa, on esityksen arvioinnissa kuitenkin 
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kiinnitettävä huomiota siihen, että perheen sisäinen lähestymiskielto saattaisi johtaa 

asunnottomuuden uhan piirissä olevien henkilöiden joutumiseen julkisen vallan myötävaikutuksella 

pois vakituisesta asunnostaan. Asunnottomuuden uhan piirissä olevalla henkilöryhmällä tarkoitan 

alkoholisoituneita ja epäsosiaalisesti tai jopa väkivaltaisesti käyttäytyviä keski-ikäisiä miehiä. Lakia 

tulisi täydentää säännöksellä, jolla kunnat velvoitetaan turvaamaan perheen sisäiseen 

lähestymiskieltoon asetettavien henkilöiden asuminen lähestymiskiellon ajaksi, jos henkilö ei omin 

toimenpitein kykene turvaamaan asumistaan. Ehdotettu 8 §:n säännös henkilökohtaisten tavaroiden 

saamisen turvaksi on merkityksetön, ellei kodistaan lähtemään määrättävällä henkilöllä ole paikkaa 

minne viedä kyseiset tavarat. 
 

Yksityis- ja perhe-elämän suojan ja omaisuuden suojan kannalta suhtaudun torjuvasti 

lakiehdotuksen 11 §:n muutosehdotuksiin, joiden mukaan 

- väliaikainen lähestymiskielto ulotettaisiin koskemaan myös perheen sisäistä 

lähestymiskieltoa; 

- väliaikaisesta lähestymiskiellosta päättäisi nykyisestä laista poiketen pääsääntöisesti 

pidättämiseen oikeutettu virkamies; 

- pidättämiseen oikeutettu virkamies voisi viran puolesta määrätä väliaikaisen 

lähestymiskiellon ilman lain 5 §:ssä tarkoitettua pyyntöä; ja 

-   uutena säännöksenä lakiin tulisi kielto hakea muutosta välaikaiseen lähestymiskieltoon. 
 

Mielestäni nämä ehdotukset puuttuvat, yhteisvaikutuksiltaan ja sovellettuina perheen sisäisen 

lähestymiskiellon tilanteessa asunnon omistajaan tai vakituiseen haltijaan, kiellon kohteen 

yksityisyyden ja omaisuuden suojaan syvemmin kuin on välttämätöntä. Kyseessä olisi valituskielto 

hallinnollisen viranomaisen omasta aloitteestaan tekemään päätökseen, joka tuntuvassa määrin 

kajoaa yksilön perusoikeuksiin. Väliaikaisen lähestymiskiellon edellytyksiin ei sisältyisi vaatimusta 

asian kiireellisyydestä, vaan kyseessä olisi tuomioistuinten toimivallalle rinnakkainen hallinnollisen 

viranomaisen toimivalta, mitä erityisesti korostetaan perusteluissa (ks. s. 19-20 sekä ehdotettu 11 §:n 

3 momentti). Valituskiellon kielteistä vaikutusta eivät poistaisi 12 a §:n säännökset väliaikaisen 

lähestymiskiellon alistamisesta tuomioistuimelle. Ensinnäkin ehdotetut säännökset ovat 

ongelmallisia tuomioistuinten riippumattomuuden (PL 3.3 §) kannalta, kun 12 a §:n 1 momentti ei 

sääntelisi tiukoin aikarajoin vain asian nopeaa saattamista tuomioistuimen käsiteltäväksi vaan myös 

tuomioistuimen sisäistä työskentelyä, ja säännöksen perusteluissa (s. 21) esitetään arveluttavia 

kannanottoja tuomioistuinten ja poliisin välisestä "yhteistyöstä" ja "sopimisesta". Lisäksi sen 



 

paremmin 11 §:ssä kuin 12 a §:ssä ei säädettäisi, mitä asiaa tuomioistuimen käsittely koskisi. 

Ehdotettuun sääntelyyn ei esimerkiksi sisälly säännöstä, jonka mukaan väliaikainen lähestymiskielto 

voidaan määrätä vain, jos samalla pannaan vireille 5 §:ssä tarkoitettu pyyntö varsinaisesta 

lähestymiskiellosta. Valitettavasti nykyiseen lakiin jo sisältyy samoja epäkohtia (12 §). 

