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29.9.2005 HE 110/2005 vp

PERUSTUSLAKIVALIOKUNNALLE

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sotilaallisesta kriisinhallinnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Voimassa olevaa rauhanturvaamislakia vuodelta 1984 on muutettu useita kertoja
osittaisuudistuksin. Laki ei enää kaikilta osin vastaa kansainvälisen kehityksen edellyttämiä
vaatimuksia, josta syystä on päädytty esittämään lain uudistamista kokonaisuudessaan eli
uuden lain säätämistä ja lain nimikkeen muuttamista.

Esitys on valmisteltu ulkoasiainministeriön 8 päivänä joulukuuta 2004 asettaman työryhmän
mietinnön pohjalta ulkoasianministeriön ja puolustusministeriön välisenä yhteistyönä.
Mainitussa työryhmässä olivat edustettuina ulkoasiainministeriön lisäksi tasavallan presidentin
kanslia, valtioneuvoston kanslia, oikeusministeriö ja puolustusministeriö sekä pääesikunta.

1. Esityksen sisältö

Esityksen tavoitteena on selkeyttää Suomen osallistumista kansainväliseen sotilaalliseen
kriisinhallintaan siten, ettei lainsäädännöllä asetettaisi ennalta kovin yksityiskohtaisia ehtoja tai
määreitä osallistumiselle. Tasavallan presidentti, valtioneuvosto ja eduskunta ratkaisisivat
tapauskohtaisesti, osallistutaanko yksittäiseen operaatioon vai ei.

Soveltamisala,



Soveltamisalaa koskevassa säännöksessä esitetään, että Suomi osallistuisi pääsääntöisesti
YK:n turvallisuusneuvoston valtuuttamaan sotilaalliseen kriisinliallintaan tai poikkeuksellisesti
myös muuhun kriisinhallintaan. Osallistumisesta päätettäisiin kaikissa tapauksissa ottaen
huomioon YK:n peruskirjan päämäärät ja periaatteet sekä muut kansainvälisen oikeuden
säännöt. Säännöksessä huomioitaisiin kansainvälisessä käytännössä vakiintunut ero
operaatioiden valtuuttamisen ja toteuttamisen välillä. Ainoastaan YK voi valtuuttaa muiden
toteuttamia operaatioita. YK, ETYJ, EU, Nato, muut kansainväliset järjestöt sekä maaryhmät
voivat tehdä päätöksiä omista operaatioistaan ja toteuttaa niitä.

Voimassa olevan lain tavoin ehdotetaan, että lakia ei sovellettaisi YK:n peruskirjan 51 artiklan
nojalla toteutettaviin sotilaallisiin toimiin. Ehdotuksen mukaan uuteen lakiin ei oteta viittausta
YK:n peruskirjan 42 artiklaan. Laissa ei näin ollen otettaisi ennalta kantaa sellaisen
sotilaallisen kriisinhallinnan luonteeseen, johon Suomi voisi osallistua, vaan operaation
luomietta ja tehtäviä harkittaisiin erikseen kutakin osallistumispäätöstä tehtäessä.
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Päätöksenteko

Kuten nykyisinkin, tasavallan presidentti päättäisi osallistumisesta tai osallistumisen
lopettamisesta kussakin tapauksessa erikseen valtioneuvoston ratkaisuehdotuksesta. Lakiin
ehdotetaan otettavaksi myös EU:n valmiusosastojen päätöksentekoa koskevat sääntelyt, joiden
mukaan tasavallan presidentti tekisi päätöksen myös sotilasosaston asettamisesta korkeaan
valmiuteen (valmiusosasto).

Lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös, jonka mukaan tasavallan presidentin ja valtioneuvoston
uiko- ja turvallisuuspoliittisen valiokunnan käsiteltyä asiaa valmistelevasti puolustusministeriö
voisi mainitun käsittelyn perusteella ryhtyä osallistumiseen liittyviin valmistelu- ja
varautumistoimenpiteisiin. Sääntelyllä vahvistettaisiin vakiintunut käytäntö.
Puolustusministeriö voisi edelleen päättää osallistumisen vähäisestä muuttamisesta.

Eduskunnan rooli

Eduskunnan roolista ehdotetaan säädettäväksi erillisessä pykälässä (3 §). Ennen val-
tioneuvoston ratkaisuehdotuksen tekemistä tasavallan presidentille valtioneuvosto kuulisi koko
eduskuntaa tai eduskunnan ulkoasiainvaliokuntaa. Täysistuntokäsittelyä vaatisivat sellaiset
operaatiot, jotka ovat joko luonteeltaan sotilaallisesti erityisen vaativia tai jotka eivät perustu
YK:n turvallisuusneuvoston valtuutukseen. Enintään kymmenen sotilaan lähettämisestä
annettaisiin selvitys ulkoasiainvaliokunnalle.

Lisäksi ehdotetaan, että ennen EU:n valmiusosastoon kuuluvan suomalaisen joukon asettamista
korkeaan liikkeellelähtövalmiuteen kuultaisiin eduskuntaa antamalla eduskunnalle selonteko.
Ennen valmiusosastoon kuuluvan joukon lähettämistä koskevan ratkaisuehdotuksen tekemistä
kuultaisiin eduskunnan ulkoasiainvaliokuntaa.

Kriisinhallintahenkilöstöä koskevat sääntelyt

Lakiin ehdotetaan otettavaksi säännös kriisinhallintatehtävässä palvelevan sotilaan oikeudesta
voimakeinojen käyttöön. Säännöksen tavoitteena on toteuttaa sitä vaatimusta, että oikeudesta
voimakeinojen käyttöön tulee kunkin viranomaisen tai tehtävän osalta säätää erikseen lailla.

EU:n nopean toiminnan joukkoihin osallistuminen edellyttää, että henkilöstölle luodaan
riittävät valmiudet nykyistä vaativampiin tehtäviin osallistumiseksi. Henkilöstö tulee olemaan



pääosin puolustusvoimien palkattua henkilöstöä tai erityiseen valmistelutehtävään palkattavaa
henkilöstöä.

Kriisinhallintahenkilöstön sitoumusjärjestelmää ehdotetaan kehitettäväksi siten, että EU:n
nopean toiminnan edellyttämät valmiudet kyetään toteuttamaan ja joukon tarvitsema henkilöstö
sitouttamaan nopeaan lähtövalmiuteen ja osallistumaan nykyistä vaativampiinkin operaatioihin.

Kriisinhallintahenkilöstön palvelussuhteen ehtojen perusteista ehdotetaan perustuslain 80 §:n
edellyttämällä tavalla säädettäväksi 12 §:ssä. Pykälän 4 momentissa säädettäväksi ehdotetun
asetuksenantovaltuuden mukaan henkilöstön palkkauksesta ja palvelussuhteen ehdoista
säädettäisiin tarkemmin puolustusministeriön asetuksella.

Uutena sääntelynä ehdotetaan lakiin otettavaksi
kriisinhallintahenkilöstörekisteriä koskevat sääntelyt (24 - 26 §). Muut
henkilöstöä koskevat säännökset vastaavat pääosin - ainakin asiasisällöltään -
voimassa olevan rauhanturvaamislain sääntelyjä.

Esitykseen liittyvien lakien muutokset

Asevelvollisuuslakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että asevelvollisille
voitaisiin varusmiespalvelus- ja kertausharjoituskoulutuksen yhteydessä antaa
riittävät perusvalmiudet kouluttautua edelleen EU:n nopean toiminnan
joukkoihin. Samassa yhteydessä ehdotetaan selkeytettäväksi sääntelyä, joka
koskee asevelvollisuuslain nojalla palvelevien osallistumista koulutukseen,
harjoituksiin ja vierailuihin ulkomailla.

Lain nimikkeen muutos edellyttää vastaavaa teknistä muutosta
puolustusvoimista annettuun lakiin, rikoslakiin, sotilasoikeudenkäyntilakiin,
valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävien
jaosta annettuun lakiin sekä si-viilihenkilöstön osallistumista kriisinhallintaan
annettuun lakiin.

2. Suhde perustuslakiin ja säätämisjärjestys

Hallituksen esityksen sivuilla 62 - 65 on käsitelty lakiehdotusten suhdetta pe-
rustuslakiin ja säätämisjärjestystä.

Ehdotuksessa on arvioitu lain 1 §:n soveltamisalan suhdetta perustuslain 1 §:n
3 momenttiin, jonka mukaan Suomi osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön
rauhan ja ihmisoikeuksien turvaamiseksi sekä yhteiskunnan kehittämiseksi ja
perustuslain 93 §:n 1 momentissa säädettyyn tasavallan presidentin toimival-
taan sodasta ja rauhasta päättämiseen eduskunnan suostumuksella..

Lakiehdotuksen 3 §:n mukaisia eduskunnan myötävaikuttamisen keinoja on
arvioitu suhteessa perustuslain 44 §:n 1 momenttiin, jonka mukaan valtioneu-
vosto voi antaa eduskunnalle tiedonannon tai selonteon valtakunnan hallintoa
tai kansainvälisiä suhteita koskevasta asiasta sekä eduskunnan tietojensaanti-
oikeutta koskeviin perustuslain 47 ja 97 §:ään.

Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston välistä toimivallanjakoa on arvioitu
ensinnäkin suhteessa tasavallan presidentin toimivaltaa koskevaan perustuslain
93 §:n 1 momenttiin, jossa säädetään mm., että Suomen ulkopolitiikkaa johtaa
tasavallan presidentti yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa sekä 58 §:n 1



momenttiin, jonka mukaan tasavallan presidentti tekee päätöksensä val-
tioneuvoston esityksestä sekä vielä suhteessa tasavallan presidentin ylipäällikön
asemaa koskevaan perustuslain 128 §:n 1 momenttiin ja tasavallan presidentin
sotilaskäskyasioiden päätöksentekomenettelyä koskevaan 58 §:n 5 momenttiin.
Toiseksi on arvioitu tasavallan presidentin ja valtioneuvoston välistä
toimivallanjakoa suhteessa perustuslain 93 §:n 2 momenttiin, jonka mukaan
valtioneuvosto vastaa Euroopan unionissa tehtävien päätösten kansallisesta
valmistelusta ja päättää niihin liittyvistä toimenpiteistä sekä perustuslain 96 ja
97 §:ään, joissa säädetään eduskunnan osallistumisesta Euroopan unionin
asioiden kansalliseen valmisteluun ja eduskunnan tietojensaantioikeudesta
kansainvälisissä asioissa.

Kriisinhallintaoperaatioihin liittyviä sopimuksia koskevaa lakiehdotuksen 4 §:ää on arvioitu
suhteessa perustuslain 80 §:ssä säädettyyn asetuksen antamista ja lainsäädäntövallan siirtämistä
koskevaan sääntelyyn.

Lakiehdotuksen 5 §:n operaation alistussuhteita koskevaa sääntelyä on puolestaan arvioitu
suhteessa perustuslain 1 §:n mukaiseen täysivaltaisuussäännök-seen ottaen huomioon myös
perustuslain 1 §:n 3 momentin säännös siitä, että Suomi osallistuu kansainväliseen
yhteistyöhön rauhan ja ihmisoikeuksien turvaamiseksi sekä yhteiskunnan kehittämiseksi.

Lakiehdotuksen 20 §:n sisältämää voimakeinojen käyttöä koskevaa sääntelyä on arvioitu
suhteessa perusoikeuksien yleisiin rajoitusedellytyksiin sekä myös julkisen vallan käyttöä
koskevaan perustuslain 2 §:n 3 momenttiin. Ehdotuksen mukaan voimakeinojen käytössä saa
turvautua vain tehtävän kannalta välttämättömiin voimakeinoihin. Voimakeinoja voidaan
käyttää vain siinä määrin ja siihen saakka, kun ne ovat tehtävän kannalta tarpeen. Säännökseen
sisältyy myös vaatimus voimakeinojen hyväksyttävyydestä suhteessa operaation tavoitteisiin.
Voimakeinojen on myös oltava operaatiolle vahvistettujen voimankäyttösääntöjen mukaisia.
Lainkohta sisältää edelleen myös viittauksen voimakeinojen käytön liioittelua koskevaan
rikoslain säännökseen. Ehdotetulla säännöksellä toteutetaan sitä vaatimusta, että oikeudesta
voimakeinojen käyttöön tulee kunkin viranomaisen tai tehtävän osalta säätää erikseen. Sää-
tämisjärjestysarvioinnissa on otettava huomioon myös se seikka, että kriisinhallintatehtäviä
suoritetaan poikkeuksellisissa olosuhteissa. Säännöksessä on otettu huomioon perustuslain
asettamat voimakeinojen tarpeellisuus-, suhteellisuus-ja tarkkarajaisuusvaatimukset. (vrt. PeVL
31/2002 vp, Pe VL 44/2002 vp, PeVL 10/2005 vp, PeVL 23/2005 vp).

Esitykseen sisältyvän asevelvollisuuslain 3 a ja 3 b §:n sääntelyä asevelvollisten
kouluttamismahdollisuudesta varusmiespalveluksen ja kertausharjoituksen aikana myös
sotilaallisen kriisinhallinnan edellyttämien valmiuksien luomiseen sekä varusmiesten ja
kertausharjoituksissa olevien reserviläisten ulkomailla tapahtuvaa kouluttamista on arvioitu
suhteessa perustuslain 127 §:ssä säädettyyn maanpuolustusvelvollisuuteen.
Perustuslakivaliokunta on lausunnoissaan PeVL 18/1995 vp ja 37/1997 vp katsonut, että
lyhytaikainen ja asevelvollisten vapaaehtoisuuteen perustuva ulkomailla tapahtuva palvelus ei
ollut ristiriidassa tuolloin voimassa olleen hallitusmuodon 75 §:ssä säädetyn
maanpuolustusvelvollisuuden kanssa.

Perustuslakivaliokunta on käsitellyt nykyisin voimassa olevan rauhanturvaamislain
merkittävimmät muutosehdotukset. Lakiehdotus ei sisällä säännöksiä, jotka olisivat ristiriidassa
perustuslain kanssa. Esitys voidaan sillä perusteella käsitellä perustuslain 72 §:n mukaisesti
tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.
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HALLITUKSEN ESITYS KOSKIEN LAKIA SOTILAALLISESTA KRIISINHALLINNASTA
(HE 110/2005 vp)

Erityisesti Euroopan unionissa tehdyt päätökset tehokkaamman ja nopeamman
kriisinhallintavälineistön kehittämisestä antoivat alkusysäyksen rauhanturvaamislain
kokonaisuudistukselle. Taustalla on kuitenkin vaikuttanut keskeisesti myös mm. YK:n ja muiden
kansainvälisten järjestöjen toimeenpaneman kriisinhallintatoiminnan kehitys. Uusi laki
sotilaallisesta kriisinhallinnasta vastaa tavoitteeseen selkeyttää Suomen osallistumista sotilaalliseen
kriisinhallintaan siten, ettei lainsäädännöllä asetettaisi ennalta liian rajoittavia tai jäykkiä ehtoja
osallistumiselle.

Uusi laki loisi Suomelle edellytykset osallistua täysipainoisesti EU:n sotilaalliseen kriisinhallintaan
ja samalla lainsäädäntömme uudistuisi vastaamaan useimpien muiden Euroopan maiden käytäntöä.
EU:n sotilaallinen kriisinhallinta on yksi Suomen osallistumisen painopisteistä, mutta yhtä lailla
Suomi tulee osallistumaan jatkossakin myös mm. YK-johtoisiin kriisinhallintatehtäviin.

Uudessakin laissa peruslähtökohtana on YK:n turvallisuusneuvoston valtuutus sotilaallisen voiman
käytössä. Poikkeuksellisesti Suomi voisi jatkossa kuitenkin tehdä osallistumispäätöksen myös siinä
tapauksessa, että kyseistä valtuutusta ei ole. Tällainen tilanne voi ajankohtaistua, mikäli sotilaallinen
kriisinhallinta on välttämätöntä, mutta turvallisuusneuvosto ei pysty reagoimaan tilanteeseen
valtuutusta koskevalla päätöksellä. Käytännön esimerkkejä tällaisista tilanteista ovat YK:n
UNPREDEP-operaation päättyminen Makedoniassa 1990-luvun puolivälissä sekä Afrikan unionin
AMIS-operaation käynnistysvaihe Sudanin Darfurissa viime vuonna. Voi myös olla, että vaikka
kriisin osapuolet ovat päässeet sovintoon, ne eivät jostain syystä halua tuoda asiaa
turvallisuusneuvoston käsiteltäväksi (esim. Aceh).

Lakiesityksessä on lähdetty siitä, että mikäli turvallisuusneuvoston valtuutus puuttuu -minkä
arvioidaan kuitenkin olevan hyvin poikkeuksellinen tilanne - olisi Suomen osallistumispäätös
alistettava koko eduskunnan hyväksyttäväksi. Turvallisuusneuvoston valtuuttamien operaatioiden
päätöksenteossa kuultaisiin eduskunnan ulkoasiainvaliokuntaa tai koko eduskuntaa riippuen siitä,
miten vaativaksi operaatio arvioidaan. Tätä arviointia ei enää tehtäisi pelkästään operaation
voimankäyttösääntöjen perusteella. Lisäksi pidämme tarkoituksenmukaisena, että hyvin
pienimuotoisesta eli enintään 10 hengen osallistumisesta (esim. esikuntaupseerein tai
sotilastarkkailijoin) voitaisiin vain antaa tieto ulkoasiainvaliokunnalle, joskin raskaammankin
menettelyn käyttö olisi aina mahdollista jos sitä pidetään tarpeellisena (nykyisellään yhdenkin
sotilaan lähettäminen saattaa edellyttää selontekomenettelyä).



EU:n puitteissa olemme hyväksyneet kriisinhallintavalmiuden tarpeellisuuden myös niissä
tapauksissa, joissa osapuolten täydellistä myötävaikutusta ei ole saatavissa (EU:n kriisinhallinnan eli
ns. Petersbergin tehtävien koko skaala). Euroopan unionin uudet nopean toiminnan joukot, joihin
Suomi osallistuu, edellyttävät myös kansallisen

päätöksentekomme nopeuttamista ja sotilaallista varautumista. Tämä on otettu huomioon lakiesityksessä, mikä on
huomioitu hyvin positiivisesti kumppanimaissamme.

Osallistumisesta päätettäessä vaaditaan tässäkin tapauksessa koko eduskunnan myötävaikutusta. Jotta Suomen
kansallinen päätöksenteko olisi riittävän nopeaa ja mahdollistaisi tarpeelliset ennakkovalmistelut, ajatuksena on,
että selonteko annettaisiin jo päätettäessä valmiusosaston asettamisesta korkeampaan valmiuteen. Tällöin
varsinaiseen operaatioon lähdettäessä kuultaisiin vain ulkoasiainvaliokuntaa. Mikään ei kuitenkaan estäisi hallitusta
kuulemasta koko eduskuntaa, jos aika sallii. Lisäksi on muistettava, että hallitus tarvitsee eduskunnan
myötävaikutuksen operaatiota koskevaa unionipäätöstä tehtäessä. EU:n sotilaallisia kriisinhallintaoperaatioita
koskevat päätökset tehdään yksimielisesti.

Maaryhmän toteuttaman operaation - kuten Afganistanin IS AF-operaatio alkuvaiheessaan - osalta lakiesityksen
perusteluihin on kirjattu lisävaateita: kysymys oltava nimenomaisesta kriisinhallintaoperaatiosta, jolla tulisi olla
joko YK:n mandaatti tai ainakin muulla tavoin todettu EU:n poliittisten linjausten mukainen laaja kansainvälinen
tuki.

Lisäksi uusi laki sisältää joukon säädöksiä, jotka koskevat kriisinhallintaan osallistuvien sotilaiden koulutusta,
korvauksia, palkkioita ja erilaisia velvoitteita. Erityisen tärkeää on, että uudessa laissa säädetään myös
kriisinhallintatehtävissä palvelevien sotilaiden oikeudesta voimakeinojen käyttöön. Tältä osin lainsäädäntö saadaan
nyt vastaamaan uudistetun rikoslainsäädännön vaatimuksia.

Rauhanturvaamislain uudistaminen on perusteltua sitäkin taustaa vasten, että tämän vuoden alusta lähtien voimassa
on ollut uusi siviilikriisinhallintaa koskeva laki. Uuden sotilaallista kriisinhallintaa koskevan lain myötä
kummankin sektorin säädöspohja saatetaan ajanmukaiseksi. Painotamme jatkossakin sotilaallisten toimien ohella
siviilikriisinhallinnan kehittämisen tarpeellisuutta ja kokonaisvaltaista lähestymistapaa kriisinhallintaan.

rfjj» O I K E U S M I N I S T E R I Ö LAUSUNTO
/

S
Lainvalmisteluosasto
Lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren 23.9.2005

Eduskunnan pemstuslakivaliokunnalle

HALLITUKSEN ESITYS SOTILAALLISESTA KRIISINHALLINNASTA JA ERÄIKSI SIIHEN
LIITTYVIKSI LAEIKSI (HE 110/2005 vp)

Esityksen pääasiallisena tavoitteena on nykyisen rauhanturvaamislain uudistaminen siten, että
Suomi voisi täysimääräisesti osallistua kriisinhallintatehtäviin erityisesti YK:n ja EU:n sekä Naton
rauhankumppanuusyhteistyön puitteissa ja, että Suomi voisi osallistua EU:n valmiusjoukkojen



toimintaan. Oikeusministeriö pitää esityksen tavoitteita ja keskeisiä ehdotuksia kannatettavina.
Lakiehdotuksen suhdetta perustuslakiin on asianmukaisesti käsitelty esityksessä. Oikeusministeriö
yhtyy siinä esitettyihin kantoihin. Toistamatta esityksessä lausuttua sen enempää kiinnitetään
jäljempänä huomiota muutamiin säännösehdotuksiin, jotka saattavat näyttää ongelmallisilta
valtiosääntöoikeudelliselta kannalta taikka joita ei ole käsitelty hallituksen esityksessä.

Käsite "sotilaallinen kriisinhallinta " sekä YK:n mandaatti

Sotilaallisesta kriisinhallinnasta annettavan lain 1 §:n mukaan Suomi voisi osallistua YK:n
turvallisuusneuvoston valtuuttamaan tai poikkeuksellisesti muuhun kansainväliseen sotilaalliseen
kriisinhallintaan, jonka tarkoituksena on kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden ylläpitäminen tai
palauttaminen taikka humanitaariseen avustustoiminnan tukeminen tai siviiliväestön suojaaminen
YK:n peruskirjan päämäärät ja periaatteet sekä muut kansainvälisen oikeuden säännöt huomioon
ottaen (sotilaallinen kriisinhallinta).

Käsitettä "sotilaallinen kriisinhallinta" kuvataan siten ehdotetussa 1 §:ssä mutta sitä ei
tarkemmin määritellä. Käsitteen sisältö on kuitenkin käytännössä vakiintunut ja viittauksella YK:n
päämääriin ja periaatteisiin sekä kansainvälisen oikeuden sääntöihin varmistetaan selkeä rajaus
sotilaallisen kriisinhallinnan ja sotatoimien välille. YK:n peruskirja koskee lähtökohtaisesti
valtioiden välisiä suhteita. Sotilaallisessa kriisinhallinnassa ei ole kysymys peruskirjan 7 luvussa
tarkoitetuista hyökkäysteoista, vaan yleensä on kysymys operaatiosta, joka suoritetaan kohdevaltion
suostumuksella tai pyynnöstä. Toisaalta YK:n valtuuttamissa rauhanturvaamisoperaatiossa viitataan
nykyisin yleensä peruskirjan 7 lukuun. Viittauksella luodaan oikeusperusta
rauhanturvaamisjoukkojen voimankäyttöoikeuksille ja mahdollistetaan pakotetoimia. YK:n
käytäntöä voidaan, kuten mm. Klaus Törnudd (Hufvudstadsbladet 18.5.2005) on tehnyt, pitää
hieman epäselvänä kun ei ole keksitty muita keinoja YK-joukkojen voimankäyttötoimivaltuuksien
vahvistamiseksi kriisinhallintaoperaatioissa. Tämän vuoksi on tärkeää, että yksittäistapauksissa
täsmennetään YK:n tai muiden kriisinhallintajoukkojen voimankäyttövaltuuksia.
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Ehdotetun pykälän tietyssä mielessä epämääräiseksi jäävä soveltamisala saattaa näyttää ongelmalliselta.
Sotilaallisen kriisinhallinnan käsitettä on kuitenkin yksityiskohtaisesti kuvattu esityksen perusteluissa. Ehdotettu
kansallinen päätöksentekojärjestelmä turvaa lisäksi sen, että eduskunnalla on mahdollisuus valvoa sitä, ettei lakia
sovelleta muihin kuin siinä tarkoitettuihin kriisinhallintaoperaatioihin. Näin ollen on varmistettu, ettei lakia voida
soveltaa perustuslain 93 §:n 1 momentissa tarkoitettuihin tilanteisiin, eli päättämiseen sodasta ja rauhasta.

Esityksen lähtökohtana on, että Suomi kuten muutkin maat pitää YK:n turvallisuusneuvoston mandaattia
tarpeellisena sotilaallisille kriisinhallintaoperaatiolle, ja pyrkii saattamaan operaatiot turvallisuusneuvoston
käsiteltäviksi. Poikkeuksellisesti Suomi voisi kuitenkin osallistua sotilaalliseen kriisinhallintaan myös ilman
turvallisuusneuvoston mandaattia. Tämä mahdollisuus on jo olemassa useimmissa muissa maissa ja sitä on pidetty
oikeudellisesti hyväksyttävänä edellyttäen, että operaatiossa noudatetaan YK:n tavoitteita ja päämääriä sekä
kansainvälisen oikeuden sääntöjä.

Perustuslain 1 §:n 3 momentin mukaan Suomi osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön rauhan ja
ihmisoikeuksien turvaamiseksi sekä yhteiskunnan kehittämiseksi. Esityksen keskeisenä tavoitteena on, että Suomi
voisi täysipainoisesti osallistua Euroopan unionin valmiusjoukkojen toimintaan. Tältä osin esitystä voidaan pitää
ongelmattomalta valtiosäännön kannalta. Oikeusministeriö on esityksen valmistelun aikana toivonut 1 §:n 2
momentin sanamuodon täsmentämistä siten, että Suomen osallistuminen rajattaisiin ei pelkästään YK:n
peruskirjaan ja kansainvälisen oikeuden sääntöihin viitaten vaan myös Euroopan unionin oikeuteen viitaten.

Ehdotetun 1 §:n 2 momentin mukaan Suomi voisi "poikkeuksellisesti" osallistua myös muuhun kuin YK:n
turvallisuusneuvoston valtuuttamaan sotilaalliseen kriisinhallintaan. Säännös on oikeusministeriön käsityksen
mukaan tarpeellinen esityksessä mainituista syistä. Ehdotettu ilmaisu merkitsee kuitenkin sitä, että
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poikkeuksellisesta menettelystä ei voi muodostua pääsääntö. Jos kansainvälinen kehitys menisi siihen suuntaan,
että esimerkiksi EU enenevässä määrin järjestäisi kriisinhallintaoperaatioita ilman turvallisuusneuvoston
valtuutusta. Suomi ei enää ehdotetun sanamuodon vuoksi voisi osallistua näihin operaatioihin. Tältä osin ehdotettu
säännös johtanee siihen, että Suomi kansainvälisesti korostaa YK:n turvallisuusneuvoston valtuutuksen merkitystä
ja tärkeyttä.

Osallistumisesta ja varautumisesta päättäminen

Ehdotetut säännökset siitä, miten Suomi päättäisi osallistumisesta sotilaalliseen kriisinhallintaan,
vaimiusosaston asettamisesta ja osallistumisen lopettamisesta ovat oikeusministeriön käsityksen mukaan
tarkoituksenmukaiset ja asianmukaiset.

Julkisessa keskustelussa on esitetty käsityksiä, joiden mukaan päätös Suomen osallistumisesta EU:n
sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon olisi EU:n päätöksen täytäntöönpanoa, minkä vuoksi asiasta päättäisi
valtioneuvosto perustuslain 93 §:n 2 momentin mukaisesti. Oikeusministeriö pitää kuitenkin esityksessä
omaksuttua kantaa oikeana, jonka mukaan päätös Suomen osallistumisesta EU:n sotilaalliseen kriisinhallinta-
operaatioon on erillinen päätös eikä operaation perustamispäätöksen täytäntöönpanoa. Näin ollen Suomi osallistuu
EU:n neuvostossa tapahtuvaan päätöksentekoon perustuslain EU-asioiden valmistelua koskevien säännösten
mukaisesti. Neuvoston päätös ei kuitenkaan vielä velvoita Suomea osallistumaan operaatioon, vaan siitä tehdään
erillinen kansallinen päätös. Tähän päätökseen liittyy sellaista uiko- ja turvallisuuspoliittista harkintaa, jota koskeva
päätöksenteko kuuluu perustuslain 93 §:n 1 momentin mukaan tasavallan presidentille. Asian yhteys EU:n
päätöksentekoon edellyttää presidentin ja valtioneuvoston välistä kiinteää yhteistoimintaa, joka toteutuu uiko- ja
turvallisuuspoliittisessa ministerivaliokunnassa. Lisäksi presidentti tekee päätöksensä valtioneuvoston ratkai-
suehdotuksesta.

Ehdotetun 2 §:n 2 momentissa on nimetty valtioneuvoston uiko- ja turvallisuuspoliittinen
ministerivaliokunta suoraan lakitekstissä. Oikeusministeriön mielestä olisi asianmukaisempaa jättää valiokunta
nimeämättä ja käyttää sen sijaan ilmaisua "uiko- ja turvallisuuspolitiikkaa käsittelevä ministerivaliokunta", kuten
on tehty esimerkiksi valtioneuvostosta annetun lain (175/2003) 24 §:ssä.

Eduskunnan osallistuminen päätöksentekoon

Ehdotettuja säännöksiä eduskunnan osallistumisesta päätöksentekoon (3 §) voidaan sinänsä pitää
eduskunnan kannalta riittävinä ja tarkoituksenmukaisina. Ehdotetun lakitekstin mukaan eduskunnalle on annettava
selonteko muun muassa, jos ratkaisuehdotus koskee sotilaallisesti "erityisen vaativaa kriisinhallintatehtävää".
Yksityiskohtaiset perustelut ovat kuitenkin sisäisesti hieman ristiriitaiset. Niissä todetaan, että sotilaallisesti
"vaativana" kriisinhallintatehtävänä (siis ei "erityisen vaativana") pidettäisiin operaatiota, jonka toteuttamisen
arvioitaisiin toimialueen olosuhteet huomioon ottaen sisältävän merkittäviä riskejä sekä toteuttavasta tahosta
riippumatta myös sellaisia tehtäviä, joihin voi sisältyä sotilaallisia pakotetoimia. Erityisen vaativina tehtävinä
pidettäisiin kuitenkin aina esimerkiksi osallistumista kriisinhallintaan EU:n nopean toiminnan joukolla, toi-
meksiannoltaan vaativan Nato-johtoiseen vakautusoperaatioon ja toteuttajatahosta riippumatta ylipäätään
osallistumista sellaisiin sotilaallisiin kriisinhallintatehtäviin joihin voi sisältyä pakottamista ja jotka toteutetaan
ilmeisen riskialttiissa toimintaympäristössä. Perustelut näyttävät jakavan sotilaalliset kriisinhallintatehtävät
kolmeen ryhmään: sotilaallisesti erityisen vaativat, sotilaallisesti vaativat ja muut, ei-vaativat.

Perustelujen mainitusta ristiriidasta huolimatta lienee ehdotetun pykälän sanamuodon perusteella
kehitettävissä johdonmukainen käytäntö siitä, milloin valtioneuvoston tulee kuulla koko eduskuntaa selonteon
muodossa.

Voimakeinojen käyttö

Ehdotetussa laissa on säännös sotilaallisessa kriisinhallinnassa palvelevan sotilaan oikeudesta käyttää
voimakeinoja (21 §). Laissa ei sen sijaan säädettäisi kriisinhallintajoukkojen voimankäyttöoikeuksista vaan niistä



sovitaan ja päätetään operaation mandaatissa. Kuten edellä todettiin on tärkeää, että yksittäistapauksissa
täsmennetään voimankäyttövaltuuksia. Päätettäessä voimankäyttövaltuuksista Suomea sitoisi ehdotetun lain 1 §:n 2
momentin säännös, jonka mukaan Suomen osallistuminen sotilaalliseen kriisinhallintaan on mahdollinen
ainoastaan YK:n peruskirjan päämäärät ja periaatteet sekä muut kansainvälisen oikeuden säännöt huomioon ottaen.
Suomi ei siis voisi osallistua operaatioon, jonka voimankäyttö valtuudet olisivat ristiriidassa peruskirjan tai
kansainvälisen oikeuden kanssa.

Kansainvälisen kriisinhallintatoiminnan luonteen vuoksi on selvää, että yksittäiset operaatioon osallistuvat
maat eivät erikseen voi omassa lainsäädännössään säätää voimankäyttövaltuuksista. Ehdotettu laki ei tältä osin ole
ongelmallinen perustuslain 1 §:n 1 momentissa säädetyn täysivaltaisuusperiaatteen kannalta.
neuvoston välistä kiinteää yhteistoimintaa, joka toteutuu uiko- ja turvallisuuspoliittisessa ministerivaliokunnassa.
Lisäksi presidentti tekee päätöksensä valtioneuvoston ratkaisuehdotuksesta.

Ehdotetun 2 §:n 2 momentissa on nimetty valtioneuvoston uiko- ja turvallisuuspoliittinen
ministerivaliokunta suoraan lakitekstissä. Oikeusministeriön mielestä olisi asianmukaisempaa jättää valiokunta
nimeämättä ja käyttää sen sijaan ilmaisua "uiko- ja turvallisuuspolitiikkaa käsittelevä ministerivaliokunta", kuten
on tehty esimerkiksi valtioneuvostosta annetun lain (175/2003) 24 §:ssä.

Eduskunnan osallistuminen päätöksentekoon

Ehdotettuja säännöksiä eduskunnan osallistumisesta päätöksentekoon (3 §) voidaan sinänsä pitää
eduskunnan kannalta riittävinä ja tarkoituksenmukaisina. Ehdotetun lakitekstin mukaan eduskunnalle on annettava
selonteko muun muassa, jos ratkaisuehdotus koskee sotilaallisesti "erityisen vaativaa kriisinhallintatehtävää".
Yksityiskohtaiset perustelut ovat kuitenkin sisäisesti hieman ristiriitaiset. Niissä todetaan, että sotilaallisesti
"vaativana" kriisinhallintatehtävänä (siis ei "erityisen vaativana") pidettäisiin operaatiota, jonka toteuttamisen
arvioitaisiin toimialueen olosuhteet huomioon ottaen sisältävän merkittäviä riskejä sekä toteuttavasta tahosta
riippumatta myös sellaisia tehtäviä, joihin voi sisältyä sotilaallisia pakotetoimia. Erityisen vaativina tehtävinä
pidettäisiin kuitenkin aina esimerkiksi osallistumista kriisinhallintaan EU:n nopean toiminnan joukolla, toi-
meksiannoltaan vaativan Nato-johtoiseen vakautusoperaatioon ia toteuttajatahosta riippumatta ylipäätään
osallistumista sellaisiin sotilaallisiin kriisinhallintatehtäviin joihin voi sisältyä pakottamista ja jotka toteutetaan
ilmeisen riskialttiissa toimintaympäristössä. Perustelut näyttävät jakavan sotilaalliset kriisinhallintatehtävät
kolmeen ryhmään: sotilaallisesti erityisen vaativat, sotilaallisesti vaativat ja muut, ei-vaativat.