Lakiteknisenä huomiona todettakoon, että kun 11 § (Päätös väliaikaisesta lähestymiskiellosta) on 

tarkoitettu koskemaan sekä perusmuotoista että perheensisäistä lähestymiskieltoa, on omiaan 

aiheuttamaan epäselvyyttä, että heti seuraava 12 § (Päätöksen saattaminen käräjäoikeuden 

käsiteltäväksi), jota ei nyt ehdoteta muutettavaksi, ei mitenkään ilmaisisi ettei säännös koske 

perheensisäistä lähestymiskieltoa. 

 

Mielestäni perheen sisäiseen lähestymiskieltoon ei ainakaan hallituksen esityksen 11 

ja 12 a §:n mukaisin säännöksin tulisi liittää väliaikaisen lähestymiskiellon 

mahdollisuutta. Yksityisyyden ja omaisuuden suojan vuoksi 12 a § tulisi poistaa 

lakiehdotuksesta ja 11 §:ään tulisi sisällyttää säännös, jonka mukaan se mitä 

väliaikaisesta lähestymiskiellosta on säädetty, ei koske perheen sisäistä 

lähestymiskieltoa. Näistä muutoksista seuraisi, että 5 §:ään perustuvan pyynnön 

nojalla annettavaan tuomioistuimen päätökseen asti toimenpiteen kohteena olevan 

henkilön perheenjäseniä olisi suojattava muilla keinoin kuin väliaikaisen 

lähestymiskiellon avulla. Näitä ovat mm. pidättäminen ja vangitseminen, jos epäillään 

riittävän vakavaa rikosta, poliisivartiointi sekä turvakodin tarjoaminen 

perheenjäsenille. 
 

Naisiin kohdistuva perhe- ja parisuhdeväkivalta on Suomessa vakava 

ihmisoikeusongelma. Käsittelyssä oleva hallituksen esitys ei kunnioita asian 

vakavuutta, kun ratkaisuksi tarjotaan heikosti valmisteltua ja perusoikeus- ja 

ihmisoikeusnäkökohdat kevyesti sivuuttavaa, suorastaan poliisivaltiollista sääntelyä. 
 
 

Helsingissä 18.2.2004 
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Hallituksen esitys laiksi lähestymiskiellosta an-
netun lain muuttamisesta ja laiksi rikoslain 21 
luvun 17 §:n kumoamisesta 

 

Lakivaliokunnalle 
 

JOHDANTO 

Vireilletulo 

Eduskunta on 25 päivänä marraskuuta 2003 lähettäessään hallituksen esityksen laiksi lä-

hestymiskiellosta annetun lain muuttamisesta ja laiksi rikoslain 21 luvun 17 §:n kumo-

amisesta (HE 144/2003 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi lakivaliokuntaan samalla 

määrännyt, että perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto lakivaliokunnal- 
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PeVL */2004 vp — HE 144/2003 vp 
 
 

HALLITUKSEN ESITYS 
 

Esityksessä ehdotetaan lähestymiskiellosta annettuun lakiin lisättäväksi säännökset per-

heen sisäisestä lähestymiskiellosta. Tarkoitus on mahdollistaa lain soveltaminen myös 

silloin, kun kiellolla suojattava ja kieltoon määrättävä henkilö asuvat samassa asunnossa. 

Laissa ehdotetaan säädettäväksi perheen sisäisen lähestymiskiellon määräämisen 

edellytyksistä ja enimmäiskestosta samoin kuin väliaikaisen lähestymiskiellon määrää-

misestä. Esitys sisältää ehdotuksen myös laiksi rikoslain 21 luvun 17 §:n kumoamisesta. 

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, 

kun ne on hyväksyttyjä vahvistettu. 

Esityksen säätämisjärjestysperusteluissa sääntelyä arvioidaan perustuslaissa tur-

vattujen liikkumisvapauden, omaisuuden suojan, yksityiselämän suojan sekä henkilö-

kohtaisen koskemattomuuden ja turvallisuuden kannalta. Lisäksi perusteluissa kiinnite-

tään huomiota julkiselle vallalle perustuslain 19 §:n 4 momentissa säädettyihin tehtäviin 

edistää jokaisen oikeutta asuntoon ja tukea asumisen omatoimista järjestämistä. Esityksen 

mukaan lakiehdotukset ovat sopusoinnussa perustuslain kanssa ja ne voidaan hyväksyä 

tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Koska kysymys kuitenkin on eräänlaisesta 

perusoikeuksien kollisiosta, hallitus on pitänyt suotavana perustuslakivaliokunnan 

lausunnon hankkimista esityksestä. 
 