Perustelujen mainitusta ristiriidasta huolimatta lienee ehdotetun pykälän sanamuodon perusteella
kehitettävissä johdonmukainen käytäntö siitä, milloin valtioneuvoston tulee kuulla koko eduskuntaa selonteon
muodossa.

Voimakeinojen käyttö

Ehdotetussa laissa on säännös sotilaallisessa kriisinhallinnassa palvelevan sotilaan oikeudesta käyttää
voimakeinoja (21 §). Laissa ei sen sijaan säädettäisi kriisinhallintajoukkojen voimankäyttöoikeuksista vaan niistä
sovitaan ja päätetään operaation mandaatissa. Kuten edellä todettiin on tärkeää, että yksittäistapauksissa
täsmennetään voimankäyttövaltuuksia. Päätettäessä voimankäyttövaltuuksista Suomea sitoisi ehdotetun lain 1 §:n 2
momentin säännös, jonka mukaan Suomen osallistuminen sotilaalliseen kriisinhallintaan on mahdollinen
ainoastaan YK:n peruskirjan päämäärät ja periaatteet sekä muut kansainvälisen oikeuden säännöt huomioon ottaen.
Suomi ei siis voisi osallistua operaatioon, jonka voimankäyttövaltuudet olisivat ristiriidassa peruskirjan tai
kansainvälisen oikeuden kanssa.

Kansainvälisen kriisinhallintatoiminnan luonteen vuoksi on selvää, että yksittäiset operaatioon osallistuvat
maat eivät erikseen voi omassa lainsäädännössään säätää voimankäyttövaltuuksista. Ehdotettu laki ei tältä osin ole
ongelmallinen perustuslain 1 §:n 1 momentissa säädetyn täysivaltaisuusperiaatteen kannalta.
Kriisinhallintahenkilöstön pätevyysvaatimukset



Lakiehdotuksen 7 §:n 3 momentin mukaan kriisinhallintatehtäviin valittavien henkilöiden tulee olla
Suomen kansalaisia. Perustuslain 125 §:n 1 momentin mukaan lailla voidaan säätää, että määrättyihin julkisiin
virkoihin tai tehtäviin voidaan nimittää vain Suomen kansalaisia. Sanonnalla "määrätty" julkinen virka tai tehtävä
on ilmaistu periaate, jonka mukaan kansalaisuusvaatimuksia tulee asettaa vain rajoitetusti ja perustelluista syistä
(HE 1/1998 vp s. 180/1). Perustuslakivaliokunta on pitänyt kansalaisuus-vaatimusta muun muassa tuomarin,
poliisimiehen ja rajavartiolaitoksen virkaan perusteltuna, koska virkaan tai tehtävään on liittynyt merkittävää
julkisen vallan käyttämistä (PeVL 13/1999 vp, PeVL 28/2004 vp ja PeVL 8/2005 vp). Suomen kansalaisuus on oi-
keusministeriön käsityksen mukaan perusteltua asettaa rauhanturvaamishenkilöstön kelpoisuusvaatimukseksi, eikä
ehdotusta voida pitää perustuslain 6 §:n 2 momentin mukaisen syrjintäkiellon kannalta ongelmallisena.

Kriisinhallintahenkilöstöllä on oikeus käyttää voimakeinoja palvelustehtävää suorittaessaan ja käyttää siten
julkista valtaa. Tämän vuoksi on tärkeää, että huolehditaan henkilöstön soveltuvuudesta tehtävään.
Pätevyysvaatimukset liittyvät perustuslain 18 §:n 1 momentin mukaisiin oikeuksiin työn ja ammatin valinnan
vapaudesta, minkä vuoksi sääntelyä ei ole asianmukaista jättää ehdotetun kaltaisen kokonaan avoimen valtuuden
nojalla ministeriön asetuksen varaan (ks. PeVL 2/2005 vp). Sen vuoksi olisi harkittava lakiluonnoksen
täydentämistä yleisellä henkilöstön soveltuvuutta koskevalla säännöksellä.

Palvelussuhteen ehdot

Ehdotetun 12 §:n 1 momentin mukaan palvelussuhteessa olevalla on oikeus sairausloman ajan palkkaan sekä
äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaaseen. Pykälästä ja sen perusteluista ei kuitenkaan ilmene niitä perusteita, joiden
mukaan nämä oikeudet määräytyvät. Tämä näyttää ongelmalliselta sitä taustaa vasten, että kriisinhallintahenkilöstö
on niin sanotussa muussa julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa, eikä ole mukana virkaehtoso-pimusj ärj
estelmässä.
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Herra Puheenjohtaja

Yleisiä toteamuksia

Hallituksen esitys on päivätty 2 päivälle syyskuuta 2005, Sen mu-
kaan (s. 36) "Eduskunnalle suunnitellaan annettavaksi syysistuntokau-
della 2005 hallituksen esitys perustuslakisopimuksen hyväksymisestä".
Ns. perustuslaillisen sopimuksen käsittelyn eteneminen EU:n jäsenval-
tioissa pysähtyi jo kesällä, ja hallituksen esityksen antamisen aikaan
tiedettiin, ettei eduskunnalle - toisin kuin esityksessä sanotaan - toimiteta
ehdotusta ns. perustuslaillisen sopimuksen hyväksymisestä ja voi-
maansaattamisesta. Sittemmin on ilmoitettu, että hallitus antaa asiassa
selonteon.

Hallituksen esityksen todetaan kylläkin olevan irrallinen ko. sopi-
muksesta, koska Petersbergin periaatteet alkuperäismuotoisina ovat jo
voimassa. Silti esitys nojaa vahvasti sen oletuksen varaan, että kriisin-
hallintamallin EU-versio rakentuisi perustuslaillisen sopimuksen tar-
koittaman, uudistetun rakennelman pohjalle ja nojaisi uudistettuihin
Petersbergin periaatteisiin.

Jos perustuslaillinen sopimus tulisi normaaliin tahtiin voimaan, pi-
larijako poistuisi ja entisen III pilarin päätöksentekojärjestelmä olisi
korvautunut täsmällisemmällä Eurooppa-neuvostojohtoisella järjestel-
mällä. Nyt kuitenkin lakiehdotusta on arvioitava EU:n kriisinhallinnan
osalta Nizzan ja Amsterdamin sopimusten tasosta lähtien.

Hallituksen esityksen valtiosääntöoikeudelliseen arviointiin tämä
seikka ei nähdäkseni merkittävästi vaikuta, kansainvälisoikeudelliseen
arvioon kylläkin. Näyttää siltä, että EU:n perustuslaillisen sopimuksen
vastoinkäymisten seurauksena nyt esillä olevassa lakiehdotuksessa tar-
koitetun EU-pohjaisen kriisihallintatoiminnan EU-oikeudellinen pohja
(oikeusperuste ja ehkä myös päätöksentekomenettely) ohenee merkittä-
västi. Tarkoitan perustuslaillisen sopimuksen III luvun uudistettuja
säännöksiä (mm. III-309 artiklan 1 kohta sekä myös I osan 43 artikla).
Kuvaavasti hallituksen esityksen s. 38 viitataan suoraan de facto rau-
keavaan III-309 artiklaan oikeusperusteena.

Hallituksen esitys on näköjään laadittu ulkoasiainvaliokunnan hahmottamaa, mutta merkittävältä
osin toteutumatta läävää järjestelmää silmällä pitäen "-.Yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka

Konventin ehdotus sopimukseksi perustuslaista sisältää turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa
koskevia ehdotuksia, joista osa pyrkii tehostamaan nykyistä EU:n turvallisuusja puolustuspoliittista
toimintaa, erityisesti kriisinhallintaa. Ehdotukseen sisältyy myös nykyisiin toimintamuotoihin
verrattuna uudentyyppisiä sitoumuksia tai toimintamuotoja.



Tiivistetysti voidaan todeta, että konventin ehdotukset sisältävät seuraavat kuusi merkittävää
turvallisuus- ja puolustuspolitiikan uudistusta:

unionin sotilaallisten kriisinhallintatehtävien täydentäminen (aseidenriisunta, konfliktin esto, neuvonta
ja tuki sotilasasioissa sekä konfliktin jälkeinen vakauttaminen) sekä terrorismin torjumisen
edistäminen kaikkien kriisinhallintatehtävien avulla

yhteisvastuulauseke eli sotilaallisten voimavarojen käyttö unionin alueella terrorismin torjunnassa
sekä terrori-iskujen, suuronnettomuuksien ja luonnonkatastrofien jälkihoidossa

EU:n puolustusmateriaali-, tutkimus-ja voimavaraviraston perustaminen mahdollisuus valtuuttaa
jäsenvaltioiden ryhmä toteuttamaan kriisinhallintaoperaatio unionin nimissä
mahdollisuus rakenneyhteistyölle ja vaativimmille sitoumuksille korkeammat sotilaalliset voimavarat

omaavien jäsenvaltioiden kesken (ns. voimavaraydin) sekä
mahdollisuus keskinäisille turvatakuille halukkaiden jäsenvaltioiden kesken (ns.

turvatakuuydin)"

Toiseksi totean, että hallituksen esitys sisältää poikkeuksellisen
runsaasti valtiosääntöoikeudellisesti merkittäviä, joskin hyvin teoreettisia
yksityiskohtia. Niitä on niin runsaasti, ettei ole mahdollista arvioida
kaikkia yksityiskohtia täydessä laajuudessa.

Yksityiskohdat
Osallistumista koskevat sopimukset (4 §)

4 § sisältää järjestelmän, jossa kriisinhallintajoukkojen asemaa tar-
koittavat sopimukset mm. YK:n kanssa voimaansaatetaan tasavallan
presidentin asetuksin. EU-kytkentäiset sopimukset voimaansaatettai-siin
valtioneuvoston asetuksin. Hallituksen esityksen perustelujen mukaan
tässä olisi kysymys PeL 80 §:ssä tarkoitetusta asetuksenantovallasta, eikä
esityksessä tässä yhteydessä viitata kansainvälisten sopimusten
hyväksymis- ja voimaansaattamisjärjestelmään PeL 8 luvussa.

Menemättä yksityiskohtiin perusteellisesti totean, että PeL 80 §:n
käyttö oikeusperustana tällaiselle järjestelmälle ei ole mielestäni riittävä.
Kriisinhallintalakiehdotuksen 4 §:ssä tarkoitetut sopimukset ovat
kansainvälisoikeudellisia sopimuksia, jotka sitovat Suomen valtiota
kansainvälisoikeudellisesti Wienin valtiosopimuskonvention säännösten
mukaan. Niihin on siten sovellettava PeL 8 luvun toimivaltasäännöksiä.
Tällaisten sopimusten hyväksymisestä/allekirjoittamisesta päättää
tasavallan presidentti, eräin edellytyksin eduskunnan suostumuksin (PeL
94. 1 §). Yksi edellytys on, että eduskunnan on annettava
suostumuksensa lainsäädännön alaan kuuluvalle sopimukselle. Käsillä
olevassa hallituksen esityksessä on mukana tietynlainen mallisopimus
(Sopimus YK:n kanssa). Sen säännöksissä on useita "lainsäädännön
alaan" nykytulkinnan mukaan kuuluvia seikkoja (mm. korvausjärjestelyt
ja riitojen sekä erimielisyyksien käsittely-ja ratkaisujärjestelmät).

Kriisinhallintalakiehdotuksen 4 § puhuu vain voimaansaattamisesta
sekä syrjäyttää PeL 93 §:n ja 94 §:n tietyt toimivaltasäännökset. Esitys
rakentuu kansainvälisoikeudellisia sopimuksia tarkoittavan
ennakkovaltuutuksen teorian varaan. Tällaisiin ennakko valtuutuksiin



voitiin vuoden 1928 Valtiopäiväjärjestyksen 69 §:n voimassaolokaudel-la
turvautua sellaisissa tapauksissa, joista nyt on kysymys.

Vuoden 2000 perustuslaki (kuten 1919 HM ja 1928 VJ) vaikenevat
tällaisen valtuutuskonstruktion käyttömahdollisuudesta. Syventymättä
asian yksityiskohtiin katson, että myös nykyinen PeL 8 luvun järjestelmä
mahdollistaa sen, että tasavallan presidentti valtuutetaan asetuksin
voimaansaattamaan sellaisen lainsäädännön alaan kuuluvan sopimus,
jonka tekstimalli on ollut eduskunnan nähtävänä.

Kysymyksessä olevan sopimuksen allekirjoittamisesta päättää ta-
savallan presidentti PeL 93 §:n toimivaltasäännöksen puitteissa mutta
PeL 58 §:n mukaisessa päätöksentekomenettelyssä (valtioneuvoston
ratkaisuehdotuksesta).

Hallituksen esityksen mukaan tietyt konkreettiset kansainvälisoi-
keudellisesti velvoittavat kriisinhallintasopimukset voimaansaatetaan
valtioneuvoston asetuksin. Rakennelmaan soveltuu ensikin se, mitä edellä
on sanottu: PeL 80§ ei kata tällaista asetuksenantovaltaa valtioneuvoston
asetuksin. Toiseksi näiden asetusten antaminen valtioneuvoston päätöksin
perustellaan PeL 80 §:n säännöksin, mutta viittaamalla myös
ulkopoliittisen päätöksenteon kahtiajakoon silmällä pitäen tasavallan
presidentin yleistä ulkopolitiikan johtovaltaa toisaalta ja valtioneuvoston
toimivaltaa EU-asioissa. En pidä tätä päättelytapaa täysin vakuuttavana
kahdesta syystä. Ensinnäkin kysymys on tällaisessa EU- yhteydessäkin
kansainvälisoikeudellisesta sopimuksesta.

Toiseksi, kun Euroopan unioni näyttää jäävän vaille oikeushenki-
löllisyyttä, sopimukset tehtäneen EY:n nimissä. Asia eli kriisinhallinta-
sopimus näyttää pysyvän tasavallan presidentin ulkopolitiikan
johtovallan puitteissa erityisesti siitä syystä, ettei EU:n päätöksenteko-
järjestelmä muutukaan (pilarijako erilaisine päätöksentekomenetelmi-
neen jää voimaan Amsterdamin/Nizzan sopimusten tasoon).

Asia voidaan ilmaista niinkin, että kun täysivaltaista EU:ta ja Eu-
rooppaneuvostoa ei perusteta, asiat jäävät valtiosopimus- ja turvalli-
suuspolitiikkatasoon ja saman tien tasavallan presidentin asetuksen
tasoon (PeL 95.1 §: "Muilta osin kansainväliset velvoitteet saatetaan
voimaan tasavallan presidentin asetuksella").

Suomen Perustuslain 58 §:n päätöksentekojärjestelmän laajentami-
nen koskemaan kriisinhallintapäätöksiä

PeL 58 § on mielestäni perustuslain vaikeaselkoisin säännös. Tämä
johtuu niistä vaikeista kompromisseista, joita tehtiin vuoden 2000 pe-
rustuslain valmistelussa tasavallan presidentin itsenäisen ja valtioneu-
vostoon sidotun päätösharkinnan suhteen.

Hallituksen esityksen ideana on laajentaa päätöksentekomenettelyt
siis koskemaan kriisinhallintaa (valtioneuvoston ratkaisuehdotus presi-
dentin päätöksen välttämättömänä edellytyksenä). Syventymättä tähän-



kään laajaan ongelmaan totean lähtökohtaisesti, että menettelytavalle
tuskin on lähtökohtaisia valtiosääntöoikeudellisia esteitä. Asia ei ole
selkeä, ja ongelma on seuraava. PeL 58 §:n 2 momentti säätää kahden-
laisesta presidentinvallasta. Eräissä tapauksissa, kun valtioneuvosto on
tehnyt ratkaisuehdotuksensa ja presidentti ei siihen tyydy, asia palautuu
valtioneuvostolle. Valtioneuvoston uuden ehdotuksen jälkeen presiden-
tillä on eräissä tapauksissa itsenäinen valta poiketa ratkaisuehdotuksesta
(leuten virkanimitykset), toisissa ( kuten hallituksen esitykset) presidentti
on sidottu hallituksen uuteen ratkaisuehdotukseen.

Nyt esillä olevassa hallituksen esityksessä viitataan yleisesti "val-
tioneuvoston ratkaisuehdotukseen" määrittämättä sitä, lukeutuvatko nämä
ratkaisuehdotukset PeL 58 §:n 2 momentin 1 lauseen tarkoittaman
pääsäännön vai toisen lauseen poikkeussäännön alaisuuteen.

Pidän melko selvänä, että hallituksen esitys tarkoittaa sellaisia val-
tioneuvoston ratkaisuehdotuksia, joista tasavallan presidentti omaa sekä
palautusvallan että toimivallan poiketa valtioneuvoston uudesta ratkai-
suehdotuksesta.

Tyydyn toteamaan vielä yhden seikan. Lienee selvää, että hallituksen
esitys tarkoittaa sitä mitä siihen on kirjoitettu: kun käytetään valtio-
neuvoston ratkaisuehdotusten päätöksentekomuotoa, valtioneuvosto voi
kieltäytyä tekemästä kriisinhallintaa tarkoittavaa ratkaisuehdotusta, jol-
loin presidentti ei voi tehdä asiassa päätöstä. Kärjistyneimmillään tilanne
esiintyy silloin, jos tasavallan presidentti haluaisi peruuttaa tai keskeyttää
(osallistumisen lopettaminen, lakiehdotuksen 2 §:n 1. lause)
osallistumisen, mutta valtioneuvosto tahtoo jatkaa toimintaa, eikä anna
keskeyttämistä tarkoittavaa ratkaisuehdotusta.

Se, että päätöksentekomenettelyt on irrotettu sotilaskäskyasioista,
rajoittaa merkittävästi tasavallan presidentin päätösvaltaa ylipäällikkönä
esimerkiksi juuri oloissa, jolloin ylipäällikkö haluaisi vetää joukkonsa
pois vieraasta valtiosta, mutta valtioneuvosto katsoo, että toimintaa on
jatkettava, eikä siis tee tätä tarkoittavaa ratkaisuehdotusta.

Sotilaallisesti vaativien kriisinhallintaoperaatioiden suhde päätök-
sentekoon sodasta ia rauhasta (PeL 93.1 §)

Hallituksen esityksen perustelujen mukaan sotavoiman käyttöön
kykenevä yksikkö voidaan lähettää vieraaseen valtioon vain sen kutsusta
tai suostumuksella. Nähdäkseni juuri tästä syystä on perusteltua katsoa,
että kriisinhallinta ei ole sodankäyntiä.

Kansainvälisessä oikeudessa puhutaan nykyisin "aseellisista selk-
kauksista" ja "kollektiivisesta asevoiman käytöstä humanitaaristen tar-
koitusperien toteuttamiseksi".

Kriittinen tilanne syntyy seuraavasti. Tietyssä valtiossa syntyy
aseellisia yhteenottoja. Sen laillinen hallitus pyytää kriisinhallintajouk-



koja, ja ne siirtyvät alueelle. Kahakat laajenevat sisällissodaksi, jossa
hallituksen joukot jäävät alakynteen. Näissä oloissa Suomi joukon osa-
puolena saattaa tulla sidotuksi sisällissotaan. Toinen kriittinen tilanne
syntyy, jos kaaosmaisessa tilanteessa kutsun esittänyt hallitus peruuttaa
kutsun, mutta joukot päätetään humanitaarisista syistä pitää alueella.
Tällöin ko. hallitus voi luonnehtia joukkoja lähettäneet maat sodankävi-
jöiksi tai hyökkääjiksi ja katsoa olevansa sotatilassa mm. Suomea vas-
taan.

Kuten alussa totesin, vieraan hallituksen pyyntö tai suostumus
joukkojen lähettämisen edellytyksenä poistaa ongelman PeL 93 §:n
osalta. Suurin piirtein kait on niin, että nykyään PeL 93 § tarkoittaa
kansallista puolustussotaa (sanamuoto kylläkin yhä vielä 2000- luvulla
mahdollistaa YK:n peruskirjan kieltämän hyökkäyssodan).

Tyydyn toteamaan, että lakitekstistä ei näy sitä, että vieraan valtion
kutsu tai suostumus on edellytys sotajoukon lähettämiselle vieraaseen
valtioon.

Kriisihallintahenkilökunnan työtaistelukielto (perustelujen s. 48).
Vaikka hallituksen lakiehdotukseen ei näyttäisi sisältyvän nimen-

omaista säännöstä kriisinhallintahenkilökunnan työtaisteluoikeuden ra-
joituksesta (lakkoilukielto) perusteluista näkyy, ettei sellaista oikeutta
ole, joten mahdolliset lakot olisivat lain vastaisia ja ilmeisesti myös
rangaistavia. Uuden perusoikeusjärjestelmän säätämisvaiheessa jäi jos-
sain määrin avoimeksi ainakin se, missä laajuudessa työtaisteluoikeutta
voidaan rajoittaa, vaikka PeL 14 §:n 2 momentin viimeinen lause ni-
menomaisesti turvaa ammatillisen yhdistymisvapauden ja vapauden jär-
jestäytyä muiden etujen valvomiseksi.

Syventymättä tähänkään yksityiskohtaan pemsteellisemmin katsoi-
sin, että yhtä vahvoin syin, kuin eräiden virkamiesryhmien lakko-oikeutta
on rajoitettu (eduskunnan eräät virkamiehet, TP:n kanslian eräät
virkamiehet ja eräin osin ulkoasiainhallinto), nyt tarkoitettu välillinen
työtaisteluvapauden rajoitus voidaan toteuttaa tavallisessa lain-
säätämisjärjestyksessä.

Asiaan vaikuttaa se, että häihin tehtäviin ryhtyvät (muut kuin kan-
tahenkilökunta) tietävät tästä seikasta ennakolta.

Virka-apuosastoon kuuluvan velvollisuudet (Asevelvollisuusla-
kiehdotuksen 3 b §)

Lakiehdotuksen 3 b §:n mukaan varusmiespalvelusta suorittava tai
kertausharjoitukseen osallistuva asevelvollinen voidaan määrätä palve-
lukseen ulkomaille mm. jos hän "kuuluu virka-apuosastoon".Tämän ul-
komaille lähtemisen toteuttavan velvollisuuden merkitystä ei
maanpuolustusvelvollisuuden näkökulmasta voi arvioida

Varusmiespalvelu ja kertausharjoitukset ovat osa PeL 127 §:n 1
momentissa tarkoitettua maanpuolustusvelvollisuutta ("Jokainen Suomen



kansalainen on velvollinen osallistumaan isänmaan puolustukseen tai
avustamaan sitä sen mukaan kuin lailla säädetään".

Lähtökohtaisesti maanpuolustusvelvollisuus tarkoittaa vain Suomen
puolustamista ja siihen valmentautumista. Hallituksen esityksen
perusteluista ei sattunut silmään "virka-apuosaston" kuvausta sen si-
sällöstä tai tarkoituksesta.

Ulkomaille voidaan määrätä lisäksi henkilöt, jotka suorittavat krii-
sinhallintatehtävien tukitehtäviä. (2 kohta). Koska maanpuolustusvel-
vollisuus on säädetty lakiviittauksin eikä siis ehdottomasti rajaudu
Suomen puolustukseen, säännös on nähdäkseni valtiosääntöoikeudelli-
sesti ongelmaton.

Kriisinhallintaoperaation kansainvälisoikeudellinen oikeusperuste ei
nähdäkseni ole valtiosääntöoikeudellinen ongelma, kansainvälisoi-
keudellinen ja erityisesti YK-oikeudellinen kylläkin. PeL 1 §:n 3 mo-
mentin mukaan Suomi osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön rauhan ja
ihmisoikeuksien turvaamiseksi, mikä näyttäisi olevan suhteellisen vahva
valtiosääntöoikeudellinen oikeusperuste nyt käsiteltävänä olevalle
hallituksen esitykselle.

EU:n luonnehtiminen kansainväliseksi järjestöksi 1 §:n3 momen-
tissa.

Lakiehdotuksen sanamuodon mukaan "Tässä laissa tarkoitetun
kriisinhallinnan toimeenpanijana voi olla YK, Euroopan turvallisuus- ja
yhteistyöjärjestö (ETYJ), Euroopan Unioni (EU) tai muu kansainvälinen
järjestö. Tosiasiassa edellä luetelluista YK ja ETYJ ovat aitoja
kansainvälisoikeudellisen oikeushenkilöluonteen omaavia kansainvälisiä
järjestöjä, EU ei sen sijaan ole. Se ei esimerkiksi voi tehdä kansain-
välisoikeudellisia sopimuksia omissa nimissään (ne tehdäänkin nykyisin
EY:n nimissä).

Uudessa perustuslaillisessa sopimuksessa EU olisi muodostettu ai-
doksi kansainväliseksi järjestöksi (oikeushenkilökäsitteen välityksin)
samalla kuin EY olisi lakkautettu. Nyt esitetty sanamuoto ei täysin vastaa
nykytodellisuutta.

Huomiota kiinnittää teknisenä seikkana se, miksi lakiehdotuksessa
Yhdistyneitä Kansakuntia — toisin kuin muita - ei mainita virallisella
nimellään?

Sotilaan kuulematta jättäminen kurinpitomenettelyssä Suomessa on
sinänsä ymmärrettävä asia käytännöllisistä syistä, mutta silti hyvin
arveluttava PeL 21 §:n 2 momentin kannalta. Perustuslaki näyttäisi melko
ehdottomasti turvaavan oikeuden tulla kuulluksi itseään tarkoittavassa
oikeudenkäynnissä. Seuraamuksen määräämisen ehdottomana
edellytyksenä ei ole tunnustus. Toiseksi sakko ja varoitus saattavat olla



varsin kovia seuraamuksia esimerkiksi ammattisotilaalle virkauralla
etenemistä silmällä pitäen.

Valituskielto päätöksiin, joilla henkilö ei pääse kriisinhallintakou-
lutukseen on sekin arveluttava säännös oikeusturvaperusoikeuden nä-
kökulmasta, mutta ei mielestäni yhtä arveluttava kuin edellisessä
tapauksessa. Lähtökohtaisesti valitusoikeus tulee olla aina, kun on kyse
joko

-subjektiivisesta oikeudesta tai
-melko tarkoin säännellystä vapaaharkintaisesta hallintopäätöksestä.
Esimerkiksi yliopistohakuihin liittyy oikaisuvaatimus- ja valitus-

oikeusmenettely, vaikkei kenelläkään ole subjektiivista oikeutta päästä
tiedekuntaan. Nyt esillä oleviin tapauksiin sisältyy runsaasti vapaata
harkintaa hakevan henkilön sopivuudesta ja kyvykkyydestä. Näin ollen
jää valiokunnan harkintaan, onko valituskielto perustuslain kannalta
hyväksyttävä. On toisaalta niinkin, että valittajan kannalta saattaa olla
ikävää saada julkiseksi tuleva valitusinstanssin päätös, jossa valitus hy-
läten todetaan hänen sopimattomuutensa tai kyvyttömyytensä objektii-
viset syyt.

Kriisinhallintarekisteriä tarkoittavaan säännöstöön (26 § ) ei sisälly
säännöstä siitä, että teknisen käyttöyhteyden saajan on osoitettava riittävä
tietosuojan taso.

Yhteenveto

Monista valtiosääntöoikeudellisista erityispiirteistään huolimatta
lakiehdotus voidaan käsitellä  tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä.
Ongelmallista kuitenkin on, että laki on perusteltu EU-johtoisen krii-
sinhallinan suhteen olojen muutosta vastaamattomalla tavalla (EY/EU-
järjestelmä näyttää pysähtyvän Nizzan sopimuksen tasoon). Lisäksi pe-
rustelut eräissä kohdin ovat epävakuuttavia.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2005

Ilkka Saraviita
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Lauri Hannikainen, kansainvälisen oikeuden professori, Turun yliopisto

Lausunto eduskunnan perustuslakivaliokunnalle hallituksen
esityksestä laiksi sotilaallisesta kriisinhallinnasta, sen 1 §:stä

1. Johdanto

Hallitus katsoo kansainvälispoliittisen tilanteen muuttuneen viime vuosina niin tuntuvasti, että
kokonaan uusi laki kriisinhallinnasta/rauhanturvaamisesta on tarpeen. "Uudistuksen
tarkoituksena on ottaa huomioon kansainvälisessä kriisirmallintatoiminnassa tapahtunut kehitys,
jotta Suomi voisi jatkossakin osallistua täysimääräisesti kriisinhallintatehtäviin erityisesti
Yhdistyneiden Kansakuntien, Euroopan unionin ja Pohjois-Atlantin liiton
rauhankumppanuusyhteistyön puitteissa." Keskeisenä tavoitteena on lainsäädännön
uudistaminen siten, että Suomi voisi osallistua EU:n valmiusjoukkojen toimintaan. EU:n
ulkopoliittisen yhteistyön yksi tärkeä laajentumisala on osallistuminen kansainväliseen
kriisinhallintaan. Tämä on kannatettavaa.

YK:n peruskirja asettaa tiukat rajat asevoiman käytölle kansainvälisellä arenalla. Asevoimaa ei
saa käyttää "muutoin kuin yhteiseksi hyväksi" (peruskirjan johdanto). Peruskirja sallii
asevoiman käytön vain kahdella perusteella. Niistä tärkein on turvallisuusneuvoston päätös
asevoiman käytön oikeutuksesta kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden ylläpitämiseksi tai
palauttamiseksi. Toinen oikeutus asevoiman käyttöön on valtion puolustautuminen aseellista
hyökkäystä vastaan; se on poikkeus valtioille asetetusta kiellosta käyttää asevoimaa
kansainvälisissä suhteissa ja sitä tulee tulkita suppeasti.

Jonkin valtion hallituksen antama suostumus ulkopuolisten asevoimien käytölle tuon valtion
alueella on ollut sallittua valtisuvereenisuuden ilmauksena. Se ei ole tahdonvastaista asevoiman
käyttöä.
Huomattakoon, että ilman turvallisuusneuvoston valtuutusta kiellettyä on ollut jopa alueellisen
järjestön turvautuminen asevoimaan kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta suojatakseen, jos
kohdevaltion hallituksen suostumusta ei ole saatu.

YK:n peruskirjan tarkoitusperät asevoiman tiukan kiellon säätämisessä ovat hyvät: 1) valtioiden
suvereenisuuden, alueellisen koskemattomuuden ja turvallisuuden takaaminen, 2)
voimapolitiikan ehkäiseminen, 3) väärinkäytösten ehkäiseminen, 4) valtioiden velvoittaminen
ratkaisemaan kaikki riitansa rauhanomaisin keinoin.

YK:n peruskirjan huomattavana heikkoutena on, ettei turvallisuusneuvosto pysyvien jäsenten
veto-oikeuden takia aina kykene turvaamaan kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta. Mitä tilalle
toissijaisena asevoiman käytöstä päättäjänä?

Monien muiden maiden tavoin Suomi on perinteisesti puoltanut YK:n peruskirjaan perustuvan
asevoiman käytön ja sillä uhkaamisen kiellon tiukkaa tulkintaa. Kuitenkin 1990-luvulla Suomi
useiden länsvaitioiden tapaan päätyi toteamukseen, ettei turvallisuusneuvoston yksivaltaan
perustuva järjestelmä toimi tyydyttävästi. Tämä heijastui rauhanturvalain muutoksessa, jonka



mukaan Suomi voi lähteä mukaan myös sellaiseen sotilaalliseen kriisinhallinta- tai
rauhanturvaoperaatioon, johon kohdevaltion hallitus ei anna suostumustaan mutta jonka
suorittamisesta ETY-järiestö on päättänyt. ETY-järjestö ei kuitenkaan ole tehnyt yhtään tällaista
päätöstä.

YK:n peruskirjan laatijoiden mielessä oli ensisijaisesti valtioiden välisten sotien ja selkkausten
estäminen. 1970-luvun jälkeisenä aikana valtaosa aseellisista selkkauksista on kuitenkin ollut
valtionsisäisiä. Viime vuosien kansainvälinen kehitys on vahvistanut sitä näkemystä, että
asevoiman käytölle laajamittaisten ihmisyysrikosten estämiseksi ja perusjärjestyksen
palauttamiseksi sisällissotaan ja/tai sekasortoon ajautuneihin valtioihin on lisääntyvää tarvetta.
Afrikassa useat valtiot ovat ajautuneet sekasortoon kauhistuttavin tuloksin: erilaiset
kapinallisryhmät, rikollisjoukkiot ja myös hallituksen joukot tai sen valtuutuksella toimivat
puolisotilaalliset joukot terrorisoivat siviiliväestöä. Turvallisuusneuvosto ei ole kyennyt
vastaamaan haasteeseen kolmen pysyvän jäsenen (Yhdysvallat, Venäjä ja Kiina) suhtautuessa
veto-oikeutensa käyttöön usein itsekkäin poliittisin perustein.

EU on yksi niitä kansainvälisiä järjestöjä, jotka ovat todenneet turvallisuusneuvoston
ehdottoman ylivallan jatkumisen mahdottomaksi. EU on päättänyt perustaa aseelliset
kriisinhallintajoukot, jotka voidaan tarvittaessa lähettää kriisialueelle. Turvallisuusneuvoston
ensisijaisuutta ei aseteta kyseenalaiseksi; EU:n nopean toiminnan joukot voivat olla
turvallisuusneuvoston käytettävissä. Mutta jos turvallisuusneuvosto ei kykene tehokkaisiin
päätöksiin, EU on valmis lähettämään omaehtoisesti joukot kriisialueelle.
2. Hallituksen esityksen 1 §

Hallitus on esityksessään valmis muuttamaan Suomen linjaa radikaalisti. Tämä näkyy selkeästi
hallituksen ehdottaman sotilaallista kriisinhallintaa koskevan lain 1 (1-3) §:stä:

Tässä laissa säädetään Suomen osallistumisesta kansainväliseen sotilaalliseen
kriisinhallintaan, kriisinhallintaan liittyvästä koulutus- ja harjoitustoiminnasta sekä
kriisinhallintahenkilöstön asemasta.

Suomi voi osallistua Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) turvallisuusneuvoston
valtuuttamaan tai poikkeuksellisesti muuhun sotilaalliseen kriisinhallintaan, jonka
tarkoituksena on kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden ylläpitäminen tai
palauttaminen, humanitaarisen avustustoiminnan tukeminen tai siviiliväestön
suojaaminen YK:n peruskirjan päämäärät ja periaatteet sekä muut kansainvälisen
oikeuden säännökset huomioon ottaen.

Tässä laissa tarkoitetun kriisinhallinnan toimennpanijana voi olla YK, Euroopan
turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö (ETYJ), Euroopan unioni (EU) taikka muu
kansainvälinen järjestö tai maaryhmä, (kursivoinnit lisätty)

Kyseisessä §:ssä kiinnitän huomiota erityisesti kursivoimiini sanoihin. Toisessa momentissa
määritellään kansainvälistä sotilaallista kriisinhallintaa sen tarkoituksen kautta - ensimmäisenä
tarkoituksena on kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden ylläpitäminen tai palauttaminen.
Tämä on varsin laaja käsite, kuten on nähty turvallisuusneuvoston käytännöstä. Siihen kuuluvat
laajatkin aseelliset interventiot. Esim. Afganistanissa ollaan kansainvälisen turvallisuuden
nimissä, operaation voi katsoa kuuluvaksi sotilaallisen kriisinhallinnan termin alle.