VALIOKUNNAN KANNANOTOT 

Perustelut 

^ Perheen sisäinen lähestymiskielto. Sääntelyllä puututaan perustuslain 10 §:ssä turvattuun 

yksityiselämän suojaan ja 9 §:ssä suojattuun liikkumisvapauteen sekä 15 §:ssä turvattuun 

omaisuuden suojaan. Ehdotus on merkityksellinen myös oikeutta asuntoon koskevan 

perustuslain 19 §:n 4 momentin kannalta. 

Sääntelylle on perusoikeusjärjestelmän näkökulmasta hyväksyttävät ja varsin painavat 

perusteet. Lähestymiskielto voidaan 1 §:n 2 momentin perusteella määrätä vain henkeen, 
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terveyteen tai vapauteen kohdistuvan rikoksen tai tällaisen rikoksen uhan torjumiseksi, jos 

kiellolla suojattava ja kieltoon määrättävä henkilö asuvat vakituisesti samassa asunnossa. 

Sääntelyllä suojataan jokaiselle perustuslain 7 §:ssä turvattuja oikeuksia elämään, 

henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen samoin kuin 

perustuslain 10 §:ssä turvattua kotirauhaa. Ehdotus toteuttaa julkiselle vallalle perustuslain 

22 §:ssä säädettyä perus- ja ihmisoikeuksien turvaamisvelvoitetta. 

Ehdotus täyttää perusoikeuksia rajoittavaan sääntelyyn kohdistuvat tarkkarajai-suuden 

ja täsmällisyyden samoin kuin oikeasuhtaisuuden vaatimukset. Kiellon määräämisen 

edellytyksenä 2 §:n 2 momentin mukaan on, ettei kielto ole kohtuuton, kun otetaan 

huomioon uhkaavan rikoksen vakavuus, samassa asunnossa asuvien henkilöiden olosuhteet 

ja muut asiassa ilmenneet seikat. Edellytyksiä arvioitaessa on 2 a §:n perusteella otettava 

asiaan osallisten olosuhteiden lisäksi huomioon jo tapahtuneen rikoksen tai häirinnän laatu 

ja toistuvuus sekä todennäköisyys häirinnän jatkamisesta tai itsensä uhatuksi tuntevaan 

henkilöön kohdistuvan rikoksen tekemisestä. Kielto voidaan 7 §:n 1 momentin nojalla 

määrätä enintään kolmeksi kuukaudeksi ja se voidaan 2 momentin perusteella uudistaa 

enintään yhtä pitkäksi ajaksi. 

Sääntely ei näiltä osin muodostu perustuslain kannalta ongelmalliseksi. Valiokunta 

painottaa, että lähestymiskiellon määräämistä arvioitaessa kiinnitetään asianmukaisesti 

huomiota kiellon luonteeseen paitsi itsensä uhatuksi tuntevan henkilön perusoikeuksia 

suojaavana myös kieltoon määrättävänä olevan henkilön perusoikeuksia rajoittavana 

toimena. Oh lisäksi huomattava, ettei perheen sisäinen lähestymiskielto kohdistu kieltoon 

määrätyn oikeuteen olla yhteydessä muihin samassa asunnossa vakituisesti asuviin kuin 

niihin, joiden suojaksi kielto on määrätty. Vastaavasti esimerkiksi lapsella on kiellon 

rajoissa oikeus pitää yhteyttä ja tavata perheen sisäiseen lähestymiskieltoon määrättyä 

vanhempaansa. 

Perheen sisäiseen lähestymiskieltoon julkisen vallan toimesta määrätty voi kiellon 

seurauksena joutua ainakin tilapäisesti asunnottomuuden uhan alaiseksi. Tämä on jossain 

määrin pulmallista perustuslain 19 §:n 4 momentin kannalta, koska sen mukaan julkisen 

vallan tehtävänä on edistää jokaisen oikeutta asuntoon. 
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Lähestymiskieltoon määräämisen edellytyksenä ei ole, että kieltoon määrättävällä on 

käytettävissä asunto kiellon voimassaoloaikana. Paikkakuntakohtaisesti tulee esityksen 

perustelujen mukaan kuitenkin huolehtia siitä, että kiellon määräävällä viranomaisella on 

tarvittavat tiedot voidakseen ohjata kieltoon määrätyn hakemaan tarvittaessa apua asumisen 

järjestämiseksi. Valiokunta pitää tärkeänä, että tästä ohjaustehtävästä lisätään lakiin 

nimenomainen säännös. 