Kun nykyinen rauhanturvalaki edellyttää valtuutusta joko YK:n turvallisuusneuvostolta tai
ETY-järjestöltä, KE:n ehdottama 3 momentti on todella salliva: paitsi YK, ETYJ tai EU myös
muut kansainväliset järjestöt ja jopa maaryhmät. Maaryhmän voi muodostaa esim. Venäjän ja
Keski-Aasian diktatuurien muodostama maaryhmä, samoin Yhdysvaltojen johtama liittouma,
joka sotii Irakissa.
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3. Millaista lisävalaistusta löytyy HE:n perusteluista?

HE:ssa todetaan sotilaallisesti erityisen vaativista kriisinhallintaoperaatioista, että niiden tarve
on lisääntynyt huomattavasti mm. siviiliväestön suojelemiseksi ja humanitaaristen katastrofien
estämiseksi. Tätä ei käy kieltäminen.

Sivulla 17 viime vuosien kriisihallintaoperaatioista todetaan, että sellaisia ovat toimeenpanneet
alueelliset kansainväliset järjestöt sekä YK:n valtuutuksella myös eräät maaryhmät. Sivulla 18
on tärkeä lausuma: useimmat YK:n jäsenvaltiot ja kansainväliset järjestöt ovat varautuneet
siihen, ettei turvallisuusneuvosto kaikissa tapauksissa kykene päätöksentekoon, ja ovat
varanneet mahdollisuuden päättää viime kädessä itse, onko kriisinhallintaoperaatio tarpeellinen
vai ei. Esimerkkinä mainitaan EU, Nato ja ETYJ, jotka eivät ole kirjanneet TN:n mandaattia
suoranaiseksi ehdoksi operaatiolle.
Siirryn HE:n pykäläkohtaiseen perusteluosaan, sen 1 §:ää koskeviin perusteluihin (sivut 38-40).
Niissä katsotaan sotilaallisen Jmisinhallinnan muodoiksi humanitaariset ja pelastustehtävät,
neuvonta ja tuki sotilasasioissa, konfliktinesto- ja rauhanturvaamistehtävät, taistelujoukkojen
tehtävät kriisinhallinnassa, rauhanpalauttaminen ja konfliktinjälkeinen vakauttaminen (EU:n
perustuslakisopimustekstistä) sekä 1 §:ään sisällytetyt humanitaarisen avusrastoiminnan
tukeminen ja siviiliväestön suojaaminen. Näin hallitukselle on selvää, että sotilaallisen
kriisinhallinnan käsite on laaja ja sisältää myös aseelliset taistelutoimet kriisin saamiseksi
hallintaan. Afganistanin kriisistä olemme voineet havaita, että sotilaallisessa kriisinhallinnassa
voi olla kyse vuosikausia kestävästä aseellisesta selkkauksesta vaikeissa oloissa.

Toisen momentin kommentaarissa hallitus mainitsee kolmen momenttitekstissä mainitun
järjestön lisäksi Naton, jonka totetuttamiin operaatioihin Suomi osallistuu Balkanilla ja
Afghanistanissa.

'Maaryhmää' ei HE:ta edeltävässä rauhanturvaamislain uudistamistyöryhmän mietinnössä pyritty
määrittelemään. Koska maaryhmää koskeva epämääräisyys sai kritiikkiä julkisuudessa, HE:ssa,
joka muuten toistaa vähäisin poikkeuksin työryhmän mietinnön tekstiä, on seuraava lisäys:

Maaryhmän osalta kysymys olisi aina nimenomaisesta kriisinhallintaoperaatiosta, joka
täyttää pykälän 2 momentissa säädetyt edellytykset. Operaation toteuttamisella tulisi
olla joko YK:n turvallisuusneuvoston mandaatti tai sillä tulisi olla muulla tavoin todettu
Euroopan unionin poliittisten linjausten mukainen laaja kansainvälinen tuki. Sen tulisi
olla yleisesti ja erityisesti kohdemaan hyväksymä, kuten esimerkiksi ISAF-operaatio,
joka oli kahden esimmäisen vuoden ajan maaryhmän toteuttama operaatio tai Nuba-
vuorten tarkkailukomissio.

4. Analyysi

Hallituksen esittämän 1 §:n tueksi voi vedota siihen, että

- 2 momentissa edellytetään kriisinhallintaoperaatiossa otettavan huomioon YK:n
peruskirjan päämäärät ja periaatteet ja muut kansainvälisen oikeuden säännöt;

- 3 momentin 'maaryhmäksi' käy vain sellainen maaryhmä, jolla on joko YK:n
turvallisuusneuvoston mandaatti tai muutoin EU:n poliittisten linjausten mukainen laaja
kansainvälinen tuki; jälkimmäisessä tapauksessa sillä tulisi olla kohdemaan hyväksyntä.



- Suomen osallistumiselle kaikkiin laajempiin sotilaallisiin kriisinhallintaoperaatioihin
tarvitaan eduskunnan suostumus, eikä sellaista anneta kevyin perustein. Sananlaskun sanoin: "Ei
ole härällä hätiä kun on Paavo paimenessa."
4, 1. Kohdevaltion suostumus ei välttämätöntä maaryhmän operaatiolle

HE:n 1 (3) §:n edellä siteeratussa lausumassa kohdemaan antamasta hyväksynnästä maaryhmän
operaatiolle käytetään verbinä konditionaalia - siis 'tulisi' eikä 'täytyy'. Näin pelivaraa on. Voi
olla, että valtio on ajautunut sekasortoon ja hallitus hajonnut; tai hallitus on kukistunut eikä uutta
hallitusta ole; taikka kriisinhallintaoperaatioon osallistuvien valtioiden hallitukset pitävät
kohdevaltion hallitusta diktatuuiihallituksena, jolla ei ole legitimiteettiä. Näin operaation voi
väittää olevan YK:n päämäärien ja periaatteiden ja EU:n hyväksymien linjausten mukainen.
Riittäisi, että operaatiolla voi katsoa olevan valtion väestön yleinen hyvksyntä, vaikkei tuota
hyväksyntää olisi mitenkään mitattu.

4.2. YK:n päämäärillä ja periaatteilla voi 'pelata'

Vaikka 1 (2) §:ssä viitataan YK:n päämääriin ja periaatteisiin edellytyksenä operaation
laillisuudelle, se vaara on olemassa, että nyt kun Suomikin on irtautunut peruskirjan kirjaimen
mukaisesta kehikosta, se joutuu mukaan hankkeisiin, joissa YK:n päämääriä ja periaatteita
tulkitaan väljästi. Kuten Yhdysvalloissa myös Euroopassa meillä on nyt vahva usko siihen, että
'aurinko nousee lännestä, sijaitsee lännessä ja laskee länteen' - eli että länsimaiden pyrkimys
hallita maailmaa on sopusoinnussa YK:n päämäärien ja periaatteiden kanssa. Lisäksi olemme
länsimaissa näinä vuosina varsin viehättyneitä aseellisiin kriisinhallintakeinoihin; muistammeko
jatkuvasti sen YK:n peruskirjan taustalla olevan periaatteen, että asevoimaan turvautuminen on
keinovalikoimassa se viimeinen keino, joka otetaan käyttöön vain, jos kaikki muut keinot ovat
osoittautuneet tehottomiksi.

Taistelu terrorismia vastaan antaa lisämahdollisuuden 'pelata' YK:n päämäärillä ja periaatteilla

4.3. Suomi voi joutua painostuksen kohteeksi

Suomi on pienehkö tekijä kansainvälisessä politiikassa ja suuremmissa
kriisinhallintaoperaatioissa. Vaikka yleisesti voimme uskoa, ettei Suomelle lankea suurta
vastuuta aseellisista kriisinhallintaoperaatioista, emme saa olla sinisilmäisiä. Ajatellaanpa
tilannetta, jossa suomalaiset nopean toiminnan EU-kriisinhallintajoukot ovat joutuneet Afrikassa
tai Aasiassa sodankäyntiin. Suomi haluaisi vetäytyä puolen vuoden kuluttua umpeen, mutta
koko operaatio sujuu huonosti ja muut länsivallat vaativat Suomea pysymään ruodussa
kantamassa yhteistä taakkaa. Painostus voi olla sellaista, että eduskunta pitää kieltäytymistä
vaikeana.

Toisena esimerkkinä voisi esittää seuraavanlaisen tilanteen: Yhdysvallat ja Venäjä ovat valmiit
yhdessä aseelliseen kriisinhallintaoperaatioon Kaukasuksen tai Keski-Aasian alueella yhdessä
alueen muutaman diktatuurihallituksen kanssa poliittista oppositiota tai alueellista
itsenäisyysliikettä vastaan 'terrorismin kukistamiseksi' ja 'järjestyksen
palauttamiseksi' suojellakseen öljyputkia. Suomen käsityksen mukaan tuo perustelu on ainakin
osaksi tekosyy interventiolle. EU puolestaan on kykenemätön kannanottoon jäsenistön
jakaantumisen takia. Saksan hallitus, jonka mudostaa kristillisdemokraattisen puolueen oikea
laita, päättää liittyä operaatioon, samoin muutama muu EU-valtio. Yhdysvallat ja Venäjä
toteavat painostavaan sävyyn Suomelle, että sen tulisi lähettää aseellisia kriisinhallintajoukkoja
mukaan operaatioon, sillä öljyputkista heruisi silloin etuja myös Suomelle, Suomella on hyvä
kansainvälinen maine ja Suomen lainsäädäntöhän sallii maaryhmien organisoimat



24
kriisinhallintaoperaatiot. Parempi olisi, että Suomi voisi vastata yksikantaan: Suomen
lainsäädäntö ei salli osallistumista tällaisiin operaatioihin.

4.4. Ehdotus varovaisemmaksi lakitekstiksi

1 §:n 3 momentin tekstin muotoilisin seuraavasti:

Tässä laissa tarkoitetun kriisinhallinnan toimennpanijana voi olla YK tai sen
valtuuttama taho, Euroopan turvallisuus-ja yhteistyöjärjestö (ETYJ), Euroopan unioni
(EU) taikka muu yleisesti hyväksyttyä legitimiteettiä nauttiva kansainvälinen järjestö,
joka kunnioittaa ihmisoikeuksia.

Osallistuminen yleisesti hyväksyttyä legitimiteettiä nauttivan kansainvälisen järjestön
kriisinhallintaoperaatioon on Suomelle turvallisin tapa osallistua sotilaalliseen kriisinhallintaan.
Kohdemaissa ei silloin voida kieltää operaation kansainvälistä legitimiteettiä.

Maaryhmän jättäisin pois 1 §:stä kokonaan sillä ymmärryksellä, että se voi ryhtyä
Imisinhaliintaoperaatioon vain YK:n valtuutuksella tai kohdevaltion hallituksen suostumuksella.

Suomen ei nyt kertarysäyksellä tule innostua ylenmääräisesti sellaisesta sotilaallisesta
kriisinhallinnasta, jossa saatetaan hyvinkin joutua sodankäyntiin. Kyllä Suomelle löytyy
riittävästi muitakin kriisinhallinta-ja rauhanturvaamistehtäviä.
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TERVEYSMINISTERIÖ
TASA-ARVOASIAIN
NEUVOTTELUKUNTA

7.9.2005

Hyvä kansanedustaja

Rauhanturvaamislakia uudistava työryhmä jätti mietintönsä ulkoministeri Erkki Tuomiojalle 10.5.2005.
Hallituksen esitys sotilaallisesta kriisinhallinnasta 110/2005 on eduskunnan käsiteltävänä alkusyksystä 2005.
Tasa-arviasiain neuvottelukunta jätti 1.6.2005 puolustusministeriön pyynnöstä kannanoton
rauhanturvaamislain uudistamistyöryhmän mietinnöstä.

Kannanotossaan tasa-arvoasiain neuvottelukunta painottaa, että sukupuolinäkökulman ja sukupuolten välisen
tasa-arvon kysymykset tulee ottaa huomioon lakiesityksessä läpileikkaavasti. Sukupuolinäkökulman
käsittelystä tulee huolehtia lakiehdotusten perusteluissa sekä varsinaisissa lakipykälissä, jotta varmistetaan
suomalaisen sotilaallisen kriisinhallinnan vastaavuus voimassa olevien kansainvälisten sopimusten ja
suositusten kanssa.

Rauhanturvaoperaatioiden sukupuolivaikutusten systemaattinen huomioon ottaminen tulee varmistaa.
Tämä tarkoittaa negatiivisten vaikutusten ehkäisyä (ml. seksuaalinen hyväksikäyttö, prostituutio ja
ihmiskauppa), sekä positiivisten vaikutusten vahvistamista, jolla taataan konfliktialueiden naisten ja
miesten tasa-arvon edistäminen ja ihmisoikeuksien
toteutuminen.

Suomen lainsäädäntöjä rauhanturvaamistoimintaa koskeva ohjeistus tulee saattaa ajantasalle YK:n
rauhanturvan erityiskomitean ylimääräisen istunnon (4.-8.4.2005) toimenpidesuositusten sekä EU:n
käyttäytymissäännöstöjen (Generic Standards of Behavior, 18.5.2005) mukaiseksi. Rauhanturvaaja edustaa
työssään ja vapaa-ajallaan paitsi operaatiota myös omaa maataan. Rauhanturvaajia koskevat
käyttäytymissäännöt tulee ajanmukaistaa koskemaan työtehtävien hoitamista, vapaa-aikaa sekä lomia.
Sääntöjen ja ohjeiden rikkomisesta tulee seurata kurinpitotoimia.

Neuvottelukunta pitää tärkeänä, että rauhanturvaamistoiminnassa ja rauhanturvaajakoulutuksessa varataan
riittävät resurssit rauhanturvaajien ja erityisesti päällystön sukupuoli-ja kulttuuritietoisuuskoulutukseen ja
koulutusmateriaalien kehittämiseen aiempaa systemaattisemmin. Näin Suomi toimisi muiden Pohjoismaiden
ja muiden joukkoja luovuttavien maiden esimerkkien tavoin.

Postiosoite: PL 33,00023 Valtioneuvosto Käyntiosoite:
Kirkkokatu 14,00170 Helsinki
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Puhelin: (09) 16001

Sähköpos
ti:

Suorapuhelin: (09) 160 73208 etunimi.sukunimi@stm.fi
Telekopio: (09) 1607 4167

Toivomme, että omalta osaltasi edistät ja seuraat edellä esitettyjä kansainvälisen yhteisön hyväksymiä ja
Matti Vanhasen hallituksen tasa-arvo-ohjelmassa hyväksyttyjä tavoitteita.

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta

Puheenjohtaja Sirkka-Liisa Anttila

Pääsihteeri Hannele Varsa

Jakelu:
Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan jäsenet Hallituksen
tasa-arvo-ohjelmatyöryhmän jäsenet
Ulkoasiainvaliokunnan jäsenet
Puolustusasiainvaliokunnan jäsenet
Perustuslakivaliokunnan jäsenet Eduskunnan
ihmisoikeusryhmä Eduskunnan naiskansanedustajien
verkosto

mailto:etunimi.sukunimi@stm.fi
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Puolustusministeriö
Säädösvalmistelu- ja yleishallintoyksikkö

PL 31
00131 Helsinki

Viite FI.PLM.8220
1045/4210/2004

Asia TASA-ARVOASIAIN NEUVOTTELUKUNNAN LAUSUNTO
RAUHANTURVAAMISLAIN UUDISTAMISTYÖRYHMÄN MIETINNÖSTÄ

Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan työvaliokunta hyväksynyt sähköpostitse 1.6.2005.

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta kiittää puolustusministeriötä lausuntopyynnöstä ja haluaa
lausunnossaan kiinnittää huomiota seuraaviin kansallisiin ja kansainvälisiin sitoumuksiin
liittyen kriisinhallintaan ja sukupuolten välisen tasa-arvon kysymyksiin.

Sukupuolinäkökulma ja sukupuolten välisen tasa-arvon kysymykset tulee huomioida
lakiehdotusten perusteluissa sekä varsinaisissa lakipykälissä, jotta varmistetaan suomalaisen
rauhanturvatoiminnan (sen suunnittelun, koulutuksen, toteutuksen ja arvi-oinnoin) vastaavuus
kansainvälisten sopimusten ja suositusten kanssa.

Esimerkiksi vuonna 2003 annettu käsky suomalaisen rauhanturvajoukon käyttäyty-
missäännöistä UNMEE-operaatiosta on positiivinen esimerkki yleisen palvelusohje-säännön
kehittämisestä kansainvälisten periaatteiden mukaiseksi. Vastaavat käyttäytymissäännöt tulisi
löytyä kaikista operaatioista ja niistä tulisi antaa perehdytystä kaikissa
rauhanturvaoperaatioihin liittyvässä koulutuksessa.

Huomiot lainperusteluihin sekä lakipykäliin

Kansainvälisten suositusten ja sitoumusten pohjalta rauhanturvaamislain uudistamisprosessissa
tulee kiinnittää erityisesti huomiota koulutuksen sisällölliseen kehittämiseen sekä naisten
lukumäärän kasvattamiseen rauhanturvaoperaatioissa.
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Rauhanturvaoperaatioiden yhteiskunnallisia vaikutuksia pohdittaessa tulee huomioida
rauhanturvaoperaatioiden positiivisia sekä negatiivisia sukupuolivalistuksia paikalliseen
väestöön (tematiikkaa käsitellään YK:n rauhanturvaosaston tuottaman su-
kupuolitietoisuuskoulutuspaketin osana) ja pyrkiä systemaattisesti ennaltaehkäisemään
operaatioiden mahdolliset negatiiviset sukupuolivaikutukset (mm. prostituutio,

Postiosoite: PL 33,00023 Valtioneuvosto Puhelin: 09-16001 Sähköposti:
Käyntiosoite: Kirkkokatu 14 Valtioneuvosto Suorapuhelin: 09-1607 3699       hannele.varsa@stm.fi

Telekopio: 09-1607 4167 naisiin ja tyttöihin kohdistuva
ihmiskauppa, HIV/AIDS ja seksuaalinen hyväksikäyttö).
Ulkoasiainministeriön rahoituksella on valmistumassa VTT
Johanna Valeniuk-sen tutkimus rauhanturvaoperaatioiden
suunnittelemattomista sukupuolivaikutuksis-ta.
Tutkimustulokset tulee hyödyntää rauhanturvaoperaatioissa.

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta haluaa erityisesti kiinnittää huomiota sotilaallisen kriisinhallinnan
lakiehdotuksen pykäliin 6 ja 8, joissa käsitellään kriisinhallintahenkilöstön koulutusjärjestelmän tarkistamista
operaatiokohtaisen koulutuksen, Puolustusvoimien kansainvälisen keskuksen, Porin Prikaatin kansainvälisen
valmiuskoulutuksen sekä nopean toiminnan joukkojen koulutuksen osalta.

Samoin seksuaalisen hyväksikäytön ehkäisemisen suositusten mukaisesti pykälään 26
kriisinhallintahenkilöstörekisteristä tulee sisällyttää velvoite tietojen kerääminen henkilöistä, jotka ovat
syyllistyneet rikkomuksiin, jotta kyseisiä henkilöitä ei palkattaisi uudelleen operaatioihin.

Asevelvollisuuslain koulutusta koskeviin perusteluihin tulee lisätä sitoumus tasa-arvo/sukupuolinäkökulman
huomioivan koulutuksen systemaattisesta kehittämisestä ja tarjoamisesta.

Koska tasa-arvoasiain neuvottelukunta on huolissaan nais- ja lapsikaupan, parituksen ja prostituution
lisääntymisestä on neuvottelukunta jo syksyllä 2003 tehnyt aloitteen (Dno 6/43/2003) valtionhallinnon
henkilöstöä koskevan ohjeen laatimiseksi, jossa henkilöstöä kehotetaan olemaan osallistumatta prostituutioon.

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta toteaa, että rauhanturvaoperaatioita koskevaa ohjeistusta tulee kehittää niin,
että niissä huomioidaan systemaattisesti sukupuolten ta-sa-arvoa, ihmiskauppaa sekä seksuaalista
hyväksikäyttöä koskevat näkökulmat.

Sukupuolten tasa-arvoa ja kriisinhallintaa ohjeistavat kansalliset sitoumukset

Eduskunnan hyväksymä uudistettu laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta
tulee voimaan 1.6.2005. Pykälässä 4 "viranomaisen velvollisuus edistää tasa-arvoa" todetaan, että
viranomaisten tulee kaikessa toiminnassaan edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa tavoitteellisesti ja
suunnitelmallisesti sekä luoda ja vakiinnuttaa sellaiset hallinto-ja toimintatavat, joilla varmistetaan naisten ja
miesten tasa-arvon edistäminen asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa.

Pykälässä 6 "työnantajan velvollisuus edistää tasa-arvoa" todetaan, että jokaisen työnantajan tulee
työelämässä edistää sukupuolten tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Työnantajan tulee
1) toimia siten, että avoinna oleviin tehtäviin hakeutuisi sekä naisia että miehiä;
2) edistää naisten ja miesten tasapuolista sijoittumista erilaisiin tehtäviin sekä luoda heille yhtäläiset
mahdollisuudet uralla etenemiseen;
3) edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa työehdoissa, erityisesti palkkauksessa;
4) kehittää työoloja sellaisiksi, että ne soveltuvat sekä naisille että miehille;
5) helpottaa naisten ja miesten osalta työelämän ja perhe-elämän yhteensovittamista kiinnittämällä huomiota
etenkin työjärjestelyihin; ja
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6) toimia siten, että ennakolta ehkäistään sukupuoleen perustuva syrjintä.
Pääministeri Matti Vanhasen hallituksen tasa-arvo-ohjelma vuosille 2004-2007
asettaa tavoitteekseen Pekingin toimintaohjelman suositusten sekä YK:n turvallisuusneuvoston
päätöslauselman 1325 mukaisesti kasvattaa naisten osuutta rauhanprosesseissa. Sukupuolinäkökulma
otetaan huomioon rauhanturvaajille annettavassa koulutuksessa. Tasa-arvoasiain neuvottelukunta haluaa
painottaa, että rauhanturvaoperaatioiden koulutusta suunnittelevien ja järjestävien tahojen tulee
hallitusohjelman mukaisesti seurata systemaattisesti järjestämänsä koulutuksen vaikuttavuutta kaikissa
operaatioissa.

Ulkoasiainministeriön asettaman työryhmän valmistelema Ihmiskaupan vastainen
toimintasuunnitelma toteaa, että sotilaallisessa kriisinhallinnassa ja siihen liittyvässä koulutuksessa tulee
huomioida ihmisoikeusnäkökulmat ja tukea ihmisoikeuksien toteutumiseen liittyviä tavoitteita.
Toimenpide-ehdotusten mukaan tavoitteena on sisällyttää ihmiskauppaa koskeva koulutus
sotilashenkilökunnan valmennuksen osaksi (tietoisuus ilmiöstä, toimintavalmius ihmiskaupan uhrin
tunnistamiseksi, auttamiseksi ja suojelemiseksi on tarkoitus lisätä).

Rauhanturvaoperaatioita säätelevät kansainväliset sitoumukset

Rauhanturvaoperaatioita ja niiden suunnittelua säätelevät useat kansainväliset asiakirjat, joissa kiinnitetään
erityistä huomiota naisten ja miesten tasa-arvon edistämiseen, naisten ja tyttöjen erityistarpeiden
huomioimiseen sekä sukupuolinäkökulman valtavirtaistamiseen. Näistä tärkeimmät ovat:

- Windhoekin päätöslauselma ja Namibian toimintasuunnitelma "Mainstreaming a Gender Perspective in
Multi-Dimensional Peace Support Operations"

- YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma 1325
- 4. Naisten maailmankonferenssin pohjalta hyväksytty Pekingin julkistus ja toimintaohjelma

Kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus (CEDAW)

YK:n rauhanturvaoperaatioista vastaavan apulaispääsihteerin lausunto sukupuolinäkökulman
valtavirtaistamisesta (DPKO Under-Secretary General Policy Statement on Gender Mainstreaming)
kokoaa yhteen rauhanturvaoperaatioita ja sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista koskevan mandaatin.

Apulaispääsihteerin lausunnon mukaisesti neuvottelukunta haluaa kiinnittää huomiota siihen, että
sukupuolinäkökulman huomioiminen rauhanturvaoperaatioissa on välttämätöntä, jotta operaatiot olisivat
relevantteja, tehokkaita sekä vastaisivat kohdemaan naisten, miesten, tyttöjen ja poikien oikeuksia.

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta kiinnittää huomiota apulaispääsihteerin lausunnon kohtiin 10 ja 13, jotka
käsittelevät joukkoja lähettävien valtioiden, rahoittajien, YK järjestelmän ja kansalaisjärjestöjen välistä
tiedonvälitystä, politiikkadialogia sekä hyvien käytäntöjen jakamista rauhanturvaoperaatioissa. Samoin
apulaispääsihteerin lausunnossa vaaditaan erityistoimia naisten lukumäärän kasvattamiseksi rauhantur-
vaoperaatioissa.

YK:n turvallisuusneuvoston vuonna 2000 hyväksymä päätöslauselma 1325 sekä YK:n pääsihteerin raportti
päätöslauselman toteuttamisesta vuodelta 2004 sisältävät useita konkreettisia tavoitteita ja toimia, jotka
tulee huomioida systemaattisesti suomalaisten rauhanturvaoperaatioiden ohjeistuksessa:

- naisten lukumäärän kasvattaminen rauhanturvaoperaatioissa (artikla 1 ja 4)
sukupuolinäkökulman huomioiminen rauhanturvaoperaatioissa (artikla 5)

- koulutusohj eiden j a -aineistoj en kehittäminen (artikla 6)
- HrV/AIDS-tietoisuuskoulutus (artikla 6)
- turvallisuusneuvoston käynnistämissä tehtävissä tulee ottaa huomioon sukupuolinäkökulma sekä naisten

oikeudet ja neuvotella niistä paikallisten ja kansainvälisten naisryhmien kanssa (artikla 15)
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Suomen tulee tarkistaa omia rauhanturvaajia koskevia kelpoisuusvaatimuksia niin, että se mahdollistaisi
naisten lukumäärän kasvattamisen YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1325 määrittelemällä
tavalla. Naisten määrän kasvattamiseksi rekrytoivat tahot voivat markkinoida operaatioita erityisesti naisille
ja kehittää asiantun-tijarekisterin naisten osallistumisen tukemiseksi ja kiinnittää erityistä huomiota ope-
raatioiden sisällä naisten ja miesten tasa-arvoon liittyviin kysymyksiin.

Sukupuolinäkökulman huomioivaa koulutusta tulee suunnata varusmiespalvelukseen, reservikoulutukseen,
upseeriopintoihin sekä erillisiin rauhanturvaamistehtäviin valmentaviin koulutuksiin (mm. CMIC-
valmennus), jotta varmistetaan, että erilaisiin operaatioihin osallistuvat ja tehtäviin suuntautuvat saavat
samat perustaidot ja tiedot käyttöönsä. Tavoitteena tulee olla, että kaikki sotilaskoulutuksen saaneet tuntevat
relevantit kansainväliset ihmisoikeusasiakirjat, osaavat ottaa huomioon sukupuolinäkökulman eri
tehtävissään ja että heille tarjotaan konkreettisia työkaluja työtehtäviensä tueksi. Ulkomaankomennuksille ja
rauhanturvatehtäviin lähteville koulutuksen tulee olla pakollista.

Koulutuksen vaikuttavuutta tulee arvioida säännöllisesti myös operatiivisella tasolla rauhanturvaoperaatioita
arvioitaessa ja sukupuolinäkökulmaa koskevat indikaattorit tulee ottaa osaksi normaalia
rauhanturvaoperaatioiden arviointia. Systemaattinen arviointi ja kehittäminen mahdollistaa hyvien käytäntöjen
kansainvälisen jakamisen ja kehittämisen.

Suomalaisen rauhanturvatoiminnan kehittämisessä tulee varmistaa, että kehittämistyössä huomioidaan sekä
YK:n rauhanturvan erityiskomitean ylimääräisen istunnon suositukset (A/59/19/Addl.) että YK:n pääsihteerin
kokonaisvaltaisen raportin suositukset seksuaalisen hyväksikäytön ehkäisemiseksi rauhanturvaoperaatioissa
(A/59/710). Rauhanturvan erityiskomitean kokouksen hengen mukaisesti jäsenvaltioiden tulee toimeenpanna
raportti mahdollisimman tehokkaasti ja nopeasti.

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta haluaa painottaa jäsenvaltioiden vastuuta seksuaalisen hyväksikäytön
ehkäisytyössä ja nollatoleranssia seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Komitean suositusten mukaisesti suomalaista
rauhanturvatoimintaa ohjeistavien tahojen tulee huolehtia siitä, että raportin suositukset toimeenpannaan
1.6.2007 mennessä.
Tasa-arvoasiain neuvottelukunta muistuttaa YK:n rauhanturvan erityiskomitean suosituksista pikaiselle
toimeenpanolle (lihavointi tasa-arvoasiain neuvottelukunta).

Erityiskomitean suositukset (A/59/19/Addl.) pikaiselle toimeenpanolle ovat: pääsihteerin ohjeistuksen
(ST/SGB/2003/13) saattaminen joukkoja luovuttavan maan kielellä kaikkien operaatiossa toimivien
saataville joukoille järjestettävässä koulutuksessa tulee kiinnittää huomiota ohjeistukseen

naisten määrää tulee lisätä operaatioiden kaikilla tasoilla ja tehtävissä
hyödyntää olemassa olevia yksiköitä (tutussa seurassa käyttäytyminen on maltillisempaa)
johdon tulee aikaansaada ilmapiiri, jossa seksuaalista väärinkäytöstä ei hyväksytä
ohjeistuksen noudattaminen ja ilmapiirin luominen otetaan huomioon johdon arvioinnissa
operaatioissa tulee tarpeen mukaan ottaa käyttöön esim. ulkonaliikkumiskiellot,
kielletyt alueet, vartiointi, asepuvun käyttövelvollisuus jne.
seksuaalisten kontaktien kieltäminen kokonaan tarpeen mukaan
sotilaspoliisijoukko tulisi olla eri valtiosta kuin muu joukko samalla alueella
vapaa-ajanviettomahdollisuuksien lisääminen
sihteeristön säännösten tutkiminen levon ja vapaa-ajan suhteesta
joukkoja luovuttavien maiden vastuu
joukkoja luovuttavien maiden ja sihteeristön väliset neuvottelut joukkojen vapaa-ajan vietosta
tietojen kerääminen henkilöistä, jotka ovat syyllistyneet rikkomuksiin, ettei näitä palkata uudelleen
muutkin kuin varisnaiset rikossyytteet tulee tutkia signaalina mahdollisista tulevista ongelmista
missioiden erityisneuvonantajien tietotaidon käyttö
operaatioissa käyttäytymistä valvomaan asetettujen virkamiesten toimintaa tulee laajentaa, mutta se ei poista
johdon vastuuta



sihteeristön rauhanturvaosaston kapasiteettia antaa neuvoja tulee lisätä tutkijoiden työskentelyn häiritseminen
tulee voida ehkäistä
suositus ammattitaitoisen ja riippumattoman tutkimuskapasiteetin perustamiseksi
huomioiden nykyaikaiset tutkimusmenetelmät
tiedotuskampanjat
uhrien informoiminen tapausten käsittelytilanteesta
uhrien tukemista koskevan strategian laatiminen mm. taloudelliset kompensaatiot uhrien välitön auttaminen
missiossa
sihteeristön velvollisuus noudattaa lainmukaisia perhe- ja lapsikorvauksia sihteeristön asettaminen
taloudelliseen vastuuseen (palkan pidättäminen) Memorandum of Understanding -uudistustarve
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Puheenjohtaja Sirkka-Liisa Anttila

Pääsihteeri Hannele Varsa

Mikael Hiden

PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA 30.9.2005 KELLO 10
HE 110/05 vp laiksi sotilaallisesta kriisinhallinnasta ja eräiksi siihen
liittyviksi laeiksi

Esityksen keskeisenä osana on ehdotus uudeksi sotilaallista kriisinhallintaa koskevaksi laiksi. Ehdotus

rakentuu monessa kohdin nyt voimassaolevan rauhanturvaamislain ja sen yhteydessä eduskunnassa,

osin myös perustuslakivaliokunnassa, hyväksyttyjen ratkaisujen varaan. Esityksen perustelut

vaikuttavat huolellisesti laadituilta. Perusteluihin sisältyy melko seikkaperäinen säätämisjärjestystä

koskeva jakso. Jaksossa esitetyt näkökohdat eivät havaitakseni anna aihetta mihinkään yleisiin

huomautuksiin. Kommentit, jotka tässä saattavat valtiosäännön kannalta olla tarpeen, rajoittuvat siten

joihinkin ehdotusten yksityiskohtiin.

/ .  lakiehdotus

1 §. Se, minkälaiseen kansainväliseen sotilaalliseen kriisinhallintatoimintaan Suomen säädetään

voivan omilla päätöksillään osallistua, on ensisijassa poliittinen eikä valtiosääntöoikeudellinen

kysymys (kun edellytetään, niin kuin nyt on laita, että ko. toiminta on kansainvälisen oikeuden

säännösten mukaista). Kysymyksellä on kuitenkin liittymäkohtia valtiosääntöön. Osaksi tai taustalla



on kysymys siitä, missä laajuudessa ja minkälaisiin tehtäviin puolustusvoimiin kuuluvia aseellisia

resursseja voidaan käyttää perustuslain 12 luvussa tarkoitetun maanpuolustuksen ulkopuolella. Osaksi

voi olla kysymys siitä, minkälaiseksi ja kuinka laajaksi voi muodostua sellainen kansainvälinen

toiminta, joka on PL 127 §:ssä tarkoitetun isänmaan puolustuksen ulkopuolella, mutta johon liittyvää

kouluttamistarvetta osin hoidetaan myös osana maanpuolustusvelvollisuuteen pohjaavaa

varusmiespalvelusta. Liittymäkohdat valtiosääntöön korostavat - säätelykohteen yleisen

merkittävyyden ohessa - vaatimusta kriisinhallintatoiminnan ulottuvuuksien säätelyn

tarkkarajaisuudesta.

Säännöstekstin mukaan Suomi voi "poikkeuksellisesti" osallistua muuhunkin kuin

turvallisuusneuvoston valtuuttamaan kriisinhallintaan. Säätelyn tarkkarajaisuuden

kannalta tällainen kriteeri säännöstekstissä on erikoinen, se kun ei osoita mitään siitä,

minkälaisia nämä turvallisuusneuvoston valtuutuksen ulkopuoliset tilanteet voisivat olla

tai mitä niiltä pitäisi edellyttää. Sitä, että asiaa koskevia esimerkkejä tai kuvailuja on

perusteluissa, ei useinkaan ole lainsäätämisessä pidetty riittävänä "säätelynä" silloin, kun

itse lakiteksti on jätetty hyvin avoimeksi. Ehkä merkittävämpi väljyys sisältyy kuitenkin

3 momenttiin, jonka mukaan ko. kriisinhallinnan toimeenpanijana voi YK.n, ETYJ:n ja

EU:n lisäksi olla "muu kansainvälinen järjestö tai maaryhmä." Voisi ajatella, että

kysymykseen tulevista muista järjestöistä otettaisiin jokin kuvaus tai yleinen edellytys

itse lakitekstiin. Ehkä vielä hankalampaa avoimeksi jättämistä merkitsee kuitenkin

"maaryhmä". Maaryhmä-sanalla ei ole vastaavaa käsitteellistä vakiintuneisuutta kuin

ilmaisulla kansainvälinen järjestö. Säännöskohta jättää täysin avoimeksi sen ,

minkälainen ehkä suppeakin valtioiden joukko voisi tässä tulla kyseeseen. Kun

säännösteksti on tässä kohden täysin avoin, ei suppeiksi jätetyillä perusteluilla myöskään

ole tässä juuri merkitystä. Näin väljän kuvauksen käyttämiseen voi olla

tarkoituksenmukaisuussyitä, mutta asian tärkeyden - minkälaisten järjestelyjen puitteissa

voidaan "poikkeuksellisesti" toimia ilman turvallisuusneuvoston valtuutusta - voidaan

siitä huolimatta katsoa edellyttävän tarkempaa säätelyä.

3 §. Säännös koskee eduskunnan osallistumista päätöksentekoon Suomen

osallistumisesta sotilaallisen kriisinhallintaan tai konkreettisemmin sanottuna eduskunnan

kuulemista ennen kuin valtioneuvosto tekee asiassa ratkaisuehdotuksen tasavallan

presidentille. Pari yksityiskohtaa ehdotuksessa voidaan tässä erikseen mainita. Säännöksen



1 momentissa on rajan veto selonteon antamista edellyttävien tilanteiden ja vain

ulkoasianvaliokunnan kuulemiseen johtavien tilanteiden välillä selvä sikäli, että ilman

turvallisuusneuvoston valtuutusta suoritettavat ko. tehtävät edellyttävät aina selonteon

antamista.   Muilta osin rajanveto on kytketty siihen, onko kyseessä   "sotilaallisesti
I





















































4 §. Säännös koskee nimikkeensä mukaan osallistumista koskevia sopimuksia. Säännöksen sisältö ei

ehkä ole täysin selvä sikäli, että siihen näyttää sisältyvän kahdenlaisia elementtejä. Säännöksessä

annetaan valtuus määrätä asetuksella tiettyjen sopimusten tai pöytäkirjojen määräysten soveltamisesta

myös sotilaallisiin kriisinhallintatehtäviin ja tai siihen liittyvään koulutus- ja harjoitustoimintaan.

Tämän mukaisesti puhutaan säätämisjärjestysperusteluissa (s. 64) säännöksen suhteesta

lainsäädäntövallan delegoimista koskevaan PL 80 §:n säännökseen. Toisaalta säännöksen

yksityiskohtaisissa perusteluissa (s. 42) todetaan , että valtuutus mahdollistaa mm.

kriisinhallintaoperaatioon osallistumisen ehtoja sääntelevien sopimusten tekemisen tasavallan

presidentin päätöksellä. Tällaiseen sopimusten tekemisvallan säätelyyn voidaan myös ko. säännöksen

katsoa viittaavan - tosin vähemmän selvällä tavalla - sikäli , että siinä puhutaan mahdollisuudesta

"kansainvälisten velvoitteiden voimaansaattamiseksi" säätää asetuksella tiettyjen sopimusten

soveltamisesta. Valta sopimusten tekemiseen on valtiosäännössä eri asia kuin valta asetusten

antamiseen.

En ole yrittänyt perehtyä 4 §:n säännöksessä mainittujen sopimusten ja pöytäkirjojen sisältöön.

Saattaa olla, että niihin liittyvä tässä tarkoitettu valtuus, jos sitä olisi arvioitava vain

asetuksenantovallan ja PL 80 §:n delegointisäännöksen kannalta, täyttäisi tuossa säännöksessä

asetetut vaatimukset. Sikäli kuin 4 §:n säännöstä olisi tarkasteltava myös valtuutuksena

kansainvälisten sopimusten tekemiseen (kansainvälisiin velvoitteisiin sitoutumiseen) tilanne voi olla

mutkikkaampi. Jos kyseeseen tulevien sopimusten sisältö on sellainen, että niihin velvoittautumiseen

ei PL 94 §:n mukaan vaadita eduskunnan hyväksymistä, ei 4 §:ään sisältyviksi ajateltuihin

valtuutuksiin luultavasti ole estettä (eikä toisaalta PL 93 §:n valossa ehkä tarvettakaan.) Jos taas ko.

velvoitteisiin sisältyy myös sellaisia velvoitteita, joihin sitoutumiseen PL 94 §:n mukaan vaadittaisiin

eduskunnan hyväksyminen, ei ole ainakaan ennalta selvää, että tällainen sitoutumisvaltuus voitaisiin

tavallisella lailla siirtää tasavallan presidentille (tai Euroopan Unioniin liittyvissä asioissa

valtioneuvostolle).

5 §.   Säännös koskee kriisinhallintaorganisaatiota. Säännöksen loppumomentti koskee mm.

puolustusministeriön asetuksenantovaltuutta. Perustelujen mukaan tarkoituksena on , että ministeriö

antaa tätä lakia täydentäviä "menetteiytapasääntelyjä". Itse säännöksessä ko. asetuksenantovaltuus on

kuitenkin paljon laajempi - ministeriö säätää sen mukaan "tarkemmin 3 momentissa tarkoitetusta

kriisinhallintaorganisaatiosta". En pidä tätä valtuutusta yhteydessään välttämättä PL 80 §:n

vaatimuksiin soveltumattomana (vaikka voisikin hiukan kysyä, miksi valtuus kirjoitetaan tarkoituksia



selvästi väljemmäksi). Loppumomentin jälkimmäisen virkkeen mukaan pääesikunta vahvistaa

organisaation osien hallinnollisen aseman ja "toimivallan". Tätä valtuutta ei ko. kohdan perusteluissa

lainkaan mainita. Tässä täytyy ja voitaneen pitää selvänä, että " toimivallalla " tarkoitetaan vain ko.

organisaation sisäisten toimivaltasuhteiden järjestelyä.

6 §. Säännös koskee koulutusta ja harjoituksia. Sen 1 momentin mukaan suomalaiset sotilasosastot ja

yksittäiset suomalaiset voivat osallistua koulutukseen ja harjoituksiin ulkomailla. Tarkastelen joitakin

näihin osallistumismahdollisuuksiin liittyviä kysymyksiä asevelvollisuuslain muutosehdotuksen

yhteydessä.

10 §. Säännös koskee palvelussuhteen päättymistä. Säännöksen loppumomentissa säännellään

mahdollisuutta velvoittaa sitoumuksensa ilman pätevää syytä laiminlyönyt korvaamaan hänen

koulutuksestaan ja varallaolokorvauksistaan valtiolle aiheutuneita menoja. Korvausvelvollisuuden

laajuus on säännöksessä määritelty siten, että korvausvelvollisuus voi olla enintään maksetut

varallaolokorvaukset ja enintään puolet aiheutuneista koulutus-ja järjestelykuluista. Kun kysymys on

yksilön etua merkittävästi koskevista toimenpidevaltuuksista, olisi mielestäni asianmukaista, että

laissa jotenkin osoitettaisiin, minkälaisten kriteerien pohjalta korvaus on näitten rajojen puitteissa

asetettava. Näin siitäkin huolimatta ja osaksi samalla siihen liittyen, että maksuunpanopäatöksestä on

valitusoikeus.

2.  lakiehdotus (laki asevelvollisuuslain muuttamisesta)

3 a §. Nykyisen 3 a §.n mukaan mm. varusmiespalvelukseen voidaan sisällyttää kansainvälikseen

kriisinhallinta-ja rauhanturvaamistoimintaan osallistumisen edellyttämää sotilaallista peruskoulutusta

niille asevelvollisille, jotka vapaehtoisesti hakeutuvat tällaisiin tehtäviin tarkoitetun valmiusjoukon

koulutukseen. Säännöksessä todetaan lisäksi, että tällaista koulutusta voidaan lyhytaikaisesti järjestää

myös ulkomailla. Nyt ehdotetussa muutetussa sanamuodossa on terminologia muutettu vastaamaan

lakia sotilaallisesta kriisinhallinnasta. Samalla on lyhytaikaisuusvaatimus ulotettu kaikkeen -siis myös

kotimaassa annettavaan - tämänsisältöiseen varusmiehille annettavaan koulutukseen. Vaikka

lyhytaikaisuusvaatimus on ulottuvuudeltaan epämääräinen, pidän sen ulottamista tällä tavoin

kaikkeen varusmieskoulutuksen tervetulleena. Näin sen vuoksi, että varusmieskoulutus perustuu sekä

yksittäisen varusmiehen osalta että järjestelmänä perustuslaissa säädettyyn velvollisuuteen osallistua



isänmaan puolustukseen tai avustaa sitä. Kansainvälinen sotilaallinen kriisinhallinta ei tämän

velvollisuuden piiriin kuulu. Tämän vuoksi on mielestäni syytä - vaikka kriisinhallintaan tähtäävään

koulutukseen hakeutuminen onkin vapaaehtoista - edelleenkin pitää selvä raja asevelvollisuuteen

perustuvan palveluksen ja koulutuksen ja muun sotilaallisen koulutuksen välillä. Mahdollisuus

lyhytaikaiseenkin kriisinhallinnan valmiuksia

tarkoittavan koulutuksen antamiseen osana varusmieskoulutusta merkitsee jo jonkinlaista tämän rajan

epämäaräistämistä. Lyhytaikaisuusvaatimus kuitenkin torjuu sitä, että asevelvollisuuskoulutus voisi

vähitellen muodostua joidenkin asevelvollisten kohdalla leimallisesti tai lähinnä

kriisihallintakoulutukseksi.

3 b §. Säännös koskee mahdollisuutta määrätä asevelvollinen palvelukseen ulkomaille.

Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan pevl 18/95 vp edellyttänyt, että mahdollisuus määrätä

asevelvollinen palvelukseen ulkomaille on hyväksyttävissä vain jos ko. palvelus rajataan laissa

lyhytaikaiseksi. Tällaista lyhytaikaisuutta valiokunta edellytti myös lausunnossa pevl 37/97 vp,

nähtävästi myös vaikka ko. palvelukseen tulo olisi vapaaehtoista. Nyt ehdotettu säännös ei näytä

tuovan nykyisen säätelyyn mitään oleellisesti uutta. Ehdotettu säännös on kuitenkin nykyistä

huomattavasti yksityiskohtaisempi. Pari yksityiskohtaa on tässä syytä ottaa erikseen esille.

Ehdotetun säännöksen 2) kohdan mukaan palvelukseen ulkomaille voidaan määrätä asevelvollinen,

joka suorittaa sotilaallisen kriisihallinnan edellyttämien valmiuksien koulutukseen liittyviä

tukitehtäviä. Perusteluissa todetaan , että säännökseen on sisällytetty nyt rauhanturvaamislain 6 §:n 4

momentissa oleva sääntely. Lausunnossa pevl 18/95 vp esitetty lyhytaikaisuusvaatimus koski juuri

tätä säännöstä. Ehdotus ei tähän nähden ole ongelmallinen perustuslain kannalta. Puutteena voidaan

kuitenkin pitää sitä, että ko. ulkomailla palvelemisen lyhytaikaisuutta ei nyt osoiteta tässä kohdassa,

vaan se pitää päätellä pitkästä ketjusta: tässä 2) kohdassa viitataan säännöksen 1) kohtaan ja siinä taas

viitataan 3 a §:n mukaiseen koulutukseen ja 3 a § :ssä taas lausutaan yleisesti ko. kriisinhallintaan

tähtäävän koulutuksen lyhytaikaisuudesta. Minusta tällaisen tukitehtäviä suorittavan ja siis ilman

vapaaehtoisuutta mukana olevan asevelvollisen ulkomailla palvelemisvelvollisuuden lyhytaikaisuus

ei saisi olla tällaisen lopultakin hiukan epävarmaksi jäävän tulkintaketjun varassa, vaan se olisi

paremmin osoitettava säännöksessä (tai ainakin lausuttava selvästi valiokunnan kannanotossa).

Säännöksen 3) kohdan mukaan ulkomaille voidaan palvelukseen määrätä asevelvollinen, joka kuuluu

virka-apuosastoon, jonka tehtävänä on antaa virka-apua Suomen rajojen ulkopuolella. Perustelujen

mukaan kohdassa esitetään otettavaksi huomioon tulevaisuutta silmällä pitäen mahdolliset virka-



aputehtävät Suomen rajojen ulkopuolella. Edelleen todetaan, että ehdotus mahdollistaisi myös ns.

solidaarisuuslausekkeen asettamien

velvollisuuksien huomioon ottamisen asevelvollisten mahdollisen käytön kannalta. En tiedä, mitä

kaikkea solidaarisuuslausekkeella tässä tarkoitetaan ja miten ko. velvollisuuteen liittyvä palvelus

ulkomailla kaikkiaan olisi vietävissä kotimaisia yhteyksiä silmälläpitäen kehitetyn virka-apukäsitteen

alle. Minusta kohta ei kuitenkaan mitenkään vastaa niitä edellytyksiä, joita valiokunta on pitänyt

silmällä em. lausunnossaan. Kun tämä kohta ei mitenkään liity kriisinhallintakoulutukseen ei siihen

myöskään liity - edes millään epävarmalla tulkintaketjulla - mitään lyhytaikaisuusrajoitusta. Ei

myöskään voida pitää asiamukaisena, että lakiin epämääräiseksi jätettyjen mahdollisten tulevien

tilanteiden varalta otetaan väljäksi muotoiltu velvoite osallistua virka-aputoimiin, tässä tapauksessa

vielä ulkomailla. Toisin kuin kriisinhallintakoulutukseen osallistumisessa tai siihen liittyviin

tukitoimiin osallistumisessa taikka 4) kohdassa tarkoitettuun laivapalveluun osallistumisessa, ei virka-

apuosastoon kuulumiseen välttämättä kuulu (jos ja kun mitään tarkempaa ei ole osoitettu) mitään

sotilaalliseen toimintaan kuuluvaa kouluttautumista tai harjoittautumista. Jotta asevelvollinen

voitaisiin palveluvelvollisuutensa nojalla lähettää ulkomaille tehtäviin, joiden yhteys sotilaalliseen

koulutukseen ja harjoittautumiseen on jätetty täysin avoimeksi, pitäisi ko. tehtävien olla ajallisesti ja

muutenkin rajattuja ja täsmällisesti osoitettuja ja juuri asevelvollisen näin velvoittamiselle täytyisi

olla selvät ja painavat perusteet.

Minusta em. 3) kohtaa ei voitaisi säätää tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä ja se olisi syytä poistaa

lakiehdotuksesta.



PERUSTUSLAKIVALIOKUNNALLE

Esitän kunnioittaen seuraavan lausunnon, joka koskee hallituksen esitystä laiksi sotilaallisesta

kriisinhallinnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 110/2005 vp).

Lain soveltamisala

Hallituksen lakiehdotuksen soveltamisalaa koskevan säännöksen merkittävin muutos nykyiseen

oikeustilaan on, että Suomi voisi osallistua paitsi YK:n turvallisuusneuvoston valtuuttamaan

myös "poikkeuksellisesti muuhun kansainväliseen sotilaalliseen kriisinhallintaan, jonka

tarkoituksena on kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden ylläpitäminen tai palauttaminen taikka

humanitaarisen avustustoiminnan tukeminen tai siviiliväestön suojaaminen Yhdistyneiden

Kansakuntien peruskirjan (SopS 1/1956) päämäärät ja periaatteet sekä muut kansainvälisen

oikeuden säännöt huomioon ottaen". Lakiehdotuksen perusteluissa on useissa kohdin perusteltu

muutosta ja mainittu myös muita seikkoja, joita päätöksenteossa tulee ottaa huomioon, kuten

EU:n mahdollisesti tekemä sotilaalliseen kriisinhallintaan osallistumista koskeva päätös.

Säännöksen tarkoitukseksi ilmoitetaan mahdollistaa erityisesti, että Suomi voisi oman

harkintansa mukaisesti osallistua EU:n valmiusjoukkojen toimintaan (s. 39). Esitykseen sisältyy

myös kansainvälinen vertailu, jonka mukaan EU:n jäsenvaltioista Suomen ohella vain Irlannissa

laki nimenomaan edellyttää YK:n mandaattia, jotta kansallinen päätös osallistua operaatioon

voitaisiin tehdä (s. 19).

Tässä yhteydessä ei ole mahdollista esittää kansainvälisoikeudellista arviointia siitä, mikä

merkitys YK:n turvallisuusneuvoston valtuutuksen puuttumiselle on annettava.
2

On kuitenkin syytä viitata esimerkiksi siihen perusteluista ilmenevään seikkaan, että Saksan

tuoreessa ulkomaisia sotilaallisia operaatioita koskevassa laissa ei ole erikseen säädetty YK:n

mandaatin välttämättömyydestä ja että Saksan perustuslaissa tällaisiin operaatioihin

osallistumisen edellytykseksi on säädetty vain sopusointu YK:n periaatteiden kanssa (s. 19).

Ehdotetulla 'soveltamisalasäännöksellä voi ajatella olevan valtiosääntöoikeudellista relevanssia

lähinnä perustuslain 1 §:n 3 momentin välityksellä. Tämän säännöksen mukaan Suomi



osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön rauhan ja ihmisoikeuksien turvaamiseksi sekä

yhteiskunnan kehittämiseksi. Tästä perustuslain säännöksestä ei nähdäkseni voida johtaa

ehdotonta vaatimusta YK:n mandaatista ehtona kansalliselle päätökselle osallistua sotilaallisen

kriisinhallinnan operaatioihin. Päätöksen sitominen YK:n päämääriin ja periaatteisiin sekä

yleensäkin kansainvälisen oikeuden vaatimuksiin on, kansainvälisenkin vertailuaineiston

huomioon ottaen riittävä tae siitä, että kriisinhallintaan osallistuminen ei loukkaa perustuslain

1.3 §:n kansainväliselle yhteistyölle asettamia ehtoja. Esitän kuitenkin harkittavaksi, tulisiko

säännös muotoilla ehdotettua tiukemmin siten, että siinä nimenomaisesti edellytetään

sopusointua YK:n päämäärien ja periaatteiden sekä muutoinkin kansainvälisen oikeuden kanssa,

eikä pelkästään näiden näkökohtien ottamista huomioon.

Eduskunnan myötävaikutus

Niitä muotoja, joissa eduskunta osallistuu operaatioita koskevaan kansalliseen päätöksentekoon,

on arvioitu perustuslakivaliokunnan lausunnoissa 18/1995 vp ja 17/2000 vp. Ehdotetut 3 §:n

säännökset eivät muuta itse menettelyä tavalla, joka vaatisi uutta valtiosääntöoikeudellista

arviointia.

Selontekomenettelyn edellytykset on lakiehdotuksessa muotoiltu jossain määrin voimassa

olevasta laista poikkeavasti: selontekoa vaaditaan sotilaallisesti erityisen vaativissa

kriisinhallintatehtävissä samoin kuin tehtävissä, joihin ei ole YK:n turvallisuusneuvoston

valtuutusta. Valtiosääntöoikeudellisesti voidaan huomauttaa, että kun säännellään eduskunnan ja

hallitusvallan suhteissa noudatettavaa menettelyä, sääntelyn tulisi olla täsmällistä. Siksi esitän

harkittavaksi, tulisiko ilmausta "erityisen vaativat lcmsmhallintatehtävät" selventää jo

säännöstekstissä. Nyt ilmauksen tarkoitettu merkityssisältö on jätetty vain perustelujen

luonnehdintojen varaan (s. 40-41).

Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston toimivallanjako

Lakiehdotuksen mukaan kansallinen päätösvalta kriisinhallintaoperaatioon osallistumisesta

kuuluisi edelleen nykyisen rauhanturvaamislain tavoin tasavallan presidentille eikä

valtioneuvostolle. Kuten hallituksen esityksen säatämisjärjestysperusteluissa on todettu,



presidentti ei tee päätöstä perustuslain 128 §:n 1 momentin mukaisena puolustusvoimien

ylipäällikkönä. Kysymyksessä olisi siten sellainen presidentin tehtävä, joka ei perustu

välittömästi perustuslakiin.

Perustuslakimme mahdollistaa kuitenkin sen, että presidentin tehtävistä voidaan säätää myös

tavallisessa laissa. Niinpä perustuslain 57 §:n mukaan "tasavallan presidentti hoitaa hänelle

perustuslaissa tai muussa laissa säädetyt tehtävät". Tavallisella lailla annettujen tehtävien on

oltava sopusoinnussa perustuslain presidentille osoittaman aseman kanssa. Presidentin

päätösvaltaa sotilaalliseen kriisinhallintaan osallistumisesta voidaankin perustella sekä hänen

asemallaan puolustusvoimien ylipäällikkönä että hänen 93.1 §:n mukaisella ulkopoliittisella

toimivallallaan.

Kun kysymys ei ole perustuslain 58.5 §:ssä tarkoitetusta sotilaskäskyasiasta, presidentti tekee

päätöksensä valtioneuvoston ratkaisuehdotuksesta. Siten myös perustuslain 93.1 §:n vaatimus

yhteistoiminnasta valtioneuvoston kanssa toteutuu.

Kansallinen päätös Suomen osallistumisesta EU:n sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon

tehtäisiin myös yllä selostetussa järjestyksessä. Sen sijaan Suomen kannanmuodostuksessa EU:n

operaation perustamista koskevassa päätöksenteossa noudatettaisiin - kuten hallituksen

säatämisjärjestysperusteluissa onkin todettu (s. 63-64) - perustuslain 93.2 ja 96-97 §:n

säännöksiä.

Myös lakiehdotuksen 4 §:n säännökset osallistumista koskevien sopimusten

voimaansaattamisasetuksia tarkoittavan toimivallan jakautumisesta, ovat sopusoinnussa

perustuslain tasavallan presidentille ja valtioneuvostolle osoittaman aseman kanssa. Kuten

hallituksen uutta perustuslakia koskevassa esityksessä (HE 1/1998 vp, s. 132) on todettu,

asetuksenantovallan osoittaminen presidentille "on perusteltua lähinnä sellaisissa tapauksissa,

joissa asetuksenantovalta liittyy presidentin erityisiin toimivaltuuksiin tai hänen asemaansa

valtion päämiehenä".

Puolustusministeriön asema

Hallituksen lakiehdotuksen 5.2 §:n mukaan kriisinhallintaorganisaatio kuuluu puolustusvoimiin.

Voimassa olevan rauhanturvaamislain 3.1 §:n mukaan organisaatio kuuluu puolustusvoimiin



"rauhanturvaamistoiminnan käytännön toimeenpanossa". Sen sijaan "toiminnallisesti

organisaatio on operaation toimeenpanijan ja muutoin puolustusministeriön alainen". Nykyistä

sääntelyä voi arvostella siitä, että se jättää puolustusministeriölle kuuluvan toimivallan suhteen

presidentille kuuluvaan ylipäällikönvaltaan epäselväksi.

Perustuslakivaliokunta totesi lausunnossaan 17/2000 vp, että organisaation kuuluminen

puolustusvoimiin merkitsee myös, että se on perustuslain 128.1 §:n mukaisesti tasavallan

presidentin ylipäällikönvallan alainen. Tuossa lausunnossaan valiokunta myös totesi, että se ei

pitänyt "asianmukaisena ministeriön toimivallan sääntelemistä niin yleisluonteisella tavalla, että

toimivallan voidaan ymmärtää ulottuvan myös ylipäällikönvallan piiriin".

Perustuslakivaliokunnan esityksestä 20/2000 vp esittämä kritiikki pätee myös nyt käsiteltävään

lakiehdotukseen. Niinpä ehdotuksen 5.2 §:n mukaan "puolustusministeriö antaa sotilaallisen

kriisinhallinnan edellyttämät tehtävät puolustusvoimille sekä ohjaa ja valvoo sotilaallista

kriisinhallintaa". Säännösehdotusta tulisi selventää siten, että siitä käy ilmi, että

puolustusministeriön toimivalta ei ulotu ylipäällikönvaltaan kuuluviin sotilaskäskyasioihin.

Lausunnossaan 17/2000 vp perastuslakivaliokunta myös katsoi, että olisi "vielä vakavasti

harkittava onko tarkoituksenmukaista tämän esityksen pohjalta liittää

rauhanturvaamisorganisaatio puolustusvoimiin". Hallituksen nyt käsiteltävässä esityksessä tähän

kysymykseen ei ole paneuduttu.

Heimolassa 30.9.2005
Kaarlo Tuori
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Veli-Pekka Viljanen

HE 110/2005 vp LAIKSI SOTILAALLISESTA KRIISINHALLINNASTA JA

ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI

Eduskunnan perustuslakivaliokunta 30.9.2005

1. Lain soveltamisala

Hallituksen esitykseen sisältyvän 1. lakiehdotuksen 1 §:ssä laajennetaan sellaisen sotilaallisen

kriisinhallinnan alaa, johon Suomi voi osallistua. Olennaisin laajennus on mahdollistaa Suomen

osallistuminen YK:n turvallisuusneuvoston valtuuttamien kriisinhallintaoperaatioiden lisäksi

"poikkeuksellisesti myös muuhun kansainväliseen kriisinhallintaan". Kriisinhallinnan toimeenpanijana

voi nykyisten YK:n ja ETYJ:n lisäksi olla Euroopan unioni tai muu kansainvälinen järjestö tai maaryhmä.

Toimeenpani]aryhmän laajentuminen on periaatteellisesti merkittävä laajennus Suomen kannalta

mahdollisen kriisinhallinnan alaan. Tätä alaa kuitenkin rajoittaa merkittävästi 1 §:n 2 momentin vaatimus,

jonka mukaan kriisinhallinnan tarkoituksena on oltava kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden

ylläpitäminen tai palauttaminen taikka humanitaarisen avustustoiminnan tukeminen tai siviiliväestön

suojaaminen YK:n peruskirjan päämäärät ja periaatteet sekä muut kansainvälisen oikeuden säännöt

huomioon ottaen.

Siten kriisinhallintaan osallistuminen on jo laissa selvästi kiinnitetty perustuslain 1 §:n 3

momentin mukaisiin päämääriin. Kyse on toiminnasta, jossa on kyse osallistumisesta kansainväliseen

yhteistyöhön "rauhan ja ihmisoikeuksien turvaamiseksi". Perustuslaki ei itsessään aseta esteitä sille, että

Suomi osallistuisi myös muihin kuin nykyisen rauhanturvaamislain (514/1984) tunnustamien

toimeenpanijoiden kriisinhallintaoperaatioihin, vaan jättää osallistumisen uiko-ja turvallisuuspoliittisen

päätöksenteon varaan ja niin ollen poliittiseen harkintaan. Perustuslain 1 §:n 3 momentin kannalta on

riittävää, että operaatioihin osallistuminen on sidottu edellä kuvatulla tavalla pykälän mukaisiin

tarkoituksiin.

Lakia ei sovellettaisi Suomen osallistumiseen YK:n peruskirjan 51 artiklan nojalla

toteutettaviin sotilaallisiin toimiin. Nykyiseen lakiin verrattuna säännöksestä on poistettu viittaus YK:n

peruskirjan 42 artiklaan. Kyseisen artiklan mukaan YK:n turvallisuusneuvosto voi tietyin edellytyksin

ryhtyä sellaiseen toimintaan ilma-, meri- tai maasotavoimien avulla, jota se pitää tarpeellisena



kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden ylläpitämiseksi tai palauttamiseksi. Toimintaan voi sisältyä

mielenosoituksia, saartoja tai muita YK:n jäsenten ilma-, meri- tai maasotavoimien suorittamia toimia.

Hallituksen esityksen perustelujen mukaan tarkoituksena on, että suomalaiset

kriisinhallintajoukot voisivat vastaisuudessa osallistua operaatioihin, joihin sisältyy voimakeinojen

käyttöä pakottamistarkoituksessa esimerkiksi siviiliväestön suojaamiseksi sekä taistelevien osapuolten

väliin menemistä. Lisäksi erityistilanteessa voisi tulla kyseeseen myös osallistuminen laajempaan

rauhaanpakottamistehtävään esimerkiksi tukitehtävässä tai lähettämällä operaatioon erityisosaamista tai

esikuntaupseereja (HE, s. 22).

Arvioitaessa muutoksen merkitystä valtiosääntöoikeudelliselta kannalta on olennaista,

voisiko lain soveltamisalaan kuulua sellaisia tilanteita, joissa Suomen olisi mahdollista joutua sodaksi

luonnehdittavaan aseelliseen selkkaukseen (vrt. PeVL 17/2000 vp, s. 22). Vaikka sallittujen

kriisinhallintatehtävien alan ehdotettujen muutosten johdosta on jonkin verran katsottava laajenevan, ei

toiminnassa laajennettunakaan ole vielä kyse sodasta ja rauhasta päättämisestä, jonka perustuslain 93 §:n

1 momentti säätää presidentin eduskunnan suostumuksella päätettäväksi. Ns. rauhaanpakottamistehtävissä

on vielä kyse selvästi sotaa rajoitetummasta sotilaallisesta operaatiosta, joka on lisäksi sidottu

perustuslain 1 §:n 3 momentissa ilmaistuihin tarkoitusperiin.

Siten 1 §:n säännökset lain soveltamisalasta ovat ongelmattomia valtiosääntöoi-

keudelliselta näkökannalta.

2. Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston tehtäväjako

1. lakiehdotuksen 2 §:n mukaan Suomen osallistumisesta sotilaalliseen kriisinhallintaan ja osallistumisen

lopettamisesta tekee kussakin tapauksessa erikseen tasavallan presidentti valtioneuvoston

ratkaisuehdotuksesta. Presidentti tekee valtioneuvoston ratkaisuehdotuksesta myös päätöksen

sotilasosaston asettamisesta korkeaan valmiuteen.

Ehdotusta on tältä osin arvioitava perustuslain 93 §:n kokonaisuuden kannalta. Päätös

osallistumisesta sotilaalliseen kriisinhallintaan on selkeästi uiko- ja turvallisuuspoliittisen päätöksenteon

piirissä oleva asia, jota perustuslain 93 § sääntelee, eikä siinä ole kyse esimerkiksi puolustusvoimien

ylipäällikkyyteen sisältyvän toimivallan käyttämisestä (PL 128 §).

Perustuslain 93 §:n 1 momentin mukaan Suomen ulkopolitiikkaa johtaa tasavallan

presidentti yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa. Eduskunta hyväksyy kuitenkin kansainväliset

velvoitteet ja niiden irtisanomisen sekä päättää kansainvälisten velvoitteiden voimaansaattamisesta siltä

osin kuin perustuslaissa säädetään. Sodasta ja rauhasta presidentti päättää eduskunnan suostumuksella.
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Perustuslain 93 §:n 2 momentin mukaan valtioneuvosto vastaa Euroopan unionissa

tehtävien päätösten kansallisesta valmistelusta ja päättää niihin liittyvistä Suomen toimenpiteistä, jollei

päätös vaadi eduskunnan hyväksymistä. Eduskunta osallistuu Euroopan unionissa tehtävien päätösten

kansalliseen valmisteluun sen mukaan kuin perustuslaissa säädetään.

Perustuslain 93 §:n 1 ja 2 momenttia on luettava kokonaisuutena, jossa 2 momentti

rajoittaa 1 momentin soveltamisalaa. Euroopan unionin asiat on osoitettu nimenomaan valtioneuvoston

toimivaltaan, eikä niihin sovelleta 1 momentin yleistä ulkopoliittista toimivaltaa koskevaa sääntelyä.

Perustuslain esityöt osoittavat selvästi valtioneuvoston ratkaisevan aseman EU-

liityntäisissä kysymyksissä. Perustuslakivaliokunnan perustuslakia säädettäessä vahvistaman tulkinnan

mukaan valtioneuvosto määrää kansallisesta valmistelusta asioissa, joista päättäminen kuuluu EU:n

toimielimelle. Tämä valtioneuvoston valta koskee yhtäläisesti EU:n lopullista päätöksentekoa edeltäviä

vaiheita myös sellaisissa toimielimissä, jotka eivät tee lopullisesti sitovia päiuöksiä. Valtioneuvoston

vallasta ei ole erotettu mitään asiaryhmää. Valtioneuvoston valmistelu kattaa siten myös mm. unionin

yhteistä uiko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevat asiat. Valtioneuvosto määrittelee Suomen kannan sekä

määrää Suomen edustajien toiminnasta ja osallistumisesta EU:n lopulliseen ja sitä edeltäviin

valmisteluvaiheisiin (PeVM 10/1998 vp, s. 26).

Hallituksen esitykseen sisältyvässä lakiehdotuksessa ei ole eriytetty päätöksente-

komenettelyä Suomen osallistumisesta sotilaalliseen kriisinhallintaan sen perusteella, onko kyse

Euroopan unionin toimeenpanemasta kriisinhallinnasta vai jonkin muun 1 §:n 3 momentissa tarkoitetun

toimijan toimeenpanemasta kriisinhallinnasta. Tämä nostaa esiin kysymyksen, vastaako ehdotettu

kansallinen päätöksentekomenettely perustuslain 93 §:n vaatimuksia silloin, kun on kyseessä EU:n

sotilaallinen kriisinhallintaoperaatio. Hallituksen esityksen säätä-misjärjestysperusteluissa ehdotettua

sääntelyä perustellaan tältä osin siten, että päätöksenteko jakautuu kahteen vaiheeseen: Euroopan unionin

neuvoston päätökseen operaation perustamisesta ja kansalliseen päätökseen operaatioon osallistumisesta.

Esityksessä omaksutun tulkinnan mukaan vain ensimmäisessä vaiheessa olisi kyse perustuslain 93 §:n 2

momentissa tarkoitetusta Euroopan unionin päätöksenteosta. Sen sijaan päätös Suomen osallistumisesta

EU:n sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon olisi EU:n operaatiosta erillinen päätös, joka ei olisi

myöskään operaation perustamispäätöksen varsinaista täytäntöönpanoa. Kun Suomen kansalliseen

osallistumispäätökseen sisältyy merkittävää uiko- ja turvallisuuspoliittista harkintaa, kyse olisi

perustelujen mukaan tasavallan presidentille perustuslain 93 §:n 1 momentin nojalla kuuluvasta

toimivallasta (HE, s. 63-64).

Oma arvioni osallistumispäätöksen valtiosääntöoikeudellisesta luonteesta poikkeaa

hallituksen esityksessä omaksutusta tulkinnasta. EU:n sotilaallisessa kriisinhallinnassa on kysymys

mielestäni selvästi Euroopan unionin yhteiseen uiko- ja turvallisuuspolitiikkaan kuuluvasta asiaryhmästä.



On selvää, että sitä koskevan operaation perustamista tarkoittava neuvoston päätös on perustuslain 93 §:n

2 momentissa tarkoitettu Euroopan unionissa tehtävä päätös, jota koskeva kansallinen toimivalta on

osoitettu perustuslaissa valtioneuvostolle. Myös operaation toimeenpanossa on kysymys Euroopan

unionin toiminnasta. Oman tulkintani mukaan myös päätös osallistumisesta EU:n

kriisinhallintaoperaatioon on perustuslain 93 §:n 2 momentin alaan kuuluva päätös, jota koskeva

toimivalta on perustuslain mukaan valtioneuvol-la eikä presidentillä. Päätöksessä on mielestäni selkeästi

kysymys Euroopan unionissa tehtävään päätökseen liittyvästä Suomen toimenpiteestä, joka perustuslain

93 §:n 2 momentin sanamuodon mukaan kuuluu valtioneuvoston vastuulle.