Väliaikainen lähestymiskielto. Väliaikaisesta lähestymiskiellosta päättää 11 §:n perusteella 

pidättämiseen oikeutettu virkamies tai tuomioistuin. Virkamies voi määrätä kiellon myös 

viran puolesta, jos kiellon tarve on ilmeinen. Kieltoon määrättäväksi vaaditulla ja sillä 

suojattavalle henkilölle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Asia voidaan kuitenkin 3 

momentin perusteella ratkaista asiaan osallisia kuulematta, jos pyyntö on ilmeisen 

perusteeton tai jos asia ei laatunsa vuoksi siedä viivytystä taikka jos kieltoon määrättäväksi 

vaadittua ei tavoiteta. Päätökseen väliaikaisesta lähestymiskiellosta ei saa erikseen hakea 

muutosta. Pidättämiseen oikeutetun virkamiehen on lain voimassa olevan 12 §:n 1 

momentin mukaan kuitenkin saatettava päätöksensä toimivaltaisen käräjäoikeuden 

käsiteltäväksi viipymättä ja viimeistään kolmen vuorokauden kuluttua päätöksestä. 

Väliaikaista lähestymiskieltoa on noudatettava heti, jollei asiaa käsittelevä tuomioistuin 

toisin määrää. Asian käsittelystä käräjäoikeudessa ehdotetaan säädettäväksi uudessa 12 a 

§:ssä. 

Sääntelyä sovelletaan myös perheen sisäiseen lähestymiskieltoon. Tarkoitus on 

mahdollistaa lähestymiskiellon määrääminen viran puolesta sellaisissa tilanteissa, joissa 

suojan tarpeessa selvästi oleva henkilö ei esimerkiksi kykene tai uskalla pyytää kiellon 

määräämistä. Tavoite sinänsä on perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävä ja 

perusteltu. Oikeusturvan kannalta on tärkeää, että virkamiehen määräämä lähestymiskielto 

on viipymättä saatettava tuomioistuimen tutkittavaksi. Ehdotus näyttää kuitenkin 

sanamuodoltaan väljältä, minkä vuoksi sääntely ei ole sanonnallisesti omiaan edistämään 

toimenpiteen oikeasuhtaista käyttämistä. Siksi ehdotusta tulee valiokunnan mielestä 

täsmentää niin, että laista ilmenevänä erityisenä edellytyksenä perheen sisäisen lä-

hestymiskiellon väliaikaiselle määräämiselle viran puolesta on henkilön välitön ja ilmeinen 

tarve tulla kiellon avulla suojelluksi. Lisäksi kiellon määrääminen on rajattava lakiin 
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otettavalla säännöksellä niihin olosuhteisiin, joissa suojeltava henkilö ei kykene tai uskalla 

pyytää kiellon määräämistä. / ^ Ehdotus on merkityksellinen myös perustuslain 

oikeusturvasäännösten kannalta. Perustuslain 21 §:n 2 momentissa edellytetään 

oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeiden turvaamista lailla. 

Momentissa olevan maininnan mukaan oikeus tulla kuulluksi sisältyy näihin takeisiin, 

joiden yksityiskohtaiset järjestelyt samoin kuin niihin mahdollisesti tehtävät rajoitukset ja 

vähäiset poikkeukset ovat lailla säänneltävissä. Lainsäädännöllä ei toisaalta saa vaarantaa 

kenenkään oikeusturvaa (HE 309/1993 vp, s. 74, PeVL 12/2002 vp, s. 6). 

Perustuslakivaliokunta on pitänyt kuulemis-mahdollisuuden varaamista varsin olennaisena 

oikeusturvan takeena, josta voidaan poiketa vain hyvin painavista syistä. 

Konkurssimenettelyn sääntely-yhteydessä valiokunta piti henkilön pysyttelemistä 

tavoittamattomissa tällaisena perusteena, mutta katsoi, että käsittelyn kiireellisyys ei ollut 

asianmukainen peruste (PeVL 13/2003 vp, s. 3/II). f Perheen sisäiseen lähestymiskieltoon 

määräämisessä on kysymys merkittävästä puuttumisesta henkilön useisiin perusoikeuksiin. 