Hallituksen esityksessä omaksuttu ajatusrakennelma, jonka mukaan vain kriisin-

hallintaoperaation perustamisessa olisi kyse Euroopan unionin asiasta (PL 93 § 2 mom.), jonka jälkeen

varsinaiseen operaation osallistumisesta päättäminen siirtyisi takaisin yleisen ulkopoliittisen

päätöksentekomallin (PL 93 § 1 mom.) piiriin, on mielestäni loogisesti ja valtiosään-töoikeudellisesti

kestämätön. Päinvastoin pidän selvänä, että EU:n sotilaallisessa kriisinhallinnassa on kokonaisuudessaan

kyse perustuslain 93 §:n 2 momentin alaan kuuluvasta asiasta, joten kannanotto siihen, osallistuuko

Suomi yksittäiseen EU:n toimeenpanemaan kriisinhallintaoperaatioon kuuluu valtioneuvostolle.

Näin ollen katson, että 1. lakiehdotuksen 2 § on ristiriidassa perustuslain 93 §:n 2

momentin kanssa. Säännöstä tulee muuttaa siten, että päätöksen Suomen osallistumisesta Euroopan

unionin toimeenpanemaan sotilaalliseen kriisinhallintaan ja osallistumisen lopettamisesta tekee

presidentin sijasta valtioneuvosto.

Koska sotilaalliseen kriisinhallintaan liittyvässä päätöksenteossa on kysymys Suomen

kannanmuodostuksesta merkittäviin uiko- ja turvallisuuspoliittisiin unioniasioihin, on asianmukaista, että

valtioneuvosto perustuslakivaliokunnan perustuslakiuudistuksen yhteydessä esittämällä tavalla toimii

läheisessä yhteistyössä tasavallan presidentin kanssa (ks. Pe VM 10/1998 vp, s. 26/11). Sopivana

yhteistyöfoorumina näissä asioissa voisi toimia valtioneuvoston uiko-ja turvallisuuspoliittisen

valiokunnan ja presidentin valtioneuvostokin (175/2003) 24 §:ssä tarkoitettu yhteinen kokous.

3. Eduskunnan myötävaikuttamiskeinot

Eduskunnan kuulemisesta päätettäessä Suomen osallistumisesta sotilaalliseen kriisinhallintaan ehdotetaan

säädettäväksi 1. lakiehdotuksen 3 §:ssä. Kuuleminen toteutettaisiin joko eduskunnan

ulkoasiainvaliokunnan kautta tai eräissä tapauksissa antamalla selonteko asiasta eduskunnalle. Selontekoa

edellytettäisiin, jos ratkaisuehdotus koskee sotilaallisesti erittäin vaativaa kriisinhallintatehtävää tai

tehtävää, joka ei perustu YK:n turvallisuusneuvoston valtuutukseen. Selonteko on annettava myös ennen

valmiusosaston asettamista koskevaa päätöstä.
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Eduskunnan perustuslakivaliokunta on aikaisemmin pitänyt selontekomenettelyä sekä

ulkoasiainvaliokunnan kuulemista asianmukaisina tapoina järjestää eduskunnan osallistuminen

rauhanturvaamistoimintaan osallistumista koskevaan päätökseen (ks. PeVL 18/1995 vp ja PeVL 17/2000

vp). Ehdotettu pykälä turvaa eduskunnan vaikutusmahdollisuuksia ja vastaa hyvin perustuslain

vaatimuksia.

Eduskunnan osallistumismahdollisuuksien kannalta perustuslaki asettaa eri asemaan

Euroopan unionin sotilaalliset kriisinhallintaoperaatiot. Hallituksen esityksen perustelujen mukaan (s. 27)

EU:n sotilasoperaatioita koskeva monivaiheinen päätöksentekoprosessi sisältää useita päätöksiä, joiden

valmistelusta on tarpeen antaa eduskunnalle tietoja perustuslain 96 tai 97 §:n säännösten mukaisesti.

Ehdotettu 3 § ei voikaan EU:n kriisinhallintaoperaa-tioiden osalta supistaa niitä

tiedottamisvelvollisuuksia, joita valtioneuvostolla on eduskuntaan nähden suoraan perustuslain 96 ja 97

§:n nojalla.

4. Presidentin ylipäällikönvalta

Perustuslakivaliokunta on aikaisemmin kiinnittänyt perustuslain 1 §:n täysivaltaisuussäännös-ten ja

perustuslain 128 §:ssä säädetyn tasavallan presidentin ylipäällikön vallan kannalta huomiota siihen, että

puolustusvoimien osana oleva rauhanturvaamisorganisaatio oli toiminnallisesti rauhanturvaoperaation

toimeenpanijan eli ulkomaalaisen johdon alainen. Valiokunnan mukaan rauhanturvaamistoiminnassa

kysymykseen tuleva sotilaallisen voiman käyttö oli poikkeuksellista ja jäi melko vaatimattomaksi.

Kyseinen joukko oli myös suhteellisen pieni. Näistä syistä ja ottaen huomioon perustuslain 1 §:n 3

momentin säännökset rauhanturvaamistoimintaa koskeva sääntely ei muodostunut merkitykselliseksi

perustuslain täysivaltaisuus-säännösten näkökulmasta. Ylipäällikönvallan kannalta valiokunta piti

asetelmaa niin ikään ongelmattomana, koska rauhanturvaamistoimintaan osallistuminen ja organisaation

palauttaminen kotimaahan olivat lain mukaan presidentin toimivallassa olevia päätöksiä (ks. PeVL

17/2000 vp, s. 3).

Myös ehdotettu kriisinhallintaorganisaatio kuuluisi puolustusvoimiin, mutta toi-

minnallisesti organisaatio olisi laissa tarkoitetun toimeenpanijan (YK, ETYJ, EU, muu kansainvälinen

järjestö, maaryhmä) alainen. Täysivaltaisuussäännösten kannalta ei kriisinhallinta-organisaatiota

koskevaa sääntelyä ole aiheellista arvioida toisin kuin rauhanturvaamisorgani-saatiota koskevaa

nykysääntelyä.

Sen sijaan ylipäällikönvallan osalta perustuslakivaliokunnan aikaisempi kanta perustui

julkilausutusti siihen, että presidentti päättäisi rauhanturvaamistoimintaan osallistumisesta. Tilanne



säilyisi edelleen samana hallituksen esityksen mukaan. Jos kuitenkin omaksutaan aikaisemmin esittämäni

kanta EU:n kriisinhallintaan osallistumispäätöksen oikeasta val-tiosääntöisestä järjestelystä, päätöksen

tekisi tällaisessa tilanteessa valtioneuvosto eikä presidentti. Tämä seikka ei kuitenkaan mielestäni

muodostu valtiosääntöoikeudellisesti ongelmalliseksi. Presidentin perustuslaissa säädettyä

puolustusvoimien ylipäällikkyyttä on nimittäin tulkittava EU:n jäsenvelvoitteiden valossa. EU:n

sotilaallisen kriisinhallinnan tehtävät on jo lueteltu Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 17 artiklan 2

kappaleessa (ks. tarkemmin HE, s. 13). Presidentin ylipäällikönvaltaa koskevaa säännöstä ei tulekaan

tulkita niin tiukasti, että se estäisi Suomen osallistumisen ehdotetulla tavalla EU:n

kriisinhallintaoperaatioihin.

5. Asetuksenantovaltuuksista

1. lakiehdotuksen 4 §:n mukaan tasavallan presidentin tai valtioneuvoston asetuksella voitaisiin säätää

pykälässä erikseen lueteltujen kansainvälisten sopimusten "soveltamisesta sotilaalliseen

kriisinhallintatehtävään tai siihen liittyvään koulutus- tai harjoitustoimintaan". Ehdotetut

asetuksenantovaltuudet ovat varsin väljiä. Pohjois-Atlantin sopimuksen sopimuspuolten ja muiden

rauhankumppanuuteen osallistuvien valtioiden välillä niiden joukkojen asemasta tehty sopimus

lisäpöytäkirjoineen, Euroopan unionin sotilasesikunnan ja unionin käyttöön mahdollisesti asetettujen

esikuntien ja joukkojen sotilas- ja siviilihenkilöiden asemasta tehty sopimus sekä korvausvaatimuksista

luopumisesta Euroopan unionin kriisinhallintaoperaatioiden yhteydessä tehty sopimus, joihin pykälässä

viitataan, on asianmukaisesti saatettu/saatetaan voimaan erillisellä voimaansaattamislailla (ks. HE, s. 64).

Tämän vuoksi voidaan valtuutuksen näiltä osin katsoa täyttävän perustuslain 80 §:n mukaiset lailla

säätämistä sekä valtuutuksen täsmällisyyttä ja tarkkarajaisuutta koskevat vähimmäisehdot.

Ongelmallisena on sen sijaan pidettävä lainkohdan viittausta YK:n rauhantur-

vaamisoperaatioon YK:n ja osallistuvan valtion välillä tehtyyn malliyhteistyöpöytäkirjaan. Perustelujen

mukaan tältä osin perustuslain 80 §:n laintasoisuusvaatimusta täyttäisi ainoastaan nyt käsiteltävä 1.

lakiehdotuksen 4 §. Malliyhteistyöpöytäkirjaa ei siis erikseen olisi saatettu lailla voimaan, mutta sen

tekstin ilmoitetaan tulevan julkaistavaksi säädöskokoelman sopimussarjassa. Malliyhteistyöpöytäkirja

sisältää selvästi sellaisia määräyksiä, jotka Suomen perustuslain mukaan kuuluvat lain alaan. Pelkällä

pykälään otettuun asetuksenantovaltuutukseen viittauksella ei voida ratkaista tältä osin

malliyhteistyöpöytäkirjan sääntelyyn liittyviä hierar-kiaongelmia. Ehdotettu 4 § on tältä osin mielestäni

selvästi ristiriidassa perustuslain 80 §:n 1 momentin lain alaa koskevan säännöksen kanssa. Tätä
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tarkoittava asetuksenantovaltuus onkin välttämätöntä poistaa säännöksestä, jotta lakiehdotus siltä osin

voitaisiin käsitellä tavallisena lakina.

1. lakiehdotuksen 12 §:n 4 momentin mukaan siinä tarkoitetuista etuuksista ja

palvelussuhteen ehdoista olisi "tässä laissa säädetyn lisäksi voimassa, mitä niistä puolustusministeriön

asetuksella tarkemmin säädetään". Monin kohdin laissa ei ole lainkaan varsinaista perussäännöstä.

Asetuksenantovaltuus koskisi esimerkiksi tarkempia säännöksiä "terveyden-ja sairaanhoidosta".

Perustuslain 19 §:n 3 momentin säännös riittävistä sosiaali- ja terveyspalveluista edellyttää kuitenkin tältä

osin edes jonkinlaisia laintasoisia perussäännöksiä. Pidän myös yleisviittausta, jonka mukaan ministeriön

asetuksella voidaan antaa säännöksiä "muista kriisinhallintahenkilöstön palvelussuhteen ehdoista", liian

väljänä. Perustuslakivaliokunnan tulkintakäytännössä on esimerkiksi virkamiesten oikeusasemaa koskeva

sääntely katsottu perustuslain 80 §:n tarkoittamalla tavalla sillä tavoin yksilön oikeuksia ja velvollisuuksia

koskevaksi, että sen perusteista on säädettävä lailla (ks. esim. PeVL 1/2005 vp). Tätä kantaa seuraten on

ehdotettu 12 §:n 4 momentin asetuksenantovaltuus liian avoin. Palvelussuhteeseen otettavien

palvelussuhteen ehdoista tulisikin ehdotettua täsmällisen säätää suoraan laissa eikä vasta

puolustusministeriön asetuksella.

6. Kurinpitovalituksen oikeuskäsittely

1. lakiehdotuksen 21 §:n 3 momentin mukaan ulkomailla palvelevalle kriisinhallintahenkilös-töön

kuuluvalle ei tarvitse varata mahdollisuutta osallistua kurinpitoasian käsittelyyn Suomes-
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sa, jos kurinpitoseuraamuksena on määrätty varoitus tai kurinpitosakko, jollei tuomioistuin toisin määrää.

Ehdotus vastaa sisällöltään nykyisen rauhanturvaamislain 14 §:n 2 momentin säännöstä. Hallituksen esityksessä

säännöstä perustellaan sillä, että ottaen huomioon kurinpitomenettelyyn ryhtymisen yleiset edellytykset

oikeusturvanäkökohtien ei voida katsoa edellyttävän, että asianomaisen osallistuminen valitusasian

tuomioistuinkäsittelyyn olisi mahdollistettava ryhtymällä erityisjärjestelyihin esimerkiksi kuljetusten

järjestämiseksi mahdollisesti tuhansien kilometrien päästä toimialueelta kotimaahan. Perustelu on organisaation

oman toiminnan kannalta varmasti aivan järkevä.

Ongelmana kuitenkin on se, että edetessään tuomioistuimeen kurinpitovalituksen johdosta myös

käsittelyn luonne muuttuu kurinpitomenettelystä oikeudenkäynniksi. Kurinpitovalituksen käsittelyn

tuomioistuimessa tuleekin täyttää oikeudenmukaiselle oikeudenkäynnille perustuslain 21 §:ssä ja Euroopan

ihmisoikeussopimuksen 6 artiklassa asetetut vaatimukset. Oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin kannalta ei ole



ajateltavissa, että asiassa, jossa on kyse rikoslain säännösten soveltamisesta, tuomioistuinkäsittely toteutettaisiin

edes varaamatta valittajalle mahdollisuutta osallistua oikeudenkäyntiin. Jo se seikka, että henkilö on tehnyt

valituksen kurinpitomenettelyssä saamastaan rangaistuksesta, osoittaa, että valittajalla on asiassa

oikeusturvaintressi riippumatta rangaistuksen ankaruudesta. Henkilökohtainen kuuleminen kurinpitomenettelyssä

ei menettelyn luonteen vuoksi voi koskaan korvata kuulemista varsinaisessa oikeudenkäynnissä.

Edellä esitetyn perusteella katson, että 1. lakiehdotuksen 21 §:n 3 momentti on ristiriidassa

perustuslain 21 §:n ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan kanssa ja on siitä syyst? poistettava

lakiehdotuksesta.

7. Asevelvollisten asema

3. lakiehdotuksen 3 b §:ssä säädetään tilanteista, joissa asevelvollinen voidaan määrätä palvelukseen ulkomaille.

Perustuslakivaliokunta on aikaisemmassa käytännössään katsonut, että asevelvollinen voidaan perustuslain

estämättä lyhytaikaisesti määrätä myös ulkomailla tapahtuvaan koulutukseen (PeVL 18/1995 vp ja PeVL

37/1997 vp). Lakiehdotuksen listaus koskee vain tilanteita, jotka joko nimenomaisen maininnan tai luonteensa

puolesta on lyhytaikaisia. Sotilaallisen kriisinhallinnan valmiuksien edellyttämään koulutukseen (3 b § 1 kohta)

ja ulkomailla tapahtuvaan sotilaalliseen harjoitukseen (3 b § 5 kohta) määräämisen edellytyksenä on lisäksi

vapaaehtoisuus. Näin rajattuna ehdotus on ongelmaton perustuslain 7 §:ssä turvatun henkilökohtaisen vapauden

ja 127 §:ssä säädetyn maanpuolustusvelvollisuuden näkökulmasta.
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30.9.2005/Tuomas Ojanen

Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle

HE 110/2005 vp laiksi sotilaallisesta kriisinhallinnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lain soveltamisala

Ehdotuksessa muutetaan jonkin verran sen sotilaallisen laiisinhallintatoiminnan määrittelyä, johon Suomi voi osallistua.
Voimassa olevaan lakiin verrattuna merkittävimmät muutokset ovat kahtalaisia. Ensinnäkin lakiehdotuksen 1 §:stä puuttuu
voimassa olevaan rauhanturvaamislain 1 §:ään sisältyvä rajaus, jonka mukaan lakia ei sovelleta YK:n peruskirjan 42
artiklan nojalla toteutettaviin sotilaallisiin pakotetoimiin osallistumiseen. Toiseksi lakiehdotuksen 1 §:n 2 momentti
merkitsisi, että Suomen osallistumisen ehdottomana edellytyksenä ei enää olisi "YK-mandaatti" vaan että Suomi voisi
poikkeuksellisesti osallistua myös sellaiseen operaatioon, josta YK:n turvallisuusneuvosto ei ole päättänyt. Tältä osin
esityksen keskeisenä tavoitteena on, että Suomi voisi osallistua Euroopan unionin valmiusjoukkojen toimintaan.



Lakiehdotusta on selostetuilta osin arvioitava yhtäältä perustuslain 1 §:n 3 momentin ja toisaalta perustuslain 93 §:n 1
momentin ja etenkin sen viimeisen virkkeen kannalta. Perustuslain 1 §:n 3 momentin Suomi osallistuu kansainväliseen
yhteistyöhön rauhan ja ihmisoikeuksien turvaamiseksi sekä yhteiskunnan kehittämiseksi. Perustuslain 93 §:n 1 momentin
viimeisen virkkeen mukaan sodasta ja rauhasta presidentti päättää eduskunnan suostumuksella.

Kun otetaan huomioon lain soveltamisalasäännös ja siitä sekä lain nimikkeestä yksityiskohtaisissa perusteluissa (s. 38)
esitetty, lakiehdotuksen 1 § ei näyttäisi muuttavan merkittävästi sisällöllisesti sen rauhanturvaamistoiminnan luonnetta,
johon Suomi voi osallistua. Tältä osin on olennaisinta, että Suomi ei jatkossakaan joutuisi osallistumaan operaatioihin,
joissa Suomi voisi joutua sodaksi luonnehdittavaan aseelliseen selkkaukseen. Tätä päätelmää on omiaan vahvistamaan
lakiehdotuksen 1 §:n 4 momentti, jonka mukaan lakia ei sovelleta YK:n peruskirjan 51 artiklan nojalla toteutettaviin
toimiin osallistumiseen. Se, että lakiehdotuksen soveltamisalasäännöksessä ei enää voimassa olevan lain tavoin viitata
yhtenä rajausperusteena YK:n peruskirjan 42 artiklaan, on mielestäni perusteltua, kun otetaan huomioon hallituksen
esityksessä esimerkiksi s. 39 ja 40 esitetty. Lakiehdotus ei siis muodostu merkitykselliseksi perustuslain 93 §:n 1 momentin
viimeisen virkkeen kannalta.

Olennaista myös on, että sotilaallisella kriisinhallinnalla pyritään tarkoitusperiin, jotka ovat hyväksyttäviä
perustuslain 1 §:n 3 momentin näkökulmasta. Mielestäni olisi kuitenkin syytä painottaa lakiehdotuksen 1 §:n
soveltamisalasäännöksen tulkinnassa ja soveltamisessa perustuslain 1 §:n 3 momentin merkitystä. Tällainen painotus olisi
omiaan torjumaan mahdollisuuksia tulkita ja
soveltaa lakiehdotuksen soveltamisalasäännöstä toisin kuin lakiehdotuksessa ja sen perusteluissa tarkoitetaan.

Lakiehdotuksen 1 § ei myöskään muodostu perustuslain1 kannalta ongelmalliseksi siltä osin kuin siinä
mahdollistetaan erityisesti se, että Suomi voi osallistua myös muuhun kuin YK:n turvallisuusneuvoston valtuuttamaan
sotilaalliseen kriisinhallintaan ja tällöin etenkin Euroopan unionin valmiusjoukkojen toimintaan. Nähdäkseni on selvää, että
myös Euroopan unionin operaatioiden luonne ja tarkoitusperät ovat sopusoinnussa perustuslain 1 §:n 3 momentin kanssa,
etenkin kun Suomen jäsenyys Euroopan unionissa on tärkeä ja jo hyvin vakiintunut kansainväliseen yhteistyöhön
osallistumisen muoto (ks. myös esim. PeVL 38/2001 vp, s. 5/1, PeVL 6/2004 vp , s. 2/II).

Sitä vastoin pidän ongelmallisena sitä, että hallituksen esitys jättää jossain määrin epäselväksi sen, mikä olisi lain
soveltamisala siltä osin kuin kysymys olisi EU:n kriisinhallintatehtävistä. Tältä osin epämääräisyys juontuu ensinnäkin jo
siitä, että Euroopan unionissa ei ole sovittu kovin yksityiskohtaisesti kriisinhallintatehtävien sisällöstä. Tässä yhteydessä
suurempi pulmien lähde on kuitenkin siinä, että hallituksen esityksessä tukeudutaan kriisinhallintatehtävien luonteen ja
ulottuvuuden määrittelyssä nimenomaan siihen, mitä sopimuksessa Euroopan perustuslaista
(jäljempänäperustuslakisopimus) on määrätty kriisinhallintatehtävistä Euroopan unionissa. Kuten tiedetään,
perustuslakisopimus ei ole kuitenkaan voimassa olevaa oikeutta, eikä se tällä hetkellä tule sitä olemaankaan ainakaan
moneen vuoteen, hyvä jos koskaan.

Voimassa olevassa EU:n oikeudessa EU:n tehtävät ja niiden luonne sotilaallisessa kriisinhallinnassa on lueteltu
yleisluontoisella tavalla Euroopan unionin perustamissopimuksen 17 artiklan 2 kappaleessa. Niihin kuuluvat humanitaariset
ja pelastustehtävät, rauhanturvaaminen sekä taistelujoukkojen tehtävät kriisinhallinnassa, rauhanpalauttaminen mukaan
lukien.

Olennaista nyt ensinnäkin on, että perustuslakisopimuksessa (ks. 1-41 artiklan 1 kohta ja III-309 artiklan 1 kohta)
on laajennettu unionille kuuluvia tehtäviä uusiin operaatiotyyppeihin tilanteissa, joissa on kysymys unionin ulkoisista
operaatioista. EU:n perustamissopimuksen 17 artiklan 2 kohtaan verrattuna listaan on lisätty mm. yhteiset toimet
aseidenriisunnan alalla, neuvonta ja tuki sotilasasioissa, konfliktinesto ja konfliktin jälkeinen vakauttaminen. Kaikilla näillä
tehtävillä voidaan osaltaan edistää terrorismin torjumista, kuten artiklan lopussa nimenomaisesti todetaan.

Lisäksi perustuslakisopimus sisältää ns. yhteisvastuulausekkeen (1-43 artikla), joka oikeuttaa unionin käyttämään
sotilas voimavaroja myös jäsenvaltioiden alueella muun muassa "terrorismin uhan torjumisessa, demokraattisten
instituutioiden ja siviiliväestön suojelemiseksi terrori-iskulta, antaakseen apua jäsenvaltioille tämän poliittisten elinten
pyynnöstä terrori-iskun tapahtuessa." Yhteisvastuulauseke koskisi myös luonnonkatastrofitilanteita.2

Keskeinen kysymys käsillä olevan lakiehdotuksen soveltamisalan kannalta nyt kuuluu: onko lainsoveltamisala
tarkoitettu määräytyvän EU-operaatioissa voimassa olevan EU:n oikeuden vai perustuslakisopimuksen mukaan?

Toinen asia on, että lakiehdotus saattaa olla tältä osin ongelmallinen kansainvälisen oikeuden tai politiikan näkökulmasta.
2 Ks. tarkemmin esim. Tiilikainen, Helander, Heliskoski., Euroopan perustuslaki, Helsinki 2005, s. 198-204.



Hallituksen esityksessä tukeudutaan siinä määrin juuri perustuslakisopimukseen, että esityksen pohjalta syntyy vaikutelma,
jonka mukaan lain soveltamisala EU-kytkentäisissä tilanteissa ja
siten siis kriisinhallintaoperaatioiden luonne ja ulottuvuus määräytyisivät nimenomaan perustuslakisopimuksen mukaisesti.
Perustuslakisopimuksen em. artikloissa painottuu taas EU-operaatioiden yhtenä keskeisenä tarkoitusperänä etenkin
terrorismin torjunta, joka ei taas juuri lainkaan tule esiin käsillä olevasta hallituksen esityksestä yhtenä sotilaallisen
kriisinhallinnan keskeisenä tavoitteena. En sinänsä pidä huonona asiana terrorismin torjumista, mutta tämä tavoite voisi
avoimemmin ja selkeämmin ilmetä hallituksen esityksestä. Samoin turhan paljon katveeseen jää se, että EU-operaatioissa ei
välttämättä olisi kysymys nopean toiminnan joukkojen lähettämisestä unionin ulkopuolelle vaan kysymys voisi olla myös
unionin alueella tapahtuvista operaatioista-jos siis lakiehdotuksen soveltamisalan on tarkoitettu määräytyvän
perustuslakisopimuksen ja tältä osin nimenomaan sen yhteisvastuulausekkeen mukaan.

Kaiken kaikkiaan lakiehdotuksen soveltamisala jää siis epämääräiseksi siltä osin kuin on kysymys EU-operaatioista.
Lisäksi ei ole muutoinkaan ongelmatonta, että lain soveltamisala näyttäisi määräytyvän eräiltä keskeisiltä osiin sellaisen
asiakirjan mukaan, joka ei ole oikeudellisesti voimassa ja joka ei varsin todennäköisesti koskaan edes tule voimaan.
Ongelma ei tosin välttämättä ole valtiosääntöoikeudellinen, mutta joka tapauksessa äsken esittämäni tuo epäselvyyttä lain
soveltamisalaan.

Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston välinen toimivallanjako

Ehdotuksessa esitetään, että Suomen osallistumisesta operaatioihin päättää tasavallan presidentti. Presidentin toimivalta
kattaisi myös tilanteet, joissa olisi kysymys Suomen osallistumisesta EU:n sotilaallisiin kriisinhallintaoperaatioihin. Sitä
vastoin valtioneuvosto päättäisi perustuslain 93 §:n 2 momentin mukaisesti Suomen kannasta siltä osin kuin kysymys olisi
neuvoston päätöksestä EU-operaation perustamisesta.

Nähdäkseni Suomen perustuslain kannalta kysymys on nyt siitä, kuuluuko päätös Suomen osallistumisesta EU:n
sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon perustuslain 93 §:n 1 momentin mukaisen tasavallan presidentin ja valtioneuvoston
yhteistoiminnan piiriin vai 93 §:n 2 momentin mukaisen valtioneuvoston toimivallan alaan. Perustuslain 93 §:n 2 momentin
nojalla valtioneuvosto vastaa Euroopan unionissa tehtävien päätösten kansallisesta valmistelusta ja päättää millin liittyvistä
Suomen toimenpiteistä, jollei päätös vaadi eduskunnan hyväksymistä.

Hallituksen esityksessä tasavallan presidentin toimivaltaa päättää Suomen osallistumisesta EU-operaatioihin on perusteltu
ensinnäkin sillä, että EU-operaatioissa päätöksentekovaiheita on kaksi: yhtäältä neuvoston päätös operaation perustamisesta
ja toisaalta kansallinen päätös operaatioon osallistumisesta. Kansallisessa osallistumispäätöksessä ei olisi myöskään
lakiehdotuksen perustelujen mukaan kysymys EU-operaation perustamispäätöksen "varsinaisesta täytäntöönpanosta".
Lisäksi perustelujen mukaan "Suomen kansalliseen osallistumispäätökseen sisältyy merkittävää uiko- ja
turvallisuuspoliittista harkintaa, jota koskeva päätöksenteko kuuluu perustuslain 93 §:n 1 momentin mukaan tasavallan
presidentille." (s. 64). Lopuksi presidentin päätösvaltaa on perusteltu sillä läheisellä yhteydellä, joka on tasavallan
presidentin perustuslain 93 §:n 1 momentin ja 128 §:n 1 momentin mukaisen ylipäällikkyyden välillä.
Nähdäkseni hallituksen esityksen perustelut tasavallan presidentin toimivallalle päättää Suomen osallistumisesta EU-
operaatioihin eivät ole erityisen vakuuttavia.

Ensinnäkin moneen muuhun EU-asiaan, etenkin unionin yhteisen uiko- ja turvallisuuspolitiikan alaan kuuluviin tai
niihin liittyviin asioihin, saattaa sisältyä "merkittävää uiko- ja turvallisuuspoliittista harkintaa", mutta tämä ei ole
kuitenkaan perustuslain näkökulmasta kestävä perustelu siirtää tällaisia asioita koskevia kansallisia päätöksiä
valtioneuvostolta tasavallan presidentin toimivallan alaan.

EU-operaatioita koskevan päätösvallan jakaminen kahteen eri vaiheeseen erilaisin toimivaltaratkaisuin on myös
kovin teknisluontoista, kun otetaan huomioon, että päätöksellä Suomen osallistumisesta EU-operaatioihin on kiinteä yhteys
unionissa tehtyyn päätökseen.

Lisäksi presidentin päätösvaltaa ei voi mielestäni lainkaan tässä yhteydessä perusteella viittauksilla presidentin
ylipäällikön asemaan 128 §:n 1 momentin nojalla, kun otetaan huomioon sotilaallisen kriisinhallintatoimen määritelmä -
kysymys on sotilaallisen keinoin toteutettavista kriisinhallintatehtävistä, joissa ei ole kysymys valtion alueen
puolustustehtävästä tai Suomen osallistumisesta sotaan tms. aseelliseen selkkaukseen - sekä se, että presidentin
ylipäällikkyys muutoinkin mielekkäästi kytkeytyy lähinnä Suomen alueen puolustustehtäviin. Kun sotilaalliseen



kriisinhallintaan eivät kuulu tilanteet, joissa Suomen olisi mahdollista joutua sodaksi luonnehdittavaan alueelliseen
selkkaukseen, tasavallan presidentin toimivaltaa ei voi myöskään perustella perustuslain 93 §:n 1 momentin viimeisellä
virkkeellä.

Nähdäkseni voidaankin päätyä valtioneuvoston toimivaltaisuuden kannalle, etenkin jos painotetaan yhtäältä sitä
asiayhteyttä, joka kansallisella osallistumispäätöksellä on neuvoston päätökseen operaation perustamisesta sekä yleensä
päätöksenteon EU-kytkentöjä. Toisaalta valtioneuvoston toimivallan puolesta puhuu se, että EU-operaatioissa - kuten
yleensäkään sotilaallisessa kriisinhallinnassa - ei ole kysymys Suomen mahdollisuudesta joutua sodaksi luonnehdittavaan
aseelliseen selkkaukseen.

Lisäksi valtioneuvoston toimivaltaisuuden puolesta puhuvat johdonmukaisuuteen liittyvät seikat. Esityksessä
ehdotetaan mielestäni täysin oikein esimerkiksi sitä, että lakiehdotuksen 4 §:n valtuutuksen nojalla voitaisiin saattaa
valtioneuvoston asetuksella voimaan EU Sofan ja korvausvaatimuksista luopumista koskeva sopimus, mitä on perusteltu
sillä, että kysymys on 'Toiitenkin unionin asioihin sisällöltään ja vaikutuksiltaan rinnastettavasta asiasta, minkä vuoksi
asetuksenantovalta kuuluu perustuslain 93 §:n 2 momentin mukaisesti valtioneuvostolle"(s. 64). Vastaava johdonmukaisuus
ei kuitenkaan ulotu kansalliseen päätöksentekoon EU-operaatioon osallistumisesta.

Lopuksi valtioneuvoston toimivaltaisuus on perusteltua eduskunnan osallistumisen sekä viime kädessä
parlamentarismin periaatteen tehokkaan toteuttamisen ja toteutumisen näkökulmasta, koska päätöksen Suomen
osallistumisesta EU-operaatioon tekisi eduskunnan luottamuksen varassa nauttiva valtioneuvosto.

Toimivalta päättää Suomen osallistumisesta EU-operaatioihin pitäisi siten olla valtioneuvostolla. Toinen asia on,
että asian yhteys uiko-ja turvallisuuspolitiikkaan tietenkin edellyttää Suomen osallistumisesta EU-operaatioon päätettäessä,
samoin kuin Suomen kantaa muodostettaessa neuvoston päätökseen operaation perustamisesta, valtioneuvoston ja
presidentin välistä läheistä yhteistyötä Suomen ulkopolitiikan johdonmukaisuuden ja yhtenäisyyden turvaamiseksi.

Voimakeinojen käyttö

Lakiehdotuksen 20 § voimakeinojen käytöstä on leimallisen abstraktinen. Sitä vastoin esityksen
perusteluissa eritellään yksityiskohtaisesti voimakeinoja sekä niiden käytön edellytyksiä ja
rajoituksia (s. 51 ja 52).

Mielestäni olisi paikallaan harkita, missä määrin esityksen perusteluissa voimakeinojen
muodoista ja voimankäytön asteikosta todettua voitaisiin kirjata lakitekstiin. Avoimuuden ja
selkeyden kannalta olisi perusteltua mainita lakitekstissäkin nimenomaisesti siitä, että
voimakeinoihin voi sisältyä ääritilanteissa sotilaallisten voimakeinojen käyttöä. Tähän liittyen
laista pitäisi käydä ilmi, mitä siinä tarkoitetaan sotilaallisilla voimakeinoilla.

Kun otetaan kuitenkin huomioon yhtäältä sääntelyn kansainvälinen asiayhteys ja
toisaalta etenkin se, että voimakeinojen käytöstä määrätään erikseen tarkemmin operaatiolle
vahvistetuissa voimankäyttösäännöissä, lakiehdotuksessa ei mielestäni tarvitse määritellä
sotilaallisten voimakeinojen käytön edellytyksistä ja rajoituksista sillä yksityiskohtaisuudella ja
täsmällisyydellä kuin esimerkiksi asiassa, jossa oli kysymys hallituksen esityksestä laiksi
puolustusvoimien virka-avusta poliisille annetun lain 4 §:n muuttamisesta (ks. PeVL 10/2005vp
ja 23/2005vp).

Helsingissä 30. päivänä syyskuuta 2005

Tuomas Ojanen
OTT, professori
Helsinki



Perustuslakivaliokunnalle

HE laiksi sotilaallisesta kriisinhallinnasta ja eräiksi siihen
liittyviksi laeiksi

Kansainvälisoikeudellisia näkökohtia; erityisesti YK:n
turvallisuusneuvoston valtuutuksesta

Martti
Koskenniemi, 2.
marraskuuta 2005

A. Yleistä

Esillä oleva hallituksen esitys on perusteltu.
Rauhanturvaamislain jatkuva muuttaminen 1990-luvulla uusien
operaatioiden huomioimiseksi osoitti tarpeen aihetta koskevaan
kokonaisuudistukseen. Voimassa oleva lainsäädäntö perustuu ns.
perinteisen rauhanturvaamisen ja "rauhaan pakottamisen"
erottamiseen toisistaan päätettäessä operaatioihin
osallistumisesta. Käytännössä kriisinhailintaoperaatioita ei
kuitenkaan voi luokitella tällä tavoin. Tarpeellisen
voimankäytön määrää on usein mahdoton määritellä etukäteen. Se
voi myös vaihdella operaation aikana.