Oikeusturvan olennaisiin takeisiin sisäilyvästä kuulemismahdollisuuden varaamisesta ei sen 

vuoksi tule voida tällaisen toimenpiteen yhteydessä poiketa lainkaan. 

Kuulemismahdollisuuden varaamisen tulee siten olla edellytys sille, että lähestymiskiellon 

määräämistä koskeva asia voidaan kuitenkin ratkaista asianomaista kuulematta hänen 

esimerkiksi pysytellessä tavoittamattomissa tai jättäessä kuulemismahdollisuuden 

käyttämättä. Näin ymmärrettynä ehdotus ei muodostu perustuslain kannalta ongelmalliseksi. 

Sääntelyä on kuitenkin aiheellista pyrkiä vielä selkeyttämään perheen sisäisen 

lähestymiskiellon väliaikaiseen määräämiseen liittyvän menettelyn osalta. 
 

Lausunto 
 
Lausuntonaan perustuslakivaliokunta esittää, 

 

että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain 

säätämisjärjestyksessä. 
 
 
 
Helsingissä päivänä maaliskuuta 2004 
 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa 
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Miapetra Kumpula /sd 
Annika Lapintie /vas 
Henrik Lax /r 
Markus Mustajärvi /vas 
Reino Ojala /sd 
Klaus Pentti /kesk 
Markku Rossi /kesk 
Simo Rundgren /kesk 
Arto Satonen /kok 
Seppo Särkiniemi /kesk 
Ilkka Taipale /sd. 

 
Valiokunnan sihteerinä on toiminut 

valiokuntaneuvos Sami Manninen. 



 

LÄHESTYMISKIELTO 
Lausuntoluonnos 16.3.2004 
Muutosehdotus/SM 
 
 

13 kpl 
 
 

( . . . ) Ehdotus on kuitenkin sanamuodoltaan väljä. Siitä ei valiokunnan mielestä käy riittä-
västi ilmi vaatimus toimenpiteen oikeasuhtaisesta käyttämisestä. Siksi ehdotusta tulee täs-
mentää niin, että laista ilmenevänä erityisenä edellytyksenä perheen sisäisen 
lähestymiskiellon väliaikaiselle määräämiselle viran puolesta on henkilön välitön ja 
ilmeinen tarve tulla kiellon avulla suojelluksi. Lisäksi kiellon määrääminen on rajattava 
lakiin otettavalla säännöksellä niihin olosuhteisiin, joissa suojeltava henkilö ei 
esimerkiksi kykene tai uskalla pyytää kiellon määräämisestä. Sääntelyn tällainen 
täsmentäminen on edellytys sille, että lakiehdotus voidaan tältä osin käsitellä tavallisen lain 
säätämisjärjestyksessä. 

 

että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1. lakiehdotus 
kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 11 §:n 2 momentista tekemä valtiosääntöoikeudellinen 
huomautus otetaan asianmukaisesti huomioon. 



 

PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN 
LAUSUNTO */2004 vp 
 
Hallituksen esitys laiksi lähestymiskiellosta an-
netun lain muuttamisesta ja laiksi rikoslain 21 
luvun 17 §:n kumoamisesta 

 

Lakivaliokunnalle 
 

JOHDANTO 

Vireilletulo 

Eduskunta on 25 päivänä marraskuuta 2003 lähettäessään hallituksen esityksen laiksi lä-

hestymiskiellosta annetun lain muuttamisesta ja laiksi rikoslain 21 luvun 17 §:n kumo-

amisesta (HE 144/2003 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi lakivaliokuntaan samalla 

määrännyt, että perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto lakivaliokunnalle. 
 

Asiantuntijat 

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina 

- lainsäädäntöneuvos Asko Välimaa, oikeusministeriö 

- professori Mikael Hiden 

- oikeustieteen lisensiaatti Maija Saksiin 

- professori Martin Scheinin. 

HE 144/2003 vp Versio 0.2 

Pe VL */2004 vp — HE 144/2003 
vp 
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HALLITUKSEN ESITYS 
 

Esityksessä ehdotetaan lähestymiskiellosta annettuun lakiin lisättäväksi säännökset per-

heen sisäisestä lähestymiskiellosta. Tarkoitus on mahdollistaa lain soveltaminen myös 

silloin, kun kiellolla suojattava ja kieltoon määrättävä henkilö asuvat samassa asunnossa. 

Laissa ehdotetaan säädettäväksi perheen sisäisen lähestymiskiellon määräämisen 

edellytyksistä ja enimmäiskestosta samoin kuin väliaikaisen lähestymiskiellon määrää-

misestä. Esitys sisältää ehdotuksen myös laiksi rikoslain 21 luvun 17 §:n kumoamisesta. 

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, 

kun ne on hyväksyttyjä vahvistettu. 

Esityksen säätämisjärjestysperusteluissa sääntelyä arvioidaan perustuslaissa tur-

vattujen liikkumisvapauden, omaisuuden suojan, yksityiselämän suojan sekä henkilö-

kohtaisen koskemattomuuden ja turvallisuuden kannalta. Lisäksi perusteluissa kiinnite-

tään huomiota julkiselle vallalle perustuslain 19 §:n 4 momentissa säädettyihin tehtäviin 

edistää jokaisen oikeutta asuntoon ja tukea asumisen omatoimista järjestämistä. Esityksen 

mukaan lakiehdotukset ovat sopusoinnussa perustuslain kanssa ja ne voidaan hyväksyä 

tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Koska kysymys kuitenkin on eräänlaisesta 

perusoikeuksien kollisiosta, hallitus on pitänyt suotavana perustuslakivaliokunnan 

lausunnon hankkimista esityksestä. 
 

VALIOKUNNAN KANNANOTOT 

Perustelut 

Perheen sisäinen lähestymiskielto. Sääntelyllä puututaan perustuslain 10 §:ssä turvat-

tuihin yksityiselämän ja perhe-elämän suojaan ja 9 §:ssä suojattuun liikkumisvapauteen 

sekä 15 §:ssä turvattuun omaisuuden suojaan. Ehdotus on merkityksellinen myös oikeutta 

asuntoon koskevan perustuslain 19 §:n 4 momentin kannalta. 

Sääntelylle on perusoikeusjärjestelmän näkökulmasta hyväksyttävät ja varsin pai-

navat perusteet. Lähestymiskielto voidaan 1 §:n 2 momentin perusteella määrätä vain 
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henkeen, terveyteen tai vapauteen kohdistuvan rikoksen tai tällaisen rikoksen uhan tor-

jumiseksi, jos kiellolla suojattava ja kieltoon määrättävä henkilö asuvat vakituisesti sa-

massa asunnossa. Sääntelyllä suojataan jokaiselle perustuslain 7 §:ssä turvattuja oikeuk-

sia elämään, henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen samoin 

kuin perustuslain 10 §:ssä turvattua kotirauhaa. Ehdotus toteuttaa julkiselle vallalle 

perustuslain 22 §:ssä säädettyä perus-ja ihmisoikeuksien turvaamisvelvoitetta. 

Ehdotus täyttää perusoikeuksia rajoittavaan sääntelyyn kohdistuvat tarkkarajai-

suuden ja täsmällisyyden samoin kuin oikeasuhtaisuuden vaatimukset. Kiellon määrää-

misen edellytyksenä 2 §:n 2 momentin mukaan on, ettei kielto ole kohtuuton, kun otetaan 

huomioon uhkaavan rikoksen vakavuus, samassa asunnossa asuvien henkilöiden 

olosuhteet ja muut asiassa ilmenneet seikat. Edellytyksiä arvioitaessa on 2 a §:n perus-

teella otettava asiaan osallisten olosuhteiden lisäksi huomioon jo tapahtuneen rikoksen tai 

häirinnän laatuja toistuvuus sekä todennäköisyys häirinnän jatkamisesta tai itsensä 

uhatuksi tuntevaan henkilöön kohdistuvan rikoksen tekemisestä. Kielto voidaan 7 §:n 1 

momentin nojalla määrätä enintään kolmeksi kuukaudeksi ja se voidaan 2 momentin pe-

rusteella uudistaa enintään yhtä pitkäksi ajaksi. 