Termi "sotilaallinen kriisinhallinta" ei ole rauhanturvaamista
tai rauhaan pakottamista selkeämpi. Yhden termin käyttämisellä
vältytään kuitenkin oletukselta,  jonka mukaan operaatiot ja
niitä koskevat menettelyt voitaisiin tyydyttävästi jakaa kahteen
ryhmään. Käytännössä operaatiot vaihtelevat tehtäväasettelun,
voimankäytön tarpeen ja laajuuden suhteen.

Kansainvälisoikeudellisesti tärkein ehdotus koskee luopumisesta
lainsäädännössä vaatimasta YK:n turvallisuusneuvoston
valtuutusta kriisinhallintaoperaatioon osallistumiselle. Tältä
osin esitys jättää toivomisen varaa. Siinä ei ole selostettu
voimankäyttöä koskevaa YK:n

peruskirjan säännöstöä, eikä siitä käy selkeästi ilmi, että
muutoksella avataan mahdollisuus asevoiman käytölle YK:n
peruskirjan vastaisesti. Se on myös eräiltä osin - varsinkin



lakiesityksen 1 artiklan 4 momenttiin otetun YK:n peruskirjan 51
artiklaan kohdistuvan viittauksen suhteen - epäselvä.
Turvallisuusneuvoston valtuutuksen tarpeellisuuden suhteen
esityksessä kiinnitetään huomiota toisarvoisiin näkökohtiin.
Korostamalla muutoksen teknistä luonnetta ("turvallisuusneuvosto
ei kaikissa tapauksissa kykene päätöksentekoon",  s.  18)  ja
toteamalla,  että vastaisuudessakin tullaan ottamaan huomioon
"YK:n peruskirjan päämäärät ja periaatteet"  (s. 31) häivytetään
se, että esitys antaa mahdollisuuden Suomelle erota peruskirjan
mukaisesta kollektiivisen turvallisuuden järjestelmästä.

En ota kantaa siihen,  tuleeko Suomen osallistua sotilaallisiin
operaatioihin myös YK:n peruskirjan vastaisesti. Kysymystä YK:n
kyvystä vastata kansainvälisen elämän uusiin
turvallisuuspoliittisiin haasteisiin on käsitelty laajasti niin
YK:ssa kuin sen ulkopuolella. Mikäli YK-järjestelmä ei kykene
tuottamaan sitä turvaa,  jonka se lupaa, ei siitä ole syytä
pitää kiinni. Koska turvallisuutta ei voi taata yksin,
edellyttää YK-järjestelmästä luopuminen realistista pyrkimystä
jäsenyyteen puolustusliitossa.'1

Seuraavassa kiinnitän ensin huomion kolmeen näkökohtaan::
voimankäytön nykyinen säännöstö  (B) ;
turvallisuusneuvoston valtuutuksen puuttumisen merkitys (C) ;
itsepuolustusoikeutta koskeva epämääräisyys (D).

Tämä jälkeen  (jakso E) vastaan minulle esitettyyn kysymykseen
lakiesityksen 2 §:n suhteesta perustuslain 93 §:aan.

B. Voimankäytön säännöt YK:n peruskirjassa

YK:n peruskirjan 2 artiklan 4-kohdan mukaan asevoiman käyttö
("sotilaallinen kriisinhallinta")  on pääsääntöisesti
kiellettyä. Tähän on vain kaksi olennaista poikkeusta: a)
itsepuolustus "aseellisen hyökkäyksen sattuessa" (peruskirjan 51
artikla);

x Suomi on kerran aiemmin ollut vastaavassa tilanteessa.  Italian
Abessinian-sotaretken yhteydessä keväällä 1936 Kansainliitto ei
ryhtynyt sitä vastaan niihin toimiin,  joihin liiton perussäännön 16
artikla jäsenet velvoitti. Tämän seurauksena liiton ns. ex-neutraalit
maat,  Suomi näiden mukana, julkaisivat 1.7.1936 kannanoton, jossa ne
totesivat, että niin kauan kuin perussääntöä sovellettiin
epätäydellisesti ja epäjohdonmukaisesti, eivät nekään katsoneet
olevansa sen sitomia. Kuten tunnettua, tätä seurasi kiivas rajattujen
avunanto- ja hyökkäämättömyyssopimusten laatiminen, mihin myös Suomi
osallistui.

b)  voimankäyttö turvallisuusneuvoston päätöksen nojalla
(peruskirjan 39 ja 42 artiklat ja VII luku yleisesti) .

Niin "itsepuolustuksen" merkityssisällön kuin



turvallisuusneuvoston toimivallan suhteen määräyksiin sisältyy
tulkinnanvaraa. Mutta itse säännöstöstä ei ole erimielisyyttä.
Voimankäyttöä sisältävä kriisinhallinta, jota ei voi perustaa 51
artiklaan tai 39/42 artikloihin ja VII lukuun on  (YK:n
peruskirjan näkökulmasta) laitonta.

Esityksessä olisi tullut selkeämmin todeta se, mikä on se
säännöstö,  josta sillä halutaan poiketa. Vasta näin esityksen
merkitys aukeaa sen lukijalle.

C. Turvallisuusneuvoston valtuutuksen puuttumisen merkitys

Ehdotuksen tavoiteosassa hahmotetaan kaikkiaan kolme
tilannetta,  joissa valtuutus YK:n peruskirjan mukaan
tarvittaisiin, mutta joissa Suomen hallituksen mukaan
voitaisiin edetä ilmankin sitä:

1. neuvosto ei "kykene päätöksentekoon";
2. valtuutusta "ei poikkeuksellisesti pyritä hankkimaan

esimerkiksi osapuolen toivomuksesta" tai operaation
vähäisen merkityksen vuoksi", tai

3. "valtuutus saadaan operaation jo käynnistyttyä".

Tämä hahmotelma vähättelee esityksen merkitystä. Perusteluista
voi sanoa seuraavaa:

1-kohdan nojalla muutos olisi vain tekninen ja tulisi
sovellettavaksi milloin neuvosto "ei kykene päätöksentekoon, tai
YK:n mandaattia ei voida muusta syystä saada tai hankkia" (s.
18). Esitys viittaa kahdesti vuonna 1999 syntyneeseen
tilanteeseen,  jossa Kiina Taiwan-politiikkansa osana esti YK:n
Makedonian UNPREDEP-operaation. Lisäksi todetaan, ettei Suomi
ole voinut osallistua kahteen pieneen Sudan-tehtävään,  joilla
ei ole ollut neuvoston valtuutusta (s. 8).

Luopuminen valtuutuksesta näyttää näitä tapauksia
tarkasteltaessa perustellulta. Varsinkin UNPREDEP-tilanteessa
jäsenvaltio tavallaan "vilpillisessä mielessä" esti
tarpeelliseksi koetun operaation. Mikään ei kuitenkaan rajaa
valtuutuksen puuttumista tällaisiin tilanteisiin. Valtuutus-
vaatimuksen olemassaolo on lainsäädännön tasolla estänyt mm.
Suomen osallistumisen NATOn vuonna 1999 suorittamiin Belgradin
pommituksiin ja Yhdysvaltain johtaman liittouman hyökkäämisen
Irakiin. Näiden suhteen valtuutuksen puute on kaikkea muuta kuin
tekninen ongelma.

2-kohtaa on mahdoton ymmärtää. Miksi osapuoli haluaisi "toivoa",
ettei asiaa viedä turvallisuusneuvostoon? Varmaankin siksi, että
se on hyökkääjä tai ei muutoin halua toimiaan julkiseen
keskusteluun. Jos taas osapuoli ei halua viedä asiaa neuvostoon,
koska se suostuu operaatioon, ei kyseessä ole enää lainkaan
"voimankäyttö", eikä turvallisuusneuvoston valtuutusta tarvita.



Sama voidaan ulottaa koskemaan tilannetta, jossa operaatiolla on
vain "vähäinen merkitys".

3-kohdassa luodaan fait accompli -tilanne. Kysymyksessä ei ole
lainkaan perustelu, vaan avoin valtakirja mennä operaatioon
toivoen, että sille ehkä saadaan jälkikäteinen valtuutus.

Hallituksen esityksen kolme perustelua välttävät tärkeimpien
ongelmien esiin tuomista. Voihan olla, ettei valtuutusta saada,
koska:

sitä ei ole edes haettu,  sillä asiasta ei haluta
neuvotella;
neuvosto lykkää asian lisävalmisteluun;
sitä koskeva päätös ei saa neuvoston enemmistöä taakseen;
neuvosto hylkää valtuutusta koskevan ehdotuksen.

Nyt tehty esitys mahdollistaisi Suomen osallistumisen
esimerkiksi Kosovon ilmapommituksia vuonna 1999 muistuttavaan
operaatioon. Tässä tapauksessahan neuvostolta ei edes haettu
mandaattia, koska ainakin Venäjä ja Kiina, mutta myös neuvoston
kehitysmaat, olisivat tätä vastustaneet. Se mahdollistaisi myös
Suomen osallistumisen Yhdysvaltain
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§:n 4 momentin epämääräinen viittaus peruskirjan 51 artiklaan
Irakin puolelta tätä sulkisi pois).

Näissä tapauksissa ei ole kysymys neuvoston "kyvyttömyydestä"
toimia. Niissä heijastuu lännen lisääntynyt valmius käyttää
voimaa tarvittaessa YK:n peruskirjaa rikkomalla.
Turvallisuusneuvoston jäsenet eivät aina tue tätä pyrkimystä.
Siksi ei valtuutuksen antaminen ole automaattista. Tässä on nyt
esillä olevan lainmuutoksen poliittinen ydin.

Ei ole poissuljettua, että Suomen tulisi osallistua
tulevaisuudessa Kosovon tai Irakin tapaiseen lännen johdolla
tapahtuvaan voimankäyttöön esimerkiksi milloin kysymyksessä
olisi ns. humanitaarinen interventio. Ehdotus ei kuitenkaan tuo
eduskunnan käsiteltäväksi tätä tärkeää kysymystä. Se avaa
mahdollisuuden voimankäyttöön YK:sta riippumatta, mutta jättää
argumenttien esittämisen puoleen tai toiseen tapauskohtaisesti
hallituksen harkintaan.

D. Peruskirjan 51 artiklaa koskeva epämääräisyys

Esityksessä todetaan, ettei sitä "sovelleta Yhdistyneiden
Kansakuntien peruskirjan 51 artiklan nojalla toteutettaviin



82

sotilaallisiin toimiin"   (1 § 4 mom.). Esitys noudattaa voimassa
olevaa lakia, jonka tarkoituksena on ollut rajata lain
ulkopuolelle asevoiman käyttö Suomeen kohdistuvan hyökkäyksen
torjumiseksi. Kysymys osallistumisesta muuhun valtioon kuin
Suomeen kohdistuvan hyökkäyksen torjumiseen peruskirjan 51
artiklan nojalla ei tule lainkaan esiin voimassaolevassa laissa,
jonka lähtökohtana on, että muussa voimankäytön tilanteessa kuin
Suomeen kohdistuvassa hyökkäyksessä oikeusperusteen Suomen
osallistumiselle tarjoaa neuvoston valtuuttava päätös.

Uudessa esityksessä poissulkemisen merkitys jää epäselväksi.
Esimerkiksi operaatio "aavikkomyrsky" alkuvuodesta 1991 sekä
yhdysvaltain Taliban-operaatio Afganistanissa syksyllä 2001
perusteltiin mm.   (ja jälkimmäinen yksinomaan)  peruskirjan 51
artiklan nojalla. Ei ole vaikea kuvitella tilannetta,  jossa
"humanitaarisen kriisin" ohella on kysymys valtioon kohdistuvasta
hyökkäyksestä. Mikäli turvallisuusneuvostolta e operaatioon saada
valtuutusta, jää ainoaksi oikeusperusteeksi 51 artikla. Onko siis
tarkoitus sulkea pois Suomen osallistuminen tällaisiin
operaatioihin? Vaikka tähän ei perusteluissa oteta kantaa,
näyttää selvältä,  ettei tämä ole ollut tarkoituksena. Todetaanhan
esityksessä  (s. 32),  että 51 artiklan tapauksissa "sovelletaan
perustuslain 93 §:n ensimmäisen momentin mukaista menettelyä
sodasta ja rauhasta päätettäessä".
L - -------------------------------------------

Ehdotuksessa tulisi todeta, ettei lakia sovellettaisi sellaisiin
51 artiklan nojalla toteutettaviin toimiin, joiden tarkoituksena
on torjua hyökkäys Suomeen tai maahan, jonka kanssa Suomi on
sotilasliitossa. Sitä vastoin 51 artiklan soveltuminen
tilanteessa, jossa muutoin on kysymys humanitaarisesta kriisistä
tai johon muutoin soveltuvat YK:n peruskirjan periaatteet, ei
sulkisi pois Suomen osallistumista.

Lisäksi ehdotuksen perusteluissa todetaan virheellisesti, ettei
voimankäyttösäännöillä "rajoiteta itsepuolustusoikeutta jota
harjoitettaessa yksilöt ja yksiköt toimivat kansallisen
lainsäädäntönsä mukaisesti"  (s. 18).  Itsepuolustusoikeutta
kuitenkin rajaavat niin YK:n peruskirja kuin monet kansainvälisen
tapaoikeuden säännöt  (mm. ennakoivan itsepuolustuksen kielto,
suhteellisuusperiaate ja humanitaarisen oikeuden säännöt).

E. Osallistumisesta ja varautumisesta
päättäminen (lakiesityksen 2 §:n suhde
perustuslain 93 §:ään)

Lakiesityksessä päätösvalta osallistumisesta sotilaalliseen
kriisinhallintaan on ohjattu tasavallan presidentille. Tällöin
nousee esiin kysymys päätöksentekojärjestelystä silloin,  kun
kriisinhallintaoperaatio on Euroopan unionin asettama. Tulisiko
tuolloin soveltaa perustuslain 93 §:n 2 momenttia, joka ohjaa EU-
asioissa päätöksenteon valtioneuvostolle?



Kysymys kuuluu yhteen perustuslain ongelmallisimmista
kompromisseista, EU-operaatioon liittyvää Suomen
osallistumista koskevaa ennakkotapausta ei ole olemassa.

Edellä olevasta on jo käynyt ilmi, että YK:n jäsenmaat voivat
ryhtyä voimankäyttöä sisältävään kriisinhallintaoperaatioon vain
YK:n valtuutuksella. Peruskirjan 24 artiklan mukaan:

"Yhdistyneiden kansakuntien jäsenet jättävät
turvallisuusneuvostolle ensisijaisen vastuun
kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden ylläpitämisestä
sekä tunnustavat, että turvallisuusneuvosto täyttäessään
tästä vastuusta johtuvia velvollisuuksiaan toimii niiden
nimessä".

Vuoden 1990 Gulfin kriisin yhteydessä turvallisuusneuvosto
tunnetusti omaksui käytännön, jonka mukaan se toteutti peruskirjan
24 artiklan tarkoittamaa "vastuuta", valtuuttamalla jäsenmaat
toimimaan YK:n nimissä.

Koska EU:n voimankäyttöä sisältävä kriisinhallinta on laillista
vain silloin,  kun se on YK:n valtuuttamaa,  ja koska YK:n
valtuuttama operaatio ei milloinkaan ole yksin EU:n operaatio,  ei
ole syytä poiketa siitä käytännöstä, että päätöksen siihen - niin
kuin muihinkin
kriisinhallintaoperaatioihin - osallistumisesta Suomessa tekee
tasavallan presidentti.

Martti

Koskenniemi

akatemiaprofessor

i
YK:n Kansainvälisen oikeuden toimikunnan jäsen

EDUSKUNNAN PERUST USLAKIVALIOKUNTA

ASIANT UNTIJALAUSUNTO
Dos. Tei ja Ti i likainen
Helsingin  yl i opisto 8.1 1.2005
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Lausunto koskee hall i tuksen esi t ystä  HE 110/2005 vp.  la iksi  sot i laa l l i sesta  kr i isinhal l innasta  ja
erä iksi  si ihen li i t tyviksi  laeiksi

val iokunnan pyynnöstä  arvion i  koskee er i t yisest i  lakiehdotuksen 2§:n  suhdet ta
perustuslain
93$:n 1.  ja  2.  momentteih in

1.Yleinen arvio  pyydet ystä  yksi t yiskohdasta

Hal l i tuksen esi t ys  kr i is inhal l in tala iksi  poh jautuu presiden t in  ja  val t ioneuvoston val lan jaon

suh teen  nykyisen  r auhan turvala in  edustamaan  käytän töön .  Sen  mukaan  tasaval lan  presiden t t i

päät tää  operaatioiden käynn istämisestä  ju  päät tämisestä  val t ioneuvoston ra tkaisuehdotuksen

poh jal ta .  EU:n nopean toiminnan valmiusosast ojen osal ta  presiden t t i  päät tää  er i l li sel lä  päätöksel lä

val t ioneuvost on ra tkaisuehdotuksesta  sot i lasosas ton aset tamisesta  korkeaan valmiuteen .

HE kr i is inhal l in ta laiksi  p i täyt yy tasa val lan presiden t in  ja  val t ioneuvost on val lan jaon suhteen

yh tenäisessä  kä ytännössä  kaikkia  kr i isinhal l in taoperaat ioi ta  koskien tekemät tä  eroa  EU:n

toimeenpanemien oper aat ioiden ja muiden tahojen toimeenpanemien kr iisinhal lin taoper aatioiden

väl i l lä .  Eron jä t täminen tekemät tä  on ongelmal l ista  monessa  suhteessa .  Se  joh taa  myös s i ihen ,  että

HE kr i is inhal l in tala iksi  ej  ol e  tä ysin  sopusoinnussa  perustusla in  93§:n 2  moment in  ja

perustuslakival iokunnan s i itä  tekemien tulkin tojen kanssa .

2.  Perustusla in 93$ 1 ja  2 moni.  ja  HE kr i i s inhal lintalaiksi

Perustuslakival iokun ta  on jo  vuodesta  1994 a lkaen määr i tel lyt  -  a iemman HE 33 a§:n  -  ja  nykyisen

perustusla in   93$:n  2    momentt i in   s isä l tyvän  val lan jakomääräyksen {"Valtioneuvosto  vastaa

Euroopan unionissa tehtävien puutosten kansallisesta valmistelusta ja päättää niihin liittyvistä Suomen toimenpiteistä,

jollei päätös vaadi eduskunnan hyväksymistä ")  sovel tamisalan johdonmukaisest i .  Tulkinnan mukaan



val t ioneuvost on toimival ta  u lot tuu EU:n koko t oimiala l le,  yh teinen uiko- ja  turval l isuuspol i t i ikka

mukaan lukien.

Tätä  tu lkintaa  puol tavat  monet  EU:n toimin taan ja  keh i tykseen l i i ttyvät  teki jä t .  Yhtääl tä  uiko-  ja

turval l isuuspol i t i ikkaa ei  ole  perustel tua  erot taa  muusia  EU:n pol i t i ikasta  er il l i seksi

kokonaisuudeksi ,  vaan päinvastoin  p yrkiä  vahvistamaan sen ja  esimerkiksi  EU:n ta loudel l isten

ulkosuhteiden väl istä  yh teyt tä .  HU:n keh i t ys  on monessa  suhteessa  kulkenut  vi ime vuosina  juur i

tähän suun taan. YI 'TP:n erottaminen kansa ll isessa päätöksen tekojär jestelmässä muusta EU-

pol i t i ikasta  ol isi  tä tä  taustaa  vastaan kovin lyh yt näköistä .

Vastaava keskustelu  on EU:n pui t teissa  käyt y  union in  kehi t tyvän turval lisuus-  ja

puolustuspol i t i ikan (YTPP) suhteesta  union in  muih in  ulkosuhteisi in .  Suomi on useiden muiden

pien ten jäsenmaiden mukana korostanut  si tä  näkem ystä ,  jonka mukaan YTPP:n mahdol l isimman

t i ivis  in tegroiminen osaksi  union in  muita  ulkosuhtei ta  on perustel tua .  Tämä perustuu a ja tukseen

unionin ulkosuhteiden ja  n i iden hoi toon l i i tt yvien väl ineiden -  yh tä  hyvin ta loudel l isten ,

pol i i t t i sten kuin  sot i laa ll i stenkin -  kehi t tämisestä  yh tenä kokonaisuutena.  Näin pyr i tään s i tomaan

m yös sot i laa l l i s ten väl ineiden käyt t ö  vahvast i  u lkosuhteiden yh teisi in  tavoi t teisi in .

HE:n ongelmat:

Kun HE kr i is inhai l in ta laiksi  määrää  EU:n toimeenpanemat  kr i isinhal l in taoperaat iot  tasaval lan

presiden t in  päätet täviksi ,  se  erot taa  ne  muusta  EU-pol i t i ikasta  -  ja  YUT P:stä .  Tämä on

ongelmal l ista  yh tääl tä  perustuslakival iokunnan tekemien tulkin tojen ja  toi saal ta  edel lä  kuvatun

EU-keh i tyksen - ja Suomen sen suh teen edustamien l in jausten - valossa .



Perustuslakival iokun ta  on määr i tel lyt  93$:n 2  momentin  sovel tamisalan r i ippumattomaksi

main it tu jen EU-päätösten sisä l löstä .  Näin ol len EU:n tekemien kr i isinhal l in taoperaatioiden

käynnistämistä  koskevien päätösten pi tä isi  lukeutua 93§:n 1  moment issa  säädet yn

yh tei stoiminnassa  joh tamisen alaan ja  2  moment in  määr it telemän val t ioneuvost on vai  m i  ste  I  u

vastuu n piir i in.

Kun näin  e i  tehdä,  p i täisi  löyt yä er i tyisiä  perustelui ta  union in  sot i laa l li sta  kr i isinhal l in taa

koskevien päätösten pi tämiseen er i l lään muista  EU:ssa  teh tävistä  päätöksistä ,  jotka  edel leen

kansal l i sessa  päätöksen teossa  oikeut ta isivat  muusta  FU-pol i t i ikasta  eroavan

päätöksen tekojär jest yksen .  Täl laisia  er i tyisiä  perustelui ta  ei  l l l ' : ssä  esi tetä ,  ja  sel la isia  ol isi  ol l u t

vaikea l öytääkin .  Se  peruste,  et tä  EU:n kr i isinhal l in ta toimintaan sovel letaan samanlaista

päätöksen tekojär jest ystä  kuin  muiden kansainväl isien toimijoiden toimeenpanemaan

kri is inhal l in ta toimintaan.  on var sin  heikko.  ElJ :n  sot i laa ll inen toiminta  on osa  sen yh teistä  u iko-

ja  turval l isuuspol i t i ikkaa,  n i issä  suhteessa  yksi t tä isen jäsenval t ion suhde on var sin  er i la inen kuin

esimerkiksi  suh teessa  YK:n ta i  Naton kr i isinhal l in ta toimiin .

Perustuslakival iokunnan omaksuman tulkinnan (koskien perustuslain 93§:n 2 momentin

sovel tamisalaa)  noudat tamista  ol isi  perustel lu t  m yös se.  et t ei  YTPP:n a laan lukeutuvia  EU:n

päätöksiä  ole  syytä  pi tää  EU:n muusta  pol i t iikasta  er i l l i senä toimin tana.  Nyt  Suomi a jautuu HE :n

poh jal ta  yl läpi tämään sel la isia  omia päätöksen tekokäytän töjä ,  jotka  -  vastoin  Suomen pi tkäaikaisia

int ressejä  -  korostavat  tä tä  er i ll i syyt tä .

PUOLUSTUSMINISTERIÖ
Hallintopoliittinen osasto Säädösvalmistelu
ja yleishallintoyksikkö

6.10.2005



Eduskunnan puolustusvaliokunnalle

HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI SOTILAALLISESTA KRIISINHALLINNASTA
JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI

Pyydettynä lausuntona asevelvollisuuslain 3 a ja 3 b §:n yksityiskohtaisten perustelujen osalta
esitetään seuraavan.

Ulkoasiainministeriön asettaman rauhanturvaamislain ja siihen liittyvän lainsäädännön
uudistamistarvetta tarkastelevan työryhmän mietintöön sisältyi muun ohella ehdotus ase-
velvollisuuslain muuttamisesta. Asevelvollisuuslakia ehdotettiin muutettavaksi siten, että voimassa
olevasta laista olisi kumottu 3 a §:n 2 momentti ja lakiin olisi lisätty uusi 3 b §, joka kuului
seuraavasti:

3 b §

"Varusmiespalveluksen ja kertausharjoituksen yhteydessä voidaan antaa sotilaallisesta
kriisinhallinnasta annetun lain ( / ) 6 §:ssä tarkoitettua koulutusta niille asevelvollisille,
jotka vapaaehtoisesti hakeutuvat tällaiseen koulutukseen. Koulutusta ja siihen kuuluvia
harjoituksia voidaan lyhytaikaisesti järjestää myös ulkomailla.

Varusmiespalveluksessa ja kertausharjoituksessa oleva voidaan määrätä palve-
lusvelvollisuudella osallistumaan 1 momentissa tarkoitettuun koulutukseen liittyviin
tehtäviin lyhytaikaisesti ulkomailla sekä normaaliin laivapalvelukseen Suomen aluevesien
ulkopuolella.

Muuta kuin 1 ja 2 momentissa tarkoitettua varusmiespalvelukseen tai kertausharjoitukseen
sisältyvää koulutusta sekä vierailu- ja kilpaurheilutoimintaa voidaan asevelvollisen
suostumukseen perustuen järjestää lyhytaikaisesti myös ulkomail-
la. "

Lausuntokierroksen jälkeen hallituksen esitys valmisteltiin työryhmän työn pohjalta puo-
lustusministeriön ja ulkoasiainministeriön välisenä yhteistyönä.

Mietinnöstä saatujen lausuntojen perusteella hallituksen esitykseen tehtiin useita tarkennuksia.
Asevelvollisuuslain 3 a ja 3 b §:n sanamuotoa tarkennettiin jatkovalmistelussa työryhmän
hyväksymästä muodosta seuraavasti:
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3 a §

"Varusmiespalveluksen tarkoituksena on kouluttaa ja harjaannuttaa asevelvolliset
sotilaallisen maanpuolustuksen tehtäviin ja siten luoda osaltaan edellytykset sodan ajan
varalta tarvittavien joukkokokonaisuuksien tuottamiselle.

Varusmiespalveluksen ja kertausharjoituksen aikana voidaan antaa lyhytaikaisesti
koulutusta sotilaallisen kriisinhallinnan edellyttämien valmiuksien luomiseksi niille
asevelvollisille, jotka vapaaehtoisesti hakeutuvat sellaiseen koidutukseen.

3 b §

"Asevelvollinen voidaan määrätä palvelukseen ulkomaille, jos hän:
1) osallistuu 3 a §:n 2 momentissa tarkoitettuun koulutukseen;
2) suorittaa 1 kohdassa tarkoitettuun koulutukseen liittyviä tukitehtäviä;
3) kuuluu virka-apuosastoon, jonka tehtävänä on antaa virka-apua Suomen rajojen
ulkopuolella;
4) osallistuu tavanomaiseen laivapalvelukseen Suomen aluevesien ulkopuolella;
5) osallistuu nimenomaisen suostumuksensa nojalla kansallista puolustusta edistävään
kansainväliseen vastavuoroisuuteen perustuvaan lyhytaikaiseen sotilaalliseen harjoitukseen;
6) osallistuu vierailuihin, esiintymismatkoihin, urheilukilpailuihin tai muihin vastaaviin
palvelukseensa liittyviin sellaisiin tehtäviin, joihin ei sisälly sotilaallisia harjoituksia. "

Hallituksen esityksen 3 a ja 3 b §:n perustelut (ss. 60 - 62) vastaavat pääosin sisällöltään työryhmän
mietinnössä sivuilla 60-62 esitettyä. Ainoastaan 3 b §:n 3-kohdan perustelut
. > l *  >"i I  plcrjl+t/naat f \  i\ t- * "lim 'in      "i 11. t r iii('v'in    i 'i' 1 n .1.'i ifol*viiptölfii«      1  /\] 1 rl 1 n-m 1nn (
iv./< .n

vi ven ouaii^iivv.i \.y\sky liiuai 1hhv^liiha/v/ii, vaa.11 uv vamnaivmiii puuiuaiuaiiiuusitiiU33a

tinnön valmistumisen jälkeen. Mainitussa lainkohdassa säädetään asevelvollisten osallistumisesta
palvelusvelvollisuudella ulkomailla tapahtuvaan virka-aputehtävään.

Hallituksen esityksen 3 b §:n 3 kohdan perusteluissa viitataan ainoastaan "ns. solidaa-
risuuslausekkeen asettamien velvollisuuksien huomioon ottamiseen asevelvollisten mahdollisen
käytön kannalta". Perustelut ovat varsin niukat. EU:n yhteisvastuulausekkeen mukaan
jäsenvaltioiden tulee avustaa terrori-iskun, luonnonkatastrofin tai muun suuronnettomuuden
sattuessa jäsenvaltiota, jos tämä pyytää apua, kaikin käytettävissään olevin välinein mukaan
luettuna sotilaalliset voimavarat. Yhteisvastuulauseke kuuluu niihin perustuslaillisen sopimuksen
uudistuksiin, joiden toimeenpano on jo aloitettu Eurooppa-neuvoston päätöksellä.

Mainitun lainkohdan osalta hallituksen esitykseen ei valitettavasti sisältynyt muita perusteluja.
Puolustusministeriö toteaa, että lainkohdassa tarkoitettu virka-avun antamisen suunnitteluja sen
harjoittelu on ollut pohjoisella kalottialueella käytännön tasolla Suomen puolustusvoimien ja
muiden Pohjoismaiden viranomaisten välistä normaalia yhteistyötä. Mahdollisia virka-aputilanteita,
joihin on varauduttu, saattaisivat olla esimerkiksi kevään 2005 tulvia laajemmat tulvat, mahdolliset
pato-onnettomuudet, laajat metsäpalot sekä etsinnät ihmishenkien pelastamiseksi. Toisena
käytännön esimerkkinä lähiajoilta
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voidaan mainita virka-apu, jota puolustusvoimat antoi maan rajojen ulkopuolella Tallinnan
edustalla elokuun alussa tapahtuneen helikopterionnettomuuden yhteydessä. Tuolloin varusmiehet
eivät osallistuneet varsinaiseen virka-aputehtävään, vaan olivat pelastussu-keltajien käyttämällä
tukialuksella mukana aluksen turvallisen kulun varmistamiseksi. Itämeren alueella on kuitenkin
tarpeellista varautua virka-avun antamiseen myös esimerkiksi mahdollisen öljyvahinko-
onnettomuuden yhteydessä. Tällöin saattaisi olla tarvetta käyttää asevelvollisia todennäköisesti
myös varsinaiseen virka-aputehtävään.

Esitetyn kaltaisen tarkoituksenmukaisen virka-avun antamisen sekä etukäteen tapahtuvan
harjoittelun mahdollistamiseksi säädöspohjan tulee olla erityisesti asevelvollisten oikeus-
turvanäkökohdat huomioon ottaen selkeä.

Hallitusneuvos,
lainsäädäntöj ohtaj ana

TIEDOKSI:
Eduskunnan perustuslakivaliokunta
Eduskunnan ulkoasiainvaliokunta

mailto:puolustusministerio@plm.vn.fi
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Mikael Hiden:

Lisälausunto sotilaallista kriisinhallintaa koskevasta hallituksen esityksestä 110/05 vp

Olen ollut esityksestä kuultavana perustuslakivaliokunnassa 30.9.2005. Sihteerin 12.10.2005

toimittamassa kirjeessä on varattu mahdollisuus täydentää aikaisempaa lausuntoa sotilaallista

kriisinhallintaa koskevan lakiehdotuksen 2 §:n suhteesta perustuslain 93 §:n 1 ja 2 momentin säännöksiin.

Mainitun 2 §:n mukaan päätöksen Suomen osallistumisesta sotilaalliseen kriisinhallintaan ja päätöksen

osallistumisen lopettamisesta samoin kuin päätöksen sotilasosaston asettamisesta korkeaan valmiuteen

tekee tasavallan presidentti valtioneuvoston ratkaisuehdotuksesta. Perustuslain 93 §:n 1 momentin mukaan

Suomen ulkopolitiikkaa johtaa tasavallan presidentti yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa ja saman

säännöksen 2 momentin mukaan valtioneuvosto vastaa Euroopan unionissa tehtävien päätösten

kansallisesta valmistelusta ja päättää niihin liittyvistä Suomen toimenpiteistä, jollei päätös vaadi

eduskunnan hyväksymistä.

Ymmärrän sihteerin kirjeessä tarkoitettavan kysymystä siitä, kummalle elimelle, tasavallan presidentille

vai valtioneuvostolle, oikeudellinen päätösvalta ehdotuksessa tarkoitetussa asiassa kuuluisi mainittujen

perustuslainkohtien mukaan. Rajoitun seuraavassa vain tähän oikeudelliseen kysymykseen.



Perustuslain 93 §:n 1 ja 2 momentin säännösten sisällön seikkaperäinen tarkastelu ei ole tässä tarpeen.

Joitakin yleisiä toteamuksia voidaan kuitenkin esittää. Säännökset jatkavat sitä perustuslaillista järjestelyä,

joka toteutettiin vuoden 1993 lopussa . Tuolloin katsottiin, että Hallitusmuodon 33 §:n alkuperäinen

säännös presidentin määräysvallasta kansainvälisissä suhteissa ei enää ollut sellaisenaan asianmukainen

Suomen liittyessä ETA:an. Hallitusmuotoon lisättiin sen vuoksi 33 a § , jolla yhdessä

valtiopäiväjärjestykseen tehtyjen muutosten kanssa uskottiin (toimeenpanovallan sisällä) valmistelu- ja

päätösvalta ETA:a koskevissa yhdentymisasioissa valtioneuvostolle. Hallitusmuodon säännökset ja

järjestelyn peruspiirteet pysytettiin Suomen liittyessä vuotta myöhemmin Euroopan unioniin. Näin

syntynyttä ulkopoliittisen johtovallan perusjakoa tasavallan presidentin ja valtioneuvoston välillä ei

muutettu uudessa perustuslaissa, vaikka uudistuksessa tuotiinkin asiaan merkittäviä lisäpiirteitä, lähinnä

parlamentaarisen vastuukatteen merkityksen ja yhteistyövelvoitteen korostamisen sekä EU-asioiksi

käsitettävien asioiden väljemmän määrittelyn muodossa.

Perustuslain 93 §:n rakenne ja muotoutumishistoria viittaavat siihen, että tasavallan presidentin johtovalta

ulkopolitiikassa/kansainvälisissä suhteissa on yleinen lähtökohta ja valtioneuvoston johtovalta EU-asioissa

on tätä rajoittava erillinen säännöstö. Säännöksen lähtökohdasta erillinen asia on, mikä on tasavallan

presidentin johtovaltaan kuuluvan ulkopoliittisen asiakokonaisuuden ja valtioneuvoston johtovaltaan

kuuluvan asiakokonaisuuden tosiasiallinen merkitys. Sillä, että PL 93 §:n säännös edelleen ilmentää

ajatusta tasavallan presidentin yleisestä toimivallasta ja valtioneuvoston tätä rajoittavasta erityisestä

toimivallasta, ei tarvitse olla huomioarvoista tulkinnallista merkitystä: kumpikin toimivalta on juridisena

toimivaltana erillinen ja itsenäinen. Lähtökohdalla on kuitenkin se merkitys, että PL 93 §:n säännös

kokonaisuutena säätämistaustoineen ei puolla valtioneuvoston PL 93,2 §:n mukaisen toimivallan

laajentavaa tulkintaa. -Tulkinnassa voi jotain merkitystä olla myös "perustuslain hengen " ja

valtiosääntöpoliittisen suotavuuden kaltaisilla tekijöillä, mutta merkittävämpää on kuitenkin se, mitä

tuoreeseen perustuslakiin on kirjattu ja minkälaisen säätämishistorian kautta.