Sääntely ei näiltä osin muodostu perustuslain kannalta ongelmalliseksi. Valiokunta 

painottaa, että lähestymiskiellon määräämistä arvioitaessa kiinnitetään asianmukaisesti 

huomiota kiellon luonteeseen paitsi itsensä uhatuksi tuntevan henkilön perusoikeuksia 

suojaavana myös kieltoon määrättävänä olevan henkilön perusoikeuksia rajoittavana 

toimena. Lähestymiskiellon määräämisen edellytyksenä tulee olla perusteltuja syitä ja 

todennäköisyys sille, että kiellon määräämättä jättäminen johtaisi laissa tarkoitettuun 

rikokseen. Sen vuoksi valiokunta korostaa ratkaisun huolellisen perustelemisen 

merkitystä sekä sitä, että oikeasuhtaisuuden vaatimukset otetaan asianmukaisesti huo-

mioon lähestymiskiellon voimassaoloajasta ja kiellon mahdollisesta uudistamisesta pää-

tettäessä. On lisäksi huomattava, ettei perheen sisäinen lähestymiskielto kohdistu kieltoon 

määrätyn oikeuteen olla yhteydessä muihin samassa asunnossa vakituisesti asuviin kuin 

niihin, joiden suojaksi kielto on yksilöllisesti määrätty. Vastaavasti esimerkiksi lapsella 

on kiellon rajoissa oikeus pitää yhteyttä ja tavata perheen sisäiseen lähestymiskieltoon 

määrättyä vanhempaansa. 
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Perheen sisäiseen lähestymiskieltoon julkisen vallan toimesta määrätty voi kiellon 

seurauksena joutua ainakin tilapäisesti asunnottomuuden uhan alaiseksi. Tämä on jossain 

määrin pulmallista perustuslain 19 §:n 4 momentin kannalta, koska sen mukaan julkisen 

vallan tehtävänä on edistää jokaisen oikeutta asuntoon. 

Lähestymiskieltoon määräämisen edellytyksenä ei ole, että kieltoon määrättävällä 

on käytettävissä asunto kiellon voimassaoloaikana. Paikkakuntakohtaisesti tulee esityk-

sen perustelujen mukaan kuitenkin huolehtia siitä, että kiellon määräävällä viranomai-

sella on tarvittavat tiedot voidakseen ohjata kieltoon määrätyn hakemaan tarvittaessa 

apua asumisen järjestämiseksi. Valiokunta pitää tärkeänä, että tästä ohjaustehtävästä li-

sätään lakiin nimenomainen säännös. 

Väliaikainen lähestymiskielto. Väliaikaisesta lähestymiskiellosta päättää 11 §:n perus-

teella pidättämiseen oikeutettu virkamies tai tuomioistuin. Virkamies voi määrätä kiellon 

myös viran puolesta, jos kiellon tarve on ilmeinen. Kieltoon määrättäväksi vaaditulle ja 

sillä suojattavalle henkilölle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Asia voidaan kuitenkin 

3 momentin perusteella ratkaista asiaan osallisia kuulematta, jos pyyntö on ilmeisen 

perusteeton tai jos asia ei laatunsa vuoksi siedä viivytystä taikka jos kieltoon 

määrättäväksi vaadittua ei tavoiteta. Päätökseen väliaikaisesta lähestymiskiellosta ei saa 

erikseen hakea muutosta. Pidättämiseen oikeutetun virkamiehen on lain voimassa olevan 

12 §:n 1 momentin mukaan kuitenkin saatettava päätöksensä toimivaltaisen käräjä-

oikeuden käsiteltäväksi viipymättä ja viimeistään kolmen vuorokauden kuluttua päätök-

sestä. Väliaikaista lähestymiskieltoa on noudatettava heti, jollei asiaa käsittelevä tuomi-

oistuin toisin määrää. Asian käsittelystä käräjäoikeudessa ehdotetaan säädettäväksi uu-

dessa 12 a §:ssä. 

Sääntelyä sovelletaan myös perheen sisäiseen lähestymiskieltoon. Tarkoitus on 

mahdollistaa lähestymiskiellon määrääminen viran puolesta sellaisissa tilanteissa, joissa 

suojan tarpeessa selvästi oleva henkilö ei esimerkiksi kykene tai uskalla pyytää kiellon 

määräämistä. Tavoite sinänsä on perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävä ja 

perusteltu. Oikeusturvan kannalta on tärkeää, että virkamiehen määräämä lähestymis-

kielto on viipymättä saatettava tuomioistuimen tutkittavaksi. Ehdotus on kuitenkin sa-

namuodoltaan väljä. Siitä ei valiokunnan mielestä käy riittävästi ilmi vaatimus toimen-
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piteen oikeasuhtaisesta käyttämisestä. Siksi ehdotusta tulee täsmentää niin, että laista il-

menevänä erityisenä edellytyksenä perheen sisäisen lähestymiskiellon väliaikaiselle 

määräämiselle viran puolesta on henkilön välitön ja ilmeinen tarve tulla kiellon avulla 

suojelluksi. Lisäksi kiellon määrääminen on rajattava lakiin otettavalla säännöksellä nii-

hin olosuhteisiin, joissa suojeltava henkilö ei esimerkiksi kykene tai uskalla pyytää kiel-

lon määräämistä. Sääntelyn tällainen täsmentäminen on edellytys sille, että lakiehdotus 

voidaan tältä osin käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. 

Ehdotus on merkityksellinen myös perustuslain oikeusturvasäännösten kannalta. 

Perustuslain 21 §:n 2 momentissa edellytetään oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja 

hyvän hallinnon takeiden turvaamista lailla. Momentissa olevan maininnan mukaan oi-

keus tulla kuulluksi sisältyy näihin takeisiin, joiden yksityiskohtaiset järjestelyt samoin 

kuin niihin mahdollisesti tehtävät rajoitukset ja vähäiset poikkeukset ovat lailla säännel-

tävissä. Lainsäädännöllä ei toisaalta saa vaarantaa kenenkään oikeusturvaa (HE 309/1993 

vp, s. 74, PeVL 12/2002 vp, s. 6). Perustuslakivaliokunta on pitänyt kuulemis-

mahdollisuuden varaamista varsin olennaisena oikeusturvan takeena, josta voidaan poi-

keta vain hyvin painavista syistä. Konkurssimenettelyn sääntely-yhteydessä valiokunta 

piti henkilön pysyttelemistä tavoittamattomissa tällaisena perusteena, mutta katsoi, että 

käsittelyn kiireellisyys ei ollut asianmukainen peruste (PeVL 13/2003 vp, s. 3/II). 

Perheen sisäiseen lähestymiskieltoon määräämisessä on kysymys merkittävästä 

puuttumisesta henkilön useisiin perusoikeuksiin. Oikeusturvan olennaisiin takeisiin si-

sältyvästä kuulemismahdollisuuden varaamisesta ei sen vuoksi tule voida tällaisen toi-

menpiteen yhteydessä poiketa lainkaan. Kuulemismahdollisuuden varaamisen tulee siten 

olla edellytys sille, että lähestymiskiellon määräämistä koskeva asia voidaan kuitenkin 

ratkaista asianomaista kuulematta hänen esimerkiksi pysytellessä tavoittamattomissa tai 

jättäessä kuulemismahdollisuuden käyttämättä. Näin ymmärrettynä ehdotus ei muodostu 

perustuslain kannalta ongelmalliseksi. Sääntelyä on kuitenkin aiheellista pyrkiä vielä 

selkeyttämään perheen sisäisen lähestymiskiellon väliaikaiseen määräämiseen liittyvän 

menettelyn osalta. 
 

Lausunto 
 
Lausuntonaan perustuslakivaliokunta esittää, 



PeVL */2004 vp — HE 144/2003 vp 

 

että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen 

lain säätämisjärjestyksessä, 1. lakiehdotus kui-

tenkin vain, jos valiokunnan sen 11 §:n 2 mo-

mentista tekemä valtiosääntöoikeudellinen 

huomautus otetaan asianmukaisesti huomioon. 
 
 
 
Helsingissä päivänä huhtikuuta 2004 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa pj.   

Kimmo Sasi /kok 
vpj. Arja Alho/sd 
jäs.  Leena Harkimo /kok 

Hannu Hoskonen /kesk 
Roger Jansson Ix  
Irina Krohn /vihr 
Miapetra Kumpula /sd 
Annika Lapintie /vas 
Henrik Lax Ix  
Markus Mustajärvi /vas 
Reino Ojala /sd 
Klaus Pentti /kesk 
Markku Rossi /kesk 
Simo Rundgren /kesk 
Arto Satonen /kok 
Seppo Särkiniemi /kesk 
Ilkka Taipale /sd. 

 
Valiokunnan sihteerinä on toiminut 

valiokuntaneuvos Sami Manninen. 