Jos sotilaallinen kriisinhallinta, johon Suomi tulisi lakiehdotuksen säätelemällä tavalla osallistumaan, olisi

kokonaisuudessaan Euroopan unionissa tehtävien päätösten varassa ja niiden toimeenpanoa, olisi PL 93

§:n puitteissa ilmeistä, että osallistumista koskevat kansalliset ratkaisut kuuluisivat säännöksen 2

momentin soveltamisalaan ja siis valtioneuvoston toimivaltaan. Varauksia tähän ei aiheutuisi PL 93 §:stä,

mutta saattaisi järjestelyistä ja tilanteista riippuen aiheutua tasavallan presidentille kuuluvasta

puolustusvoimien ylipäällikkyydestä. Jos taas kyseinen sotilaallinen kriisinhallinta olisi

kokonaisuudessaan Euroopan unionin ulkopuolella tehtävien päätösten varassa ja niiden toimeenpanoa, ei

epäilystä voisi olla siitä, että osallistumista koskevat kansalliset ratkaisut kuuluvat PL 93 §:n 1 momentin
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soveltamisalaan ja siis tasavallan presidentin valtioneuvoston ratkaisuehdotuksesta tehtäviksi. Jos

lakiehdotus tarkoittaisi vain jompaakumpaa tällaista "puhdasta" vaihtoehtoa, ei asiantuntijoille esitettäviin

lisäkysymyksiin olisi juuri aihetta.

Ongelmia aiheutuu sen sijaan siitä, että laini §:n mukaan voi kriisinhallinta, johon Suomi tulisi tämän lain

pohjalta osallistumaan, tapahtua EU:n toimeenpanemana tai myös kokonaan EU:n päätöksenteon

ulkopuolella. Teoriassa voitaisiin ajatella, että kansallinen päätöksenteko osallistumisesta järjestettäisiin

aina sen mukaisesti , onko kysymys EU:n ulkopuoliseksi katsottavasta kriisihallinnasta vai EU:n

toimeenpanemaksi katsottavasta kriisinhallinnasta. Kansallisena päättäjänä toisin sanoen olisi

kriisinhallinnan toimeenpanijasta riippuen joko tasavallan presidentti tai valtioneuvosto. Tämä ei

kuitenkaan ole käytännössä hevin mahdollista. Syynä on oikeastaan jo se, että kahden version

päätöksentekomenettelyjä kansallisella tasolla tuskin voitaisiin pitää asianmukaisena järjestelynä

tällaisissa asioissa. Vähintään yhtä merkittävä syy on se, että kyseeseen tulevat kriisinhallintatoiminnat

eivät mitenkään välttämättä jakaudu - eikä lakiehdotuksessa ole tällaista ymmärrettävästi edellytetty -

puhtaasti EU:n ulkopuolisiin operaatioihin ja puhtaasti EU:n toimeenpanemiin operaatioihin, vaan yhteen

ja samaan kriisinhallintatoimintaan voi sisältyä merkittävästi kumpaakin "laatua" olevia elementtejä.

Lausuntopyynnön taustalla oleva kysymys voidaan siten nähdäkseni pelkistää kysymykseksi siitä, miten

on järjestettävä päätöksenteko osallistumisesta sellaiseen sotilaalliseen kriisinhallintaan, jossa on

merkittävästi sekä EU:n ulkopuolisia että EU:n päätöksistä riippuvia elementtejä ja jolla siis voidaan

sanoa olevan kytkentä sekä PL 93 §:n 1 momentin mukaiseen presidentin päätösvaltaan että saman

säännöksen 2 momentin mukaiseen valtioneuvoston päätösvaltaan. On helppo nähdä, että ongelma tässä

viime kädessä johtuu siitä, että PL 93 §:n 1 ja 2 momentin mukaisten toimivaltojen välillä on tosiasiassa -

toimivaltojen periaatteellisesta erillisyydestä ja yhteistoimintavelvoitteiden tuomasta

yksituumaisuuspaineesta huolimatta - selvä, erilaisista päällekkäisyyksistä ja rajanvetovaikeuksista

johtuva jännite.

Kun sovellettava säännös - PL 93 § - on sisäisesti jännitteinen , voi vastaus esitettyyn kysymykseen tuskin

olla itsestään selvä tai kiistaton. Minusta vastausta - siis PL 93 §:stä sovellettavan momentin ja

päätöksentekijän valintaa - ei voida tässä pyrkiä perustamaan arviolle siitä, minkä tyyppisiä

kriisinhallintaoperaatioiden , joihin Suomi tulisi osallistumaan, arvioidaan ensi sijassa olevan: joko EU:n

"omia" taikka ainakin EU:n päätöksentekoon painottuneita tai vastaavasti EU:n ulkopuolisia tai EU:n

ulkopuoliseen päätöksentekoon painottuneita. Lakitekstin muotoilussa nyt seurattavan

perustuslaintulkinnan kytkeminen tällaiseen arviointiin merkitsisi pemstuslaintulkinnan muodostamista

tulevia tosiasiallisia tilanteita koskevan arvion ja siis oikeastaan ko. säännösten ulkopuolisen ja ajan

kanssa ehkä muuttuvan seikan mukaan. Kuten edellä on viitattu, ei vastausta tässä mielestäni voida



merkittävästi nojata myöskään niin yleisiin perusteisiin kuin perustuslain henki tai pyrkimys

parlamentarismin korostamiseen.

Olen edellä lähtenyt siitä, että kansallisessa päättämisessä tämän lain mukaisesta sotilaalliseen

kriisinhallintaan osallistumisesta ei voi olla tilanteesta riippuen vaihtuvia päätöksentekijöitä, vaan vain

yksi ja sama päättäjä Jos tästä lähdetään, on minusta perustuslakiin parhaimmin soveltuvaa se, että

päättäjänä on tasavallan presidentti. Syyt ovat lähinnä kahdenlaisia.

Perustuslain 93 §:n rakenne, säätämisasiakirjat ja säätämishistoria lähtee siitä, että yleistoimivalta

ulkopolitiikan johtamisessa on tasavallan presidentillä. Kun kysymys on nimenomaan PL 93 §:n

säännöksen tulkinnasta, ovat tällaiset seikat merkittävämpiä kuin esim. sellaiset yleiset seikat kuin

perustuslakiuudistuksessa näkynyt pyrkimys parlamentarismin vahvistamiseen tai EU-yhteyksien

merkityksen kasvu. Asetelmaa voidaan myös hahmottaa kysymällä, kumpi loukkaisi selvemmin PL 93 §:n

säännöstöä, sekö , että presidentti päättäisi osallistumisesta kriisinhallintaan, joka on leimallisesti tai

ainakin merkittävältä osin EU:n operaatio, vai se, että valtioneuvosto päättäisi osallistumisesta

kriisinhallintaan, joka on leimallisesti tai ainakin merkittäviltä osin EU.n päätöksenteon ulkopuolinen

operaatio. Minusta presidentin tuollainen päätöksenteko, joka on perustuslain säännöksillä joka

tapauksessa sidottu yhteistoimintaan valtioneuvoston kanssa ja tapahtuu valtioneuvoston

ratkaisuehdotuksesta, kajoaisi vähemmän valtioneuvostolle tarkoitettuun     toimivaltaan kuin

valtioneuvoston     tuollainen

päätöksenteko, johon liittyy vain säätämisasiakirjoissa lausuttu yhteistoimintavelvoite presidentin

kanssa, kajoaisi presidentille tarkoitettuun toimivaltaan.

Toinen perustuslaista johtuva seikka, joka tässä tukee toimivallan kuulumista tasavallan presidentille,

on presidentin asema puolustusvoimien ylipäällikkönä. Suoranaisesta ylipäällikön (sotilaskäsky)vallan

käyttämisestä tässä ei ainakaan näillä näkymin olisi kyse ja muutenkin voi olla epäselvää, mitä

konkreettisia ulottuvuuksia ylipäällikönvallalla voisi olla lakiehdotuksessa tarkoitetuissa yhteyksissä.

Minusta tässä ei kuitenkaan voida sivuuttaa sitä, että suomalainen kriisinhallintaorganisaatio kuuluu

puolustusvoimiin (lakiehdotuksen 5 §) ja että Suomen osallistumisessa sotilaallisen kriisinhallintaan

on kysymys puolustusvoimiin kuuluvan sotilaallisen resurssin käyttämisestä.

Kriisinhallintahenkilöstön lukumäärää on laissa rajoitettu (5 §) ja toisaalta voi kriisinhallintaan

osallistuminen ja kouluttautuminen olla myös maanpuolustuksen kannalta hyödyllistä. Tällaisista

seikoista huolimatta on kriisinhallintaan osallistumisessa kuitenkin periaatteessa kysymys myös siitä,



kuinka täysin puolustusvoimien sotilaalliset resurssit ovat kullakin hetkellä käytettävissä

maanpuolustukseen. Konkreettinen määrääminen puolustusvoimiin kuuluvan sotilaallisen resurssin

käyttämisestä kuuluu paremminkin presidentti/ylipäällikölle kuin kompetenssinsa tässä yhteydessä

viime kädessä EU-yhteyteen nojaavalle valtioneuvostolle.

/̂ r //&/dto6S~ v/i

PERUSTUSLAKIVALIOKUNNALLE

Esitän kunnioittaen seuraavan lausunnon, joka koskee hallituksen esitystä laiksi sotilaallisesta

kriisinhallinnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 110/2005 vp). Lausuntoani on erityisesti

pyydetty tasavallan presidentin ja valtioneuvoston toimivaltasuhteista EU:n kriisinhallintaoperaatioita

koskevassa päätöksenteossa.

Hallituksen esityksen mukaan kansallinen päätösvalta kriisinhallintaoperaatioon osallistumisesta

kuuluisi edelleen nykyisen rauhanturvaamislain tavoin tasavallan presidentille eikä valtioneuvostolle.

Kuten hallituksen esityksen säatämisjärjestysperusteluissa on todettu, presidentti ei tekisi päätöstä

perustuslain 128 §:n 1 momentin mukaisena puolustusvoimien ylipäällikkönä. Kysymyksessä olisi

siten sellainen presidentin tehtävä, ioka ei perustu välittömästi perustuslakiin.

Perustuslakimme mahdollistaa kuitenkin presidentin tehtävistä säätämisen myös tavallisella lailla.

Perustuslain 57 §:n mukaan "tasavallan presidentti hoitaa hänelle perustuslaissa tai muussa laissa

säädetyt tehtävät". Edellytyksenä uusien, perustuslaissa sääntelemättömien tehtävien antamiselle

tavallisella lailla on, että tehtävät ovat oltava sopusoinnussa perustuslain presidentille osoittaman

aseman kanssa. Presidentin päätösvaltaa sotilaalliseen kriisinhallintaan osallistumisesta voidaankin

perustella sekä hänen asemallaan puolustusvoimien ylipäällikkönä että hänen 93.1 §:n mukaisella

ulkopoliittisella toimivallallaan.



Kun kysymys ei ole perustuslain 58.5 §:ssä tarkoitetusta sotilaskäskyasiasta, presidentti tekee

päätöksensä valtioneuvoston ratkaisuehdotuksesta. Siten myös perustuslain 93.1 §:n vaatimus

yhteistoiminnasta valtioneuvoston kanssa toteutuu.

Hallituksen esitys lähtee siitä, että kansallinen päätös Suomen osallistumisesta EU:n sotilaalliseen

kriisinhallintaoperaatioon tehtäisiin niin ikään yllä selostetussa järjestyksessä. Sen sijaan Suomen

kannanmuodostuksessa EU:n operaation perustamista koskevassa päätöksenteossa noudatettaisiin -

kuten hallituksen säätämisjärjestysperusteluissa onkin todettu (s. 63-64) - perustuslain 93.2 ja 96-97

§:n säännöksiä.

Valtiosääntöisenä tulkintaongelmana on, edellyttääkö perustuslain 93 §:n 2 momentti, että päätösvalta

Suomen osallistumisesta EU:n kriisinhallintaoperaatioon tulisi osoittaa valtioneuvostolle. Momentin 1

virkkeen mukaan "valtioneuvosto vastaa Euroopan unionissa tehtävien päätösten kansallisesta

valmistelusta ja päättää niihin liittyvistä toimenpiteistä, jollei päätös vaadi eduskunnan

hyväksymistä". Onko myös kansallinen päätös EU-operaatioon osallistumisesta sellainen EU:ssa

tehtäviin päätöksiin liittyvä toimenpide, josta valtioneuvosto päättää?

Perustuslain 93 §:n 2 momentin edeltäjä on hallitusmuotoon ETA-jäsenyyden alla lisätty 33a §, jossa

säädettiin eduskunnan osallistumisesta "kansainvälisissä toimielimissä tehtävien päätösten

valmisteluun" (1 mom.) sekä tällaisten päätösten valmistelusta määräämisen ja niihin liittyvistä muista

toimenpiteistä päättämisen kuulumisesta pääsäännön mukaan valtioneuvostolle. Hallituksen esityksen

(317/1992) perusteluissa valtioneuvostolle kuuluvaa päätösvaltaa perusteltiin sillä, että "ETA-sopimus

merkitsee monien perinteisesti sisäpolitiikan piiriin kuuluneiden asioiden siirtämistä kansainvälisten

velvoitteiden perusteella määräytyviksi". Siksi hallitus piti tarpeellisena "toteuttaa joukon

valtionsisäisiä toimivalta- ja menettelytapajärjestelyjä, joilla estetään valtioelinten toimivaltasuhteiden

muuttuminen tämän siirtymän johdosta". Ja edelleen: " Jotta ETA-sopimus ei johtaisi kansainvälisellä

sopimuksella määräytyvien asioiden piirin laajenemisen myötä toimivaltasiirtymään eduskunnalle

parlamentaarisessa vastuussa olevalta valtioneuvostolta tällaisen vastuun ulottumattomissa olevalle

tasavallan presidentille, hallitusmuotoon ehdotetaan säännöstä valtioneuvoston toimivallasta

kansainvälisissä toimielimissä päätettävissä asioissa.

Ajatuksena siis oli, että ETA-järjestelyn piiriin ja sittemmin EU:n toimivaltaan kuuluvissa asioissa ei

yleensä ole kysymys uiko- tai turvallisuuspolitiikasta näiden käsitteiden perinteisessä merkityksessä

vaan ennen ETA-sopimusta ja EU-jäsenyyttä sisäpolitiikan alaan kuuluneista asioista ja että siksi oli

tarpeen estää erityisellä säännöksellä tasavallan presidentin toimivallan ulottaminen valtioneuvostolle



aikaisemmin kuuluneelle alueelle. Tämä perustelu ei ole merkityksellinen silloin, kun arvioidaan

EU:n kriisinhallintaoperaatioihin osallistumista koskevaa päätösvaltaa: tasavallan presidentin

päätösvalta ei laajenna hänen toimivaltaansa aikaisemmin valtioneuvostolle kuuluneelle alueelle.

Päätöksenteolla myös EU:n kriisnhallintaoperaatioihin osallistumisesta on, kuten yllä olen todennut,

selkeä yhteys presidentille perustuslain mukaan kuuluvaan ylipäällikönvaltaan ja hänen

toimivaltaansa johtaa Suomen ulkopolitiikkaa yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa. Tämä

valtiosääntöinen näkökohta oikeuttaa nähdäkseni uskomaan päätösvallan myös EU-operaatioihin

osallistumisesta tasavallan presidentille, edellä lainaamastani perustuslain 93.2 §:n 2 momentin

säännöksestä huolimatta. Kysymyksessä on itsenäinen uiko- ja turvallisuuspoliittinen päätös, jota ei

voi luonnehtia EU:ssa tehdyn päätöksen valtionsisäiseksi toimeenpanoksi ja jolla on

seurausvaikutuksia tasavallan presidentille kuuluvan ylipäällikön vallan kannalta. Tässä suhteessa

EU-operaatioita ja muita kriisinhallintaoperaatioita koskevalla päätöksenteolla ei ole eroa, ja

epäjohdonmukaista olisi, jos presidentti päättäisi jälkimmäisiin mutta ei edellisiin osallistumisesta.

Vastakkaista, valtioneuvostolle kuuluvaa päätösvaltaa puoltavaa kantaa voidaan perustella 93.1 §:n 1

virkkeen sanamuodolla, joka irrottaa valtioneuvoston toimivallasta ainoastaan eduskunnan

hyväksymistä edellyttävät toimenpiteet. Tulkintaa ei voida perustaa yksinomaan kyseiseen

säännökseen, vaan huomioon on otettava myös sen ratio samoin kuin perustuslain määrittelemien

tasavallan presidentin ja valtioneuvoston toimivaltasuhteiden kokonaisuus.

Helsingissä 31.10.2005

Kaarlo Tuori
PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN
LAUSUNTO */2005 vp
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JOHDANTO

Vireilletulo



Eduskunta on 14 päivänä syyskuuta 2005 lähettäessään hallituksen esityksen laiksi sotilaallisesta

kriisinhallinnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 110/2005 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi

ulkoasiainvaliokuntaan samalla määrännyt, että perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto

ulkoasiainvaliokunnalle.
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- lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren, oikeusministeriö

- professori Lauri Hannikainen

- professori Mikael Hiden

- akatemiaprofessori Martti Koskenniemi

- professori Tuomas Ojanen

- professori Ilkka Saraviita

- dosentti, johtaja Teija Tiilikainen
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- professori Kaarlo Tuori

- professori Veli-Pekka Viljanen.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki sotilaallisesta kriisinhallinnasta, jolla korvataan

rauhanturvaamislaki. Esityksen pääasiallisena tarkoituksena on mahdollistaa Suomen täysimääräinen

osallistuminen Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön sekä

Euroopan unionin taikka muun kansainvälisen järjestön tai maaryhmän toimeenpanemiin sotilaallisiin

kriisinhallintatehtäviin. Erityisesti esityksellä pyritään mahdollistamaan Suomen osallistuminen

Euroopan unionin toimeenpanemaan kriisinhallintaan, johon voi kuulua myös nopean valmiuden

osastojen käyttöä sotilaallisesti vaativiin tehtäviin. Tarkoitus on lisäksi varmistaa, että Suomi kykenee

yhteistyöhön nopean toiminnan joukkojen toimintaan osallistuvien muiden valtioiden kanssa.



Lakiehdotus sisältää säännöksiä muun ohella kriisinhallintatehtäviin osallistumista koskevasta

päätöksenteosta ja eduskunnan asemasta siinä samoin kuin kriisinhal-lintahenkilöstön oikeudellisesta

asemasta. Esityksessä ehdotetaan säädettäviksi myös lait puolustusvoimista annetun lain 2 ja 9 a §:n

muuttamisesta, asevelvollisuuslain muuttamisesta, rikoslain 45 luvun 27 §:n muuttamisesta,

sotilasoikeudenkäyntilain 2 §:n muuttamisesta, valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan

oikeusasiamiehen tehtävien jaosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta sekä siviilihenkilöstön

osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain 2 §:n muuttamisesta.

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

Esitys liittyy vuoden 2006 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Esityksen säätämisjärjestysperusteluissa sääntelyä sotilaallisesta kriisinhallinnasta arvioidaan

Suomen osallistumista kansainväliseen yhteistyöhön sekä sodasta ja rauhasta päättämistä koskevien

perustuslain 1 §:n 3 momentin ja 93 §:n 1 momentin säännösten kannalta. Tasavallan presidentin ja

valtioneuvoston toimivaltasäännöksiä perusteluissa tarkastellaan perustuslain 93 ja 58 §:n samoin kuin

perustuslain 128 §:n näkökulmasta. Eduskunnan myötävaikutuskeinoja arvioitaessa perusteluissa

kiinnitetään huomiota perustuslain 44 ja 47 §:n samoin kuin 96 ja 97 §:n säännöksiin. Sääntelyä ar-

vioidaan lisäksi perustuslain 80 §:n säännösten näkökulmasta asetuksen antamisesta ja

lainsäädäntövallan siirtämisestä sekä 127 §:n kannalta maanpuolustusvelvollisuudesta. Perusteluissa

katsotaan, että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Hallituksen

mielestä kokonaisuudistukseen sisältyvien ehdotusten suhdetta perustuslakiin on kuitenkin syytä vielä

tarkastella. Hallitus on siksi ehdottanut perustuslakivaliokunnan lausunnon hankkimista esityksestä.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT Perustelut

Sotilaallinen kriisinhallinta

Suomi voi 1. lakiehdotuksen 1 §:n 2 momentin perusteella osallistua YK:n turvallisuusneuvoston

valtuuttamaan sekä poikkeuksellisesti muuhun kansainväliseen sotilaalliseen kriisinhallintaan, jonka

toimeenpanijana voi 3 momentin perusteella olla voimassa olevassa laissa mainittujen YK:n ja

ETYJ:n lisäksi EU taikka muu kansainvälinen järjestö tai maaryhmä.

Suomi osallistuu perustuslain 1 §:n 3 momentin mukaan kansainväliseen yhteistyöhön rauhan

ja ihmisoikeuksien turvaamiseksi sekä yhteiskunnan kehittämiseksi. Tästä tai perustuslain muusta



sääntelystä ei sinänsä johdu esteitä Suomen mahdollisuudelle osallistua muidenkin kuin YK:n ja

ETYJrn toimeenpanemaan sotilaalliseen kriisinhallintaan. Osallistuminen kriisinhallintaoperaatioon

on perustuslain kannalta aina poliittisen harkinnan ja päätöksenteon piiriin kuuluva asia. Olennaista

on, että kriisinhallinnan tarkoituksena tulee ehdotetun 1 §:n 2 momentin perusteella olla

kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden ylläpitäminen tai palauttaminen taikka humanitaarisen

avustustoiminnan tukeminen tai siviiliväestön suojaaminen YK:n peruskirjan päämäärät ja periaatteet

sekä muut kansainvälisen oikeuden säännöt huomioon ottaen. Kysymys on kaiken kaikkiaan

sellaisista tarkoitusperistä, jotka ovat selvästi sopusoinnussa perustuslain 1 §:n 3 momentin kanssa

(PeVL 17/2000 vp, s. 2/1).

Lain soveltamisalaa rajaava 4 momentti ei nykyisestä poiketen sisällä viittausta YK:n

peruskirjan 42 artiklaan. Näin ollen Suomi voi tällaisesta viittauksesta mahdollisesti johtuvien

tulkintaongelmien estämättä toteuttaa sotilaallisessa kriisinhallintaope-raatiossa sotavoimien toimia

rauhan ja turvallisuuden ylläpitämiseksi ja palauttamiseksi. Sotilaallisessa kriisinhallinnassa ei — kun

otetaan huomioon lakiehdotuksen 1 §:n soveltamisalasäännös kokonaisuutena — viittauksen

poistamisesta huolimatta voi valiokunnan mielestä olla kysymys tilanteista, joissa Suomen olisi

mahdollista joutua sodaksi luonnehdittavaan aseelliseen selkkaukseen. Lakiehdotus ei näin ollen

kosketa perustuslain 93 §:n 1 momenttiin sisältyvää säännöstä sodasta ja rauhasta päättämisestä

(PeVL 17/2000 vp, s. 2/1). Muunlaisia tulkintoja ehkäisevinä rakenteellisina tekijöinä on pidettävä

lakiehdotuksen 3 §:n säännöksiä eduskunnan myötävaikutuksesta päätöksentekoon kriisinhallintaan

osallistumisesta.

Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston toimivalta

Päätöksen Suomen osallistumisesta sotilaalliseen kriisinhallintaan samoin kuin osallistumisen

lopettamisesta tekee 2 §:n 1 momentin nojalla tasavallan presidentti valtioneuvoston

ratkaisuehdotuksesta. Presidentti päättää valtioneuvoston ratkaisuehdotuksesta myös ns.

valmiusosaston asettamisesta eli sotilasosaston asettamisesta korkeaan valmiuteen.

Suomen osallistuminen sotilaalliseen kriisinhallintaan on uiko- ja turvallisuuspolitiikan alaan

kuuluva asia. Ehdotusta on siksi arvioitava perustuslain 93 §:n kannalta. Sen 1 momentin mukaan

Suomen ulkopolitiikkaa johtaa tasavallan presidentti yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa.

Eduskunta hyväksyy kuitenkin kansainväliset velvoitteet ja niiden irtisanomisen sekä päättää



kansainvälisten velvoitteiden voimaansaattamisesta siltä osin kuin perustuslaissa säädetään.

Valtioneuvosto vastaa pykälän 2 momentin perusteella Euroopan unionissa tehtävien päätösten

kansallisesta valmistelusta ja päättää niihin liittyvistä Suomen toimenpiteistä, jollei päätös vaadi

eduskunnan hyväksymistä. Eduskunta osallistuu Euroopan unionissa tehtävien päätösten kansalliseen

valmisteluun sen mukaan kuin perustuslaissa säädetään.

Perustuslain 93 §:n säännökset toimivallasta kansainvälisissä asioissa muodostavat perustuslain

esitöissä korostetun lähtökohdan mukaisesti kokonaisuuden (HE 1/1998 vp, s. 144/1 ja s. 146/1), jossa

tasavallan presidentin ja valtioneuvoston yhteistoiminnan alaan 1 momentin perusteella kuuluvaa

toimivaltaa rajoittavat yhtäältä perustuslain säännökset kansainvälisten velvoitteiden ja niiden

irtisanomisen hyväksymiseen liittyvästä eduskunnan toimivallasta sekä toisaalta 93 §:n 2 momentti

eduskunnan ja valtioneuvoston toimivallasta Euroopan unionin asioissa.

Valtioneuvostolle 2 momentin perusteella kuuluva toimivalta ulottuu Euroopan unionin koko

toimialalle (HE 1/1998 vp, s. 146/1) ja kattaa kaikki Euroopan unionissa tehtävien päätösten kohteena

olevat asiat ja asiaryhmät (HE 1/1998 vp, s. 146—147). Valtioneuvoston valmisteluvallasta ei ole

erotettu mitään asiaryhmää, ja siihen kuuluvat siten muun ohella unionin yhteistä uiko- ja

turvallisuuspolitiikkaa koskevat asiat (PeVM 10/1998 vp, s. 26/1, PeVM 10/1994 vp, s. 4/H).

Valtioneuvosto määrittelee Suomen kannan sekä määrää Suomen edustajien toiminnasta ja

osallistumisesta unionin lopulliseen päätöksentekoon ja sitä edeltäviin valmisteluvaiheisiin (PeVM

10/1998 vp, s. 26/1, PeVM 10/1994 vp, s. 4/II).

Perustuslain 93 § :n 2 momentissa käytetty ilmaisu "Euroopan unionissa tehtävä päätös" on

perustuslain aiempaa sanontaa yleispiirteisempi ja joustavampi (HE 1/1998 vp, s. 146/1) sekä

valtioneuvoston tehtäviä koskevilta osilta oleellisesti laaja-alaisempi (PeVM 6/1999 vp, s. 4—5).

Valiokunta on perustuslakiesityksestä antamassaan mietinnössä ja sen jälkeisessä käytännössään

katsonut, että 93 §:n 2 momentin ilmaisu kattaa myös unionin toimivaltaan muodollisesti

kuulumattomat, mutta unioniasioihin sisällöltään ja vaikutuksiltaan rinnastettavat asiat (PeVM

10/1998 vp, s. 27/1, PeVL 49/2001 vp, 2/II).

Humanitaariset ja pelastustehtävät, rauhanturvaaminen sekä taistelujoukkojen tehtävät

kriisinhallinnassa, rauhanpalauttaminen mukaan lukien kuuluvat Euroopan unionista tehdyn

sopimuksen 17 artiklan 2 kohdan perusteella artiklassa tarkoitettuihin Euroopan unionin yhteistä

uiko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskeviin kysymyksiin. Sen vuoksi 1. lakiehdotuksen 2 §:n 1



momentti on perustuslain 93 §:n 2 momentin valossa ongelmallinen siltä osin kuin tasavallan

presidentti voisi päättää Suomen osallistumisesta myös Euroopan unionin toimeenpanemaan

kriisinhallintaan.

Ehdotusta on esityksessä perusteltu jakamalla päätöksenteko kahteen toisistaan erilliseen

vaiheeseen. Euroopan unionin neuvoston päätökseen kriisinhallintaoperaati-on perustamisesta

sovelletaan esityksen mukaan perustuslain 93 §:n 2 momentin sekä 96 ja 97 §:n säännöksiä

valtioneuvoston toimivallasta ja eduskunnan osallistumisesta Euroopan unionin asioiden

valmisteluun. Kansallisen päätöksenteon kriisinhallintaoperaatioon osallistumisesta katsotaan

esityksessä sen sijaan kuuluvan perustuslain 93 §:n 1 momentin mukaisen tasavallan presidentin ja

valtioneuvoston yhteistoiminnan piiriin, koska kysymys ei ole unionin päätöksen varsinaisesta

täytäntöönpanosta ja koska päätöksenteko edellyttää merkittävää uiko- ja turvallisuuspoliittista

harkintaa.
/ ^t     Esityksen perustelut eivät valiokunnan mielestä ole valtiosääntöoikeudellisesti

kestäviä. Euroopan unionin kriisinhallintaoperaatiossa on kysymys monivaiheisesta

päätöksentekoprosessista, jonka kaikki vaiheet — toimintakonseptista operaation perus-

tamiseen samoin kuin operaatiosuunnitelman ja voimankäyttösääntöjen hyväksymisestä

operaation käynnistämiseen — ovat monin tavoin vuorovaikutussuhteessa keskenään.

Prosessin eri vaiheissa määritellään myös niitä edellytyksiä ja ehtoja, joilla kukin jäsenvaltio

katsoo voivansa osallistua operaatioon. Tässä mielessä unionin kriisinhallin-taoperaation

perustaminen ja jäsenvaltion osallistuminen siihen eivät ole toisistaan erillisiä asioita.

Jäsenvaltion mahdollinen osallistuminen operaatioon on pikemminkin unionin

päätöksentekoon sen eri vaiheissa vaikuttava ja siten päätöksenteossa jatkuvasti huomioon

otettava seikka.

Suomen mahdollisessa osallistumisessa Euroopan unionin toimeenpanemaan krii-

sinhallintaoperaatioon on valiokunnan mielestä selvästi kysymys sellaisesta Euroopan

unionissa tehtävään päätökseen "liittyvästä Suomen toimenpiteestä", josta perustuslain 93

§:n 2 momentin sanamuodon mukaan päättää valtioneuvosto.

Esityksen 1. lakiehdotuksen 2 §:n I momenttia on edellä esitetyn perusteella muutettava niin, että

valtioneuvosto päättää Suomen osallistumisesta Euroopan unionin toimeenpanemaan sotilaalliseen
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kriisinhallintaan ja osallistumisen lopettamisesta samoin kuin valmiusosaston asettamisesta EU:n

kriisinhallintaoperaatioon osallistumista varten. Tämä on edellytys lakiehdotuksen käsittelemiselle

tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Muutoksen takia on 1. lakiehdotuksen 3 §:n 3 momenttia

tarkistettava siltä osin kuin momentissa on kysymys EU:n toimeenpanemaan sotilaalliseen kriisinhallintaan

liittyvästä Suomen päätöksenteosta. 2̂  & » Perustuslain 93 §:n 2 momentin kannalta sillä esityksen

perusteluissa mainitulla seikalla ei ole merkitystä, että päätöksenteko edellyttää merkittävää uiko- ja

turvallisuuspoliittista harkintaa. Euroopan unionin yhteistä uiko- ja turvallisuuspolitiikka koskevät

merkittävätkin asiat kuuluvat perustuslain perusteella valtioneuvoston toimivaltaan. Eri asia on, että

muodostettaessa Suomen kantaa merkittäviin uiko-ja turvallisuuspoliittisiin unioniasioihin valtioneuvoston

tulee perustuslain esitöiden mukaan toimia läheisessä yhteistyössä tasavallan presidentin kanssa (HE

1/1998 vp, s. 147, PeVM 10/1998 vp, s. 26/11, PeVM 10/1994 vp, s. 4/II). Päätöksenteko Suomen

mahdollisesta osallistumisesta Euroopan unionin toimeenpanemaan sotilaalliseen kriisinhallintaan kuuluu

kiistatta kaikin osin tämän yhteistoimintavelvoitteen piiriin. Päätöksen Suomen osallistumisesta Euroopan

unionin kriisinhallintaoperaatioon tulee siten pohjautua valtioneuvoston ja tasavallan presidentin yhteiseen

kannanmuodostukseen. Tätä varten sopivana yhteistoiminnan foorumina on valtioneuvostolain 24 §:ssä

tarkoitettu uiko- ja turvallisuuspolitiikkaa käsittelevän ministerivaliokunnan ja tasavallan presidentin yh-

teinen kokous (HE 1/1998 vp, s. 147).

Puolustusvoimien ylipäällikön asema

Kriisinhallintaorganisaatio kuuluu 1. lakiehdotuksen 5 §:n 3 momentin perusteella puolustusvoimiin.

Toiminnallisesti organisaatio on kuitenkin 1 §:n 3 momentissa tarkoitetun toimeenpanijan alainen.

Perustuslakivaliokunta on aiemmin pitänyt tällaista sääntelyä ongelmattomana perustuslain 128 §:n 1

momentissa säädetyn puolustusvoimien ylipäällikön toimivallan kannalta, koska

rauhanturvaamistoimintaan osallistuminen ja organisaation palauttaminen kotimaahan ovat olleet tasavallan

presidentin toimivaltaan kuuluvia päätöksiä (PeVL 17/2000 vp, s. 3/1).

Lakiehdotuksen tarkistaminen valiokunnan edellä tässä lausunnossa edellyttämällä tavalla merkitsee,

että valtioneuvosto päättää Suomen osallistumisesta EU:n toimeenpanemaan sotilaalliseen kriisinhallintaan

samoin kuin osallistumisen lopettamisesta. Tällainen sääntely vaikuttaa puolustusvoimien ylipäällikön

toimivaltaan. Päätös Suomen osallistumisesta sotilaalliseen kriisinhallintaan kuuluu selvästi uiko- ja

turvallisuuspoliittisen päätöksenteon piiriin. Kriisinhailintahenkilöstö on olemassa nimenomaan näistä
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asioista tehtävien poliittisten päätösten toimeenpanoa varten. Henkilöstön hallinnollista siirtämistä vuonna

2000 toteutetulla lainmuutoksella osaksi puolustusvoimia pidettiin lähinnä käytännön syistä

tarkoituksenmukaisena perustuslakivaliokunnan silloin esittämistä epäilyistä (PeVL 17/2000 vp, s. 3/II)

huolimatta. Kriisinhallintajoukko on puolustusvoimien kokonaisvahvuuteen verrattuna pieni. Siihen saa

lakiehdotuksen 5 §:n 3 momentin perusteella kuulua vaihtohenkilöstöä ja koulutuksessa olevia lukuun

ottamatta enintään 2 000 henkilöä. Sääntelyn tarkistamisesta valiokunnan edellyttämällä tavalla johtuvat

vaikutukset puolustusvoimien ylipäällikön toimivaltaan ovat nämä seikat ja valtioneuvostoon perustuslain

93 §:n 2 momentin perusteella kohdistuva velvoite toimia yhteistyössä tasavallan presidentin kanssa siinä

määrin vähäisiä, etteivät tarkistukset valiokunnan mielestä muodostu ongelmallisiksi perustuslain 128 §:n 1

momentin kannalta.

Eduskunnan osallistuminen päätöksentekoon

^ ^ Valtioneuvoston on 1. lakiehdotuksen 3 §:n 1 momentin mukaan kuultava eduskunnan

ulkoasiainvaliokuntaa ennen ratkaisuehdotuksen tekemistä tasavallan presidentille Suomen

osallistumisesta sotilaalliseen kriisinhallintaan. Sama koskee 3 §:n 3 momentin mukaan Suomen

osallistumista kriisinhallintaan valmiusosastolla. Jos kysymys kuitenkin on sotilaallisesti

erityisen vaativasta kriisinhallintatehtävästä tai tehtävästä, jolle ei ole YK:n

turvallisuusneuvoston valtuutusta, on valtioneuvoston kuultava eduskuntaa antamalla sille

asiasta selonteko. Eduskuntaa 3 §:n 3 momentin perusteella kuultava myös, jos valtioneuvoston

ratkaisuehdotus koskee valmiusosaston asettamista. Ulkoasiainvaliokunnalle on 3 §:n 1

momentin mukaan annettava selvitys ratkaisuehdotuksen koskiessa enintään kymmenen

henkilön määräämistä sotilaalliseen kriisinhallintatehtävään. Lakiehdotuksen 3 §:n 1 momentin

säännöksiä eduskunnan tai eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan kuulemisesta sovelletaan pykälän

2 momentin perusteella myös suomalaiselle kriisinhallintajoukolle määrättyjä tehtäviä

olennaisesti muutettaessa.

Perustuslakivaliokunta on vakiintuneesti pitänyt eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan kuulemiseen ja

eduskunnalle annettavaan selontekoon perustuvia menettelyjä soveliaina eduskunnan kuulemisen

toteuttamistapoina rauhanturvaoperaatioihin osallistumisesta päätettäessä (PeVL 18/1995 vp, s.PeVL

17/2000 vp, s. 2/II). Sääntely on näiltä osin perustuslain kannalta ongelmatonta. Lakiehdotuksen 3 §:n 1

momentin maininta sotilaallisesti erityisen vaativasta kriisinhallintatehtävästä selontekomenettelyn käytön
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edellytyksenä on tosin varsin tulkinnanvarainen ja jättää säännöksen sisällön kulloisenkin tulkitsijan

kokemuksista ja arvostuksista riippuvaksi. Valiokunta pitää tärkeänä, että säännöstä tältä osin tulkitaan ja

sovelletaan pikemminkin laajentavasti kuin supistavasti.

Valiokunta huomauttaa, ettei lakiehdotuksen 3 § syrjäytä perustuslain 96 ja 97 §:n säännöksiä

eduskunnan osallistumisesta Euroopan unionin asioiden kansalliseen valmisteluun ja eduskunnan

tietojensaantioikeudesta kansainvälisissä asioissa.

Muita seikkoja

Sopimusmääräysten voimaansaattaminen. Kansainvälisten velvoitteiden voimaansaattamiseksi voidaan

tasavallan presidentin tai valtioneuvoston asetuksella säätää 1. lakiehdotuksen 4 §:ssä mainittujen

sopimusten ja malliyhteistyöpöytäkirjan soveltamisesta sotilaalliseen kriisinhallintatehtävään tai siihen

liittyvään koulutus- tai harjoitustoimintaan.

Ehdotus on perustuslain kannalta ongelmaton siltä osin kuin siinä on kysymys mahdollisuudesta

asetuksella laajentaa sotilasjoukkojen asemasta ja korvausvaatimuksista luopumisesta tehtyjen

valtiosopimusten voimaansaattamislakien soveltamisalaa. Asetuksella voidaan nimittäin valiokunnan

mielestä säätää vain siitä, että kyseisiä vaitiosopirauksia tai oikeastaan niiden voimaansaattamislakeja

sovelletaan 4 §:ssä mainittuihin tehtäviin ja niitä suorittaviin joukkoihin.

Asetuksenantovaltuus koskee myös 4 §:ssä mainittua malliyhteistyöpöytäkirjaa. Se on eräänlainen

kaava, jonka pohjalta YK ja sen rauhanturvaamisoperaatioon osallistuva valtio tekevät sopimuksen

voimavarojen antamisesta YK:n operaatioon. Ongelmallista on, että kaavan pohjalta mahdollisesti tehtävä

YK:n ja Suomen välinen sopimus on perustuslain 94 §:n 1 momentin mukaan saatettava eduskunnan

hyväksyttäväksi, jos sopimus sisältää lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä tai on muutoin

merkitykseltään huomattava taikka vaatii perustuslain mukaan muusta syystä eduskunnan hyväksymisen.

Sopimuksen mahdollisesti sisältämät lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset on perustuslain 95 §:n 1

momentin mukaan saatettava voimaan lailla. Eduskunta on ainakin kerran aiemmin hyväksynyt

malliyhteistyöpöytäkirjan pohjalta tehdyn sopimuksen ja ehdotuksen laiksi sen lainsäädännön alaan

kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (SopS 46/2003).

Ehdotuksessa on asiallisesti kysymys eduskunnalle perustuslain mukaan kuuluvan toimivallan

siirrosta tasavallan presidentille. Vaikka kansainvälisten velvoitteiden hyväksymis- ja

voimaansaattamistoimivallan vähäisestä siirtämisestä esimerkiksi usein tehtäviä samansisältöisiä
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sopimuksia varten voi sinänsä olla mahdollista säätää tavallisella lailla, muodostuu ehdotetun kaltainen,

sopimuksen ennakollisen hyväksymisen piirteitä (PeVL 12/2000 vp, s. 2/II) sisältävä viittaus

asiakirjakaavaan valiokunnan mielestä ongelmalliseksi eduskunnan toimivaltaa koskevien perustuslain 94 §

1 momentin ja 95 §:n 1 momentin säännösten kannalta. Maininta malliyhteistyöpöytäkirjasta on siksi

poistettava 4 §:stä, jotta 1. lakiehdotus voidaan näiltä osin käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Palvelussuhteen ehdot. Kriisinhallintahenkilöstön palvelussuhteen ehdoista samoin kuin koulutuksessa

olevalle tai koulutukseen sitoutuneelle koulutus- tai sitoutumisajal-ta suoritettavista etuuksista on 1.

lakiehdotuksen 12 §:n 4 momentin perusteella voimassa — ehdotetun lain lisäksi — mitä niistä

puolustusministeriön asetuksella säädetään.

Ehdotus on merkityksellinen lainsäädäntövallan siirtämistä ja asetuksen antamista koskevien

perustuslain 80 §:n säännösten kannalta. Pykälän 1 momentin säännöksellä on joukko asioita pidätetty lailla

säänneltäviksi. Lailla on sen mukaan säädettävä yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista sekä

asioista, jotka perustuslain mukaan muuten kuuluvat lain alaan. Lauseke kattaa perustuslakiesityksen

nimenomaisen maininnan ja valiokunnan siihen pohjautuvan käytännön mukaan myös esimerkiksi virka-

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

PeVL 41/2005 vp, s. 2/1).

Sääntely lain tasolla muodostuu ehdotuksen perusteella huomattavan väljäksi ja yleispiirteiseksi.

Monista valtuudessa mainituista asioista ei lakiehdotuksessa ole lainkaan sellaista perussäännöstä, jota

"tarkempia" säännöksiä puolustusministeriön asetuksella olisi mahdollista antaa, tai lakiehdotus sisältää

vain oikeuden perusteiden sääntelemisen kannalta riittämättömän maininnan etuuden aiheena olevista

seikoista (PeVL 41/2005 vp, s. 2/1).

Kriisinhallintahenkilöstö ei ole työ- eikä virkasuhteessa valtioon eikä henkilöstö ole kollektiivisen

työ- tai virkaehtosopimusjärjestelmän piirissä. Tämän takia henkilöstön palvelussuhteen ehdot tulisivat

esityksen mukaan määräytymään käsiteltävänä olevan lain, sen nojalla annettavan puolustusministeriön

asetuksen ja niiden mukaan tehtävien hallinnollisten päätösten perusteella.

t Perustuslain 80 § ei valiokunnan vakiintuneen kannan mukaan koske sitä, mistä työelämän kysymyksistä

voidaan sopia työ- tai virkaehtosopimuksella. Tämä perustus-lainkohta määrittelee julkisen vallan

lainsäädäntövallan käyttämistä, ja on selvää, että jos valtion on tarkoitus antaa esimerkiksi
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virkaehtosopimuksella sinänsä sovittavista seikoista oikeussääntöjä, niistä on säädettävä lailla (PeVL

41/2000 vp, s. 2—3, PeVL 1/2005 vp, s. 3, PeVL 41/2005 vp, s. 2/II).

Ehdotus kriisinhallintahenkilöstön palvelussuhteen ehtojen jättämisestä käytännössä kokonaan

puolustusministeriön asetuksella säänneltäviksi on ristiriidassa perustuslain 80 §:n 1 momentista johtuvien

vaatimusten kanssa. Tavallisen lainsäätämisjärjestyksen käytön edellytyksenä siksi näiltä osin on, että

lakiehdotukseen lisätään työ-ja virkasuhteisiin sovellettavaa nykyaikaista lainsäädäntöä vastaavat

perussäännökset kriisinhallintahenkilöstön palvelussuhteen ehdoista. Vaihtoehtoisesti 1. lakiehdotuksesta

on poistettava sen 12 §:n 4 momentti.

Jos sääntelyä ei ole tämän esityksen käsittelyn yhteydessä mahdollista tarkistaa valiokunnan

esittämien valtiosääntöoikeudellisten huomautusten edellyttämällä tavalla ja sääntelylle on pakottava tarve,

voidaan lakiehdotus näiltä osin käsitellä perustuslain 73 §:ssä säädetyssä järjestyksessä. Tällöin lain

voimassaoloaika on asianmukaista rajata korkeintaan kahteen vuoteen. Poikkeuslain voimassa ollessa

asiasta tulee saada aikaan perustuslain vaatimukset täyttävä pysyväisluonteinen lainsäädäntö (ks. esim

PeVL 25/2005 vp, s. 5/1, PeVL 46/2004 vp, s. 5/1).

Kurinpitovalituksen oikeuskäsittely. Ulkomailla palvelevalle kriisinhallintahenkilös-töön kuuluvalle ei 1.

lakiehdotuksen 21 §:n 3 momentin perusteella tarvitse muutoin kuin tuomioistuimen määräyksestä varata

mahdollisuutta osallistua kurinpitovalituksen oikeuskäsittelyyn Suomessa, jos kurinpitoseuraamuksena on

määrätty varoitus tai kurin-pitosakko.

Ehdotus on merkityksellinen perustuslain 21 §:n 2 momentin karmalta. Käsittelyn julkisuus sekä

oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta samoin kuin muut oikeudenmukaisen

oikeudenkäynnin takeet turvataan sen mukaan lailla. Säännös ei estä säätämästä vähäisiä poikkeuksia

näihin takeisiin, kunhan poikkeukset eivät muodostu pääsäännöiksi eivätkä yksittäisessä tapauksessa

vaaranna yksilön oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin (HE 309/1993 vp, s. 74/11).

Oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin turvataan myös Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6

artiklassa. Rikoksesta syytetyllä on artiklan 3 kohdan c alakohdan perusteella oikeus puolustautua

henkilökohtaisesti ja d alakohdan mukaan oikeus kuulustella tai kuulustuttaa todistajia. Euroopan

ihmisoikeustuomioistuin on katsonut näiden määräysten yhdessä 6 artiklan kokonaisuuden kanssa

osoittavan, että ihmisoikeussopimus suojaa rikoksesta syytetyn oikeutta olla oikeudenkäynnissä

henkilökohtaisesti läsnä (ks. esim. Zana v. Turkki, 25.11.1997, tuomion kohta 68).
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Ehdotettu sääntely koskee rikoslain 45 luvun alaiselle henkilölle kurinpitomenettelyssä määrätyn

rangaistuksen saattamista tuomioistuimen tutkittavaksi ja tässä mielessä rikosasian käsittelyä

tuomioistuimessa. Perustuslain 21 §:n 2 momentissa ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklassa

turvattu oikeudenmukainen oikeudenkäynti voi tällaisessa asiassa valiokunnan mielestä vaarantua, jos

kurinpitovalituksen tehneelle ei ehdotetun pääsäännön mukaan ole edes varattava tilaisuutta osallistua

oikeudenkäyntiin. Koska 1. lakiehdotuksen 21 §:n 3 momenttiin kohdistuu vakavia epäilyjä Euroopan

ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan vaatimusten kannalta, on momentti poistettava lakiehdotuksesta (ks.

PeVL 31/2002 vp, s. 3/II ja ponsi).

Asevelvollisten asema. Varusmiespalvelusta suorittava tai kertausharjoitukseen osallistuva asevelvollinen

voidaan 3. lakiehdotuksen 3 b §:stä ilmenevillä edellytyksillä määrätä palvelukseen ulkomaille. Tällainen

palvelus voi 3 a ja 3 b §:n nimenomaisten mainintojen tai tehtävän luonteen takia olla vain lyhytaikaista.

Osallistuminen 3 b §:n 1 kohdassa tarkoitettuun koulutukseen ja saman pykälän 5 kohdassa mainittuun

sotilaalliseen harjoitukseen on lisäksi vapaaehtoista. Ehdotus ei valiokunnan aiemman käytännön (PeVL

18/1995 vp, s.PeVL 37/1997 vp, s....) valossa muodostu ongelmalliseksi perustuslain 127 §:n 1 momentin

asevelvollisuussääntelyn tai perustuslain 7 §:ssä turvatun henkilökohtaisen vapauden näkökulmista.

Lausunto

Lausuntonaan perustuslakivaliokunta esittää,

että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain

säätämisjärjestyksessä, 1. lakiehdotus kuitenkin vain, jos

valiokunnan sen 2 §:n 1 momentista, 4 §:stäja 12 §:n 4

momentista tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset

otetaan asianmukaisesti huomioon, ja

että 1. lakiehdotuksesta on kuitenkin poistettava 21 §:n 3

momentti.

Helsingissä päivänä marraskuuta 2005

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
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LAPINTIE:

Sotilaallinen kriisinhallinta (1 §)

7a kpl Esityksessä ei ole selostettu voimankäyttöä koskevaa YK.n peruskirjan säännöstöä, eikä siitä

selkeästi ilmene, että lainsäädäntömuutoksella avataan mahdollisuus asevoiman käytölle YK:n

peruskirjan vastaisesti.

7b kpl Syiksi YK:n turvallisuusneuvoston valtuutuksesta luopumiseksi esityksen perusteluissa on

esitetty kolme tilannetta, jolloin YK:n turvallisuusneuvoston valtuutuksen vaatiminen on tarpeetonta.

Tällaisia ovat, että neuvosto ei kykene päätöksentekoon, valtuutusta ei poikkeuksellisesti pyritä

hankkimaan osapuolten toivomuksesta tai operaation vähäisen merkityksen vuoksi taikka valtuutus

saadaan operaation jo käynnistyttyä. Hallituksen pykäläehdotuksen sananmuoto ei kuitenkaan rajoitu

vain niihin tilanteisiin, joista perusteluissa mainitaan.

7c kpl Esityksen mukaan Suomi voi "poikkeuksellisesti" osallistua muuhunkin kuin

turvallisuusneuvoston valtuuttamaan kriisinhallintaan. Tätä kohtaa on pidetty muun muassa säätelyn

tarkkarajaisuuden kannalta ongelmallisena, koska se ei osoita mitään siitä, minkälaisia nämä

turvallisuusneuvoston valtuutuksen ulkopuoliset tilanteet voisivat olla tai mitä niiltä pitäisi edellyttää, ei

edes sitä, että tällaisten operaatioiden tulisi olla muulla tavalla YK:n hyväksymiä tai edes sen peruskirjan

mukaisia. Lain teksti poikkeuksellisten tilanteiden osalta on täysin avoin sen osalta, mihin operaatioihin

laki sallii osallistuttavan. Tätä ei voida pitää järkevänä.

7d kpl Ehdotuksen 1 §:n 2 momentissa osallistuminen kriisinhallintaoperaatioihin tulee kytkeä YK:n

hyväksyntään ja YK:n peruskirjan noudattamiseen. Hallituksen ehdottamassa muodossa viittaus YK:n

peruskirjan päämäärien ja periaatteiden sekä kansainvälisen oikeuden säännösten huomioon ottamisesta

on asetettu liian väljään viitekehykseen.

7e kpl Lakiehdotuksen tarkoittamat kriisinhallintaoperaatiot voivat koskettaa myös perustuslain 93 §:n

1 momenttiin sisältyvää säännöstä sodasta ja rauhasta päättämisestä.

8 kpl pois
9 kpl pois

LAPINTIE:



Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston toimivalta (2 §:n 1 mom)

12a kpl Hallituksen esityksen mukaan kansallinen päätösvalta kriisinhallintaoperaatioon osallistumisesta
kuuluisi edelleen nykyisen rauhanturvaamislain tavoin tasavallan presidentille eikä valtioneuvostolle.
Hallituksen esityksen säätämisjärjestystä koskevien perustelujen mukaan presidentti ei tekisi päätöstä
perustuslain 128 §:n 1 mukaisena puolustusvoimien ylipäällikkönä.

12b kpl Tasavallan presidentin toimivaltaa sotilaalliseen kriisinhallintaan osallistumisesta voidaan kuitenkin
perustella sekä hänen asemallaan puolustusvoimien ylipäällikkönä että hänen peruslain 93 §:n 1 momentin
mukaisella ulkopoliittisella toimivallalla.

13 kpl pois

14 kpl pois

15 kpl pois

16a kpl YK:n peruskirjan mukaan YK:n jäsenmaat voivat ryhtyä voimankäyttöä sisältävään
kriisinhallintaoperaatioon vain YK:n valtuutuksella. Siksi EU:n voimankäyttöä sisältävä kriisinhallinta on
laillista vain silloin, kun se on YK:n valtuuttamaa, ja siksi, että YK:n valtuuttama operaatio ei milloinkaan
ole yksin EU:n operaatio. Tälläkään perusteella ei ole syytä poiketa kannasta, jonka mukaan päätöksen
kriisinhallintaoperaatioon osallistumisesta Suomessa tekee aina viime kädessä tasavallan presidentti.

16b kpl Yleistoimivalta ulkopolitiikan johtamisessa ja kansainvälisissä suhteissa on tasavallan presidentillä.
Valtioneuvoston johtovalta EU-asioissa on tätä rajoittava erillinen säännöstö. Sillä, että perustuslain 93 §:n
säännös edelleen ilmentää ajatusta tasavallan presidentin yleisestä toimivallasta ja valtioneuvoston tätä
rajoittavasta erityisestä toimivallasta, ei tarvitse olla huomioarvoista tulkinnallista merkitystä: kumpikin
toimivalta on juridisena toimivaltana erillinen ja itsenäinen. Tällaiset seikat ovat painavampia kuin EU-
asioiden kansalliseen valmisteluun ja siitä päättämiseen nojaavat perustelut.

16c Päätöksenteolla EU:n kriisinhallintaoperaatioista on selkeä yhteys tasavallan presidentille perustuslain
mukaan kuuluvaan ylipäällikön valtaan ja hänen toimivaltaansa johtaa Suomen ulkopolitiikkaa
yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa. Kysymyksessä on itsenäinen uiko-ja turvallisuuspoliittinen
päätös, jota ei voi pitää EU:ssa tehdyn päätöksen valtionsisäisenä toimeenpanona ja jolla on
seurausvaikutuksia tasavallan presidentille kuuluvan ylipäällikön vallan kannalta. Nämäkin valtiosääntöön
nojaavat lisäperustelut puhuvat sen puolesta, että EU:n kriisinhallintaoperaatioon osallistumisesta tulisi
päättää tasavallan presidentti.

17 kpl- 2 3 kpl
LAPINTIE:

Eduskunnan osuus päätettäessä kriisinhallintaan osallistumisesta (3 §)

24a kpl Lakiehdotuksen 3 §:n 1 momentin maininta sotilaallisesti erityisen vaativasta
kriisinhallintatehtävästä selontekomenettelyn käytön edellytyksenä on varsin tulkinnanvarainen ja jättää siten
säännöksen kulloisenkin tulkitsijan kokemuksista ja arvostuksista riippuvaksi. Näin avoin tulkinnanvaraisuus
laissa ei ole perustuslakivaliokunnan omaksuman käytännön mukaan hyväksyttävää. Maininnan poistaminen
tai sen tulkinnanvaraisuuden muuntaminen vahvasti supistavaan suuntaan on edellytys lakiesityksen
käsittelemiseksi tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä.

24b kpl Ehdotetun säännöksen 3 momentin tarkoituksena on antaa eduskunnalle mahdollisuus tulla

kuulluksi selontekomenettelyssä valmiusosaston asettamisesta, mutta kun valmiusosasto on asetettu,

voitaisiin Suomen osallistumisesta konkreettiseen kriisinhallintaoperaatioon valmiusjakson aikana aina



päättää siten, että asiassa kuultaisiin vain ulkoasiainvaliokuntaa. Esitystä on perusteltu sillä, että

tällainen menettely mahdollistaisi valmiusjoukon osallistumisen operaatioon tavallista nopeammassa

aikataulussa. Nyt lakiehdotus sulkee pois koko eduskunnan uuden kuulemisen, vaikka päätös

valmiusosaston lähettämisestä operaatioon tehtäisiin. Tätä sääntelyratkaisua ei voi pitää tyydyttävänä.

Tämän vuoksi 1. lakiehdotuksen 3 §:n 3 momentin viimeisen virkkeen tulisi kuulua esimerkiksi

seuraavasti:   "(...) valtioneuvoston on kuultava eduskuntaa uudella valtioneuvoston selonteolla tai

tiedonannolla, kun päätös valmiusosaston lähettämisestä tehdään."

24e kpl Säännöksen muuttaminen tätä tarkoitusta vastaavaksi on edellytys I. lakiehdotuksen

käsittelemiselle tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Perustelu tälle kannalle on se, että lakiehdotus

esitetyssä muodossa saattaa tilanteesta riippuen muodostua ongelmalliseksi eduskunnan perustuslain 93 §:n 1

momentissa säädetylle toimivallalle. Asianomaisen säännöksen viimeisen virkkeen mukaan sodasta ja

rauhasta presidentti päättää eduskunnan suostumuksella. Ja vaikka tietty tilanne ei olisikaan näin vakava,

valmiusjoukkojen asettamisen ja lähettämisen välisenä aikana tapahtuneet kansainvälispoliittisen tilanteen

muutokset saattaisivat olla niin merkittäviä, että koko eduskuntaa tulisi kuulla joukkojen lähettämisestä.

25 kpl pois

Lausunto

että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1. lakiehdotus kuitenkin

vain, jos valiokunnan 3 §:n l j a 3 momentista tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan

asianmukaisesti huomioon.
ERIÄVÄ MIELIPIDE

Perustelut

Sotilaallinen kriisinhallinta (1 §)

Hallituksen esityksen 1. lakiehdotuksen 1 §:n 2 momentin mukaan Suomi voisi osallistua Yhdistyneiden

Kansakuntien (YK) turvallisuusneuvoston valtuuttamaan tai poikkeuksellisesti muuhun kansainväliseen

sotilaalliseen kriisinhallintaan, jonka tarkoituksena on kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden ylläpitäminen

tai palauttaminen taikka humanitaarisen avustustoiminnan tukeminen tai siviiliväestön suojaaminen

Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan (SopS 1/1956) päämäärät ja periaatteet sekä muut kansainvälisen

oikeuden säännöt huomioon ottaen (sotilaallinen kriisinhallinta).



Esityksessä ei ole selostettu voimankäyttöä koskevaa YK:n peruskirjan säännöstöä, eikä siitä selkeästi

ilmene, että lainsäädäntömuutoksella avataan mahdollisuus asevoiman käytölle YK:n peruskirjan vastaisesti.

Syiksi YK:n turvallisuusneuvoston valtuutuksesta luopumiseksi esityksen perusteluissa on esitetty kolme

tilannetta, jolloin YK:n turvallisuusneuvoston valtuutuksen vaatiminen on tarpeetonta. Tällaisia ovat, että

neuvosto ei kykene päätöksentekoon, valtuutusta ei poikkeuksellisesti pyritä hankkimaan osapuolten

toivomuksesta tai operaation vähäisen merkityksen vuoksi taikka valtuutus saadaan operaation jo

käynnistyttyä. Hallituksen pykäläehdotuksen sananmuoto ei kuitenkaan rajoitu vain niihin tilanteisiin, joista

perusteluissa mainitaan.

Esityksen mukaan Suomi voi "poikkeuksellisesti" osallistua muuhunkin kuin turvallisuusneuvoston

valtuuttamaan kriisinhallintaan. Tätä kohtaa on pidetty muun muassa säätelyn tarkkarajaisuuden kannalta

ongelmallisena, koska se ei osoita mitään siitä, minkälaisia nämä turvallisuusneuvoston valtuutuksen

ulkopuoliset tilanteet voisivat olla tai mitä niiltä pitäisi edellyttää, ei edes sitä, että tällaisten operaatioiden

tulisi olla muulla tavalla YK:n hyväksymiä tai edes sen peruskirjan mukaisia. Lain teksti poikkeuksellisten

tilanteiden osalta on täysin avoin sen osalta, mihin operaatioihin laki sallii osallistuttavan. Tätä me emme

pidä järkevänä, emmekä hyväksyttävänä.

Mielestämme ehdotuksen 1 §:n 2 momentissa osallistuminen kriisinhallintaoperaatioihin tulee kytkeä YK:n

hyväksyntään ja YK:n peruskirjan noudattamiseen. Hallituksen ehdottamassa muodossa viittaus YK:n

peruskirjan päämäärien ja periaatteiden sekä kansainvälisen oikeuden säännösten huomioon ottamisesta on

asetettu liian väljään viitekehykseen.

Emme myöskään voi yhtyä valiokunnan korostetun muodollis-juridiseen johtopäätökseen siitä, että

lakiehdotuksen tarkoittamat kriisinhallintaoperaatiot eivät voisi koskettaa perustuslain 93 §:n 1 momenttiin

sisältyvää säännöstä sodasta ja rauhasta päättämisestä. Tällaista varmaa tietoa tulevaisuudesta meillä

kenelläkään ei voi olla.

Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston toimivalta (2 §:n 1 mom)

Hallituksen esityksen mukaan kansallinen päätösvalta kriisinhallintaoperaatioon osallistumisesta

kuuluisi edelleen nykyisen rauhanturvaamislain tavoin tasavallan presidentille eikä valtioneuvostolle.

Hallituksen esityksen säätämisjärjestystä koskevien perustelujen mukaan presidentti ei tekisi päätöstä

perustuslain 128 §:n 1 mukaisena puolustusvoimien ylipäällikkönä.

Tasavallan presidentin toimivaltaa sotilaalliseen kriisinhallintaan osallistumisesta voidaan kuitenkin

perustella sekä hänen asemallaan puolustusvoimien ylipäällikkönä että hänen peruslain 93 §:n 1 momentin

mukaisella ulkopoliittisella toimivallalla.



Tähän esityksen perusratkaisuun perustuslakivaliokunnan enemmistö haluaa tehdä muutoksen.

Emme yhdy perustusvaliokunnan enemmistön perustuslakitulkintaan tasavallan presidentin ja

valtioneuvoston toimivallan rajoista koskien 1. lakiehdotuksen 2 §:n 1 momenttia. Valiokunnan lausunnossa

todetaan, että kyseinen lakiehdotuksen kohta on perustuslain 93 §:n 2 momentin valossa ongelmallinen siltä

osin kuin tasavallan presidentti voisi päättää Suomen osallistumisesta myös Euroopan unionin

toimeenpanemaan kriisinhallintaan.

Valiokunnan enemmistön hyväksymässä lausunnossa edellytetään 1. lakiehdotuksen 2 §:n 1

momenttia muutettavaksi niin, että valtioneuvosto päättää Suomen osallistumisesta Euroopan unionin

toimeenpanemaan sotilaallisen kriisinhallintaan ja osallistumisen lopettamisesta samoin kuin valmiusosaston

asettamisesta EU:n kriisinhallintaoperaatioon osallistumista varten.

YK:n peruskirjan mukaan YK:n jäsenmaat voivat ryhtyä voimankäyttöä sisältävään kriisin-

hallintaoperaatioon vain YK:n valtuutuksella. EU:n voimankäyttöä sisältävä kriisinhallinta on laillista vain

silloin, kun se on YK:n valtuuttamaa. Tässä mielessä YK:n valtuuttama operaatio ei miiloinkaan ole yksin

EU:n operaatio. Tälläkään perusteella ei ole syytä poiketa kannasta, jonka mukaan päätöksen

kriisinhallintaoperaatioon osallistumisesta Suomessa tekee aina viime kädessä tasavallan presidentti.

Yleistoimivalta ulkopolitiikan johtamisessa ja kansainvälisissä suhteissa on tasavallan presidentillä.

Valtioneuvoston johtovalta EU-asioissa on tätä rajoittava erillinen säännöstö. Sillä, että perustuslain 93 §:n

säännös edelleen ilmentää ajatusta tasavallan presidentin yleisestä toimivallasta ja valtioneuvoston tätä

rajoittavasta erityisestä toimivallasta, ei tarvitse olla huomioarvoista tulkinnallista merkitystä: kumpikin

toimivalta on juridisena toimivaltana erillinen ja itsenäinen. Tällaiset seikat ovat painavampia kuin EU-

asioiden kansalliseen valmisteluun ja siitä päättämiseen nojaavat perustelut.

Päätöksenteolla EU:n kriisinhallintaoperaatioista on selkeä yhteys tasavallan presidentille

perustuslain mukaan kuuluvaan ylipäällikön valtaan ja hänen toimivaltaansa johtaa Suomen ulkopolitiikkaa

yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa. Kysymyksessä on itsenäinen uiko-ja turvallisuuspoliittinen

päätös, jota ei voi pitää EU:ssa tehdyn päätöksen valtionsisäisenä toimeenpanona ja jolla on

seurausvaikutuksia tasavallan presidentille kuuluvan ylipäällikön vallan kannalta. Nämäkin valtiosääntöön

nojaavat lisäperustelut puhuvat sen puolesta, että EU:n kriisinhallintaoperaatioon osallistumisesta tulisi

päättää tasavallan presidentti.

Eduskunnan osuus päätettäessä kriisinhallintaan osallistumisesta (3 §)

1. lakiehdotuksen 3 § koskee eduskunnan osallistumista koskien päätöksentekoa Suomen osallistumisesta

sotilaalliseen kriisinhallintaan. Säännösehdotuksen 1 momentin mukaan ennen 2 §:ssä tarkoitetun Suomen

osallistumista koskevan ratkaisuehdotuksen tekemistä valtioneuvoston on kuultava eduskunnan



ulkoasiainvaliokuntaa. Jos ratkaisuehdotus koskee sotilaallisesti erityisen vaativaa kriisinhallintatehtävää tai

tehtävää, joka ei perustu YK:n turvallisuusneuvoston valtuutukseen, valtioneuvoston on ennen

ratkaisuehdotuksen tekemistä kuultava eduskuntaa antamalla sille asiasta selonteko. Jos ratkaisuehdotus

koskee enintään kymmenen henkilön määräämistä sotilaalliseen kriisinhallintatehtävään, valtioneuvoston on

ennen ratkaisuehdotuksen tekemistä annettava asiasta selvitys eduskunnan ulkoasiainvaliokunnalle.

Lakiehdotuksen 3 §:n 1 momentin maininta sotilaallisesti erityisen vaativasta kriisinhallintatehtävästä

selontekomenettelyn käytön edellytyksenä on varsin tulkinnanvarainen ja jättää siten säännöksen

kulloisenkin tulkitsijan kokemuksista ja arvostuksista riippuvaksi. Näin avoin tulkinnanvaraisuus laissa ei ole

perustuslakivaliokunnan omaksuman käytännön mukaan hyväksyttävää. Maininnan poistaminen tai sen

tulkinnanvaraisuuden muuttaminen vahvasti supistavaan suuntaan on
edellytys lakiesityksen käsittelemiseksi tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä.

Säännösehdotuksen 3 momentin mukaan ennen valmiusosaston asettamista koskevan ratkaisuehdotuksen

tekemistä valtioneuvoston on kuultava eduskuntaa antamalla sille asiasta selonteko. Ennen

ratkaisuehdotuksen tekemistä Suomen osallistumisesta kriisinhallintaan valmiusosastolla valtioneuvoston on

kuultava eduskunnan ulkoasiainvaliokuntaa.

Ehdotetun säännöksen 3 momentin tarkoituksena on antaa eduskunnalle mahdollisuus tulla kuulluksi

selontekomenettelyssä valmiusosaston asettamisesta, mutta kun valmiusosasto on asetettu, voitaisiin Suomen

osallistumisesta konkreettiseen kriisinhallintaoperaatioon valmiusjakson aikana aina päättää siten, että

asiassa kuultaisiin vain ulkoasiainvaliokuntaa. Esitystä on perusteltu sillä, että tällainen menettely

mahdollistaisi valmiusjoukon osallistumisen operaatioon tavallista nopeammassa aikataulussa. Nyt

lakiehdotus sulkee pois koko eduskunnan uuden kuulemisen, vaikka päätös valmiusosaston lähettämisestä

operaatioon tehtäisiin. Emme pidä tätä sääntelyratkaisua tyydyttävänä. Siksi ehdotimme

perustuslakivaliokunnan kannaksi, että 1. lakiehdotuksen 3 §:n 3 momentin viimeisen virkkeen tulisi kuulua

"(...) valtioneuvoston on kuultava eduskuntaa uudella valtioneuvoston selonteolla tai tiedonannolla, kun

päätös valmiusosaston lähettämisestä tehdään."

Säännöksen muuttaminen näin on mielestämme edellytys 1. lakiehdotuksen käsittelemiselle

tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Perustelu tälle kannalle on se, että lakiehdotus esitetyssä muodossa

saattaa tilanteesta riippuen muodostua ongelmalliseksi eduskunnan perustuslain 93 §:n 1 momentissa

säädetylle toimivallalle. Asianomaisen säännöksen viimeisen virkkeen mukaan sodasta ja rauhasta

presidentti päättää eduskunnan suostumuksella. Ja vaikka tietty tilanne ei olisikaan näin vakava,

valmiusjoukkojen asettamisen ja lähettämisen välisenä aikana tapahtuneet kansainvälispoliittisen tilanteen

muutokset saattaisivat olla min merkittäviä, että koko eduskuntaa tulisi kuulla joukkojen lähettämisestä.

Ehdotus



Edellä olevan perusteella ehdotamme valiokunnan mietintöön sisältyvän lausuman sijasta hy-

väksyttäväksi seuraavan lausuman:

että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1. lakiehdotus kuitenkin

vain, jos valiokunnan 3 §:n 1 ja 3 momentista tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan

asianmukaisesti huomioon.
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