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PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA ESITYSLISTA 31/2002 vp

Torstai 4.4.2002 kello 10.00

1. Nimenhuuto \

2. Päätösvaltaisuus \

3. HE  33/2002   vp laiksi   luottolaitostoiminnasta   annetun   lain ja

eräiden siihen  liittyvien lakien muuttamisesta Ilmoitetaan, että asia on saapunut

valiokuntaan lausunnon antamista varten talousvaliokunnalle.
4. HE 42/2002 vp laeiksi tapaturmavakuutuslain ja maatalousyrittäjien

tapaturmavakuutuslain muuttamisesta

Ilmoitetaan,  että  asia  on  saapunut  valiokuntaan  lausunnon  antamista  varten
sosiaali ja terveysvaliokunnalle.

5. HE 249/2001 vp laiksi kokoontumislain 12 §:n 2 momentin kumoamisesta

Jatkettu I käsittely

Ilmoitetaan  Ha VL 3/2002 vp valiokuntaan saapuneeksi.

6. K 12/2001  vp Valtioneuvoston  oikeuskanslerin kertomus oikeus
kanslerin virkatoimista  ja lain noudattamista koskevista havainnoista vuodelta
2000

Jatkettu I käsittely

Merkitään  saapuneeksi  oikeuskansleri  Paavo  Nikulan  vastine  koskien

asiantuntijalausuntoja.

7. U 7/2002 vp ehdotuksesta neuvoston puitepäätökseksi (rasismin ja
muukalaisvihan vastainen toiminta)

Jatkettu I käsittely
Päätetään asiantuntijoiden kuulemisen lopettamisesta / jatkamisesta. |

8. HE  20/2002   vp laiksi   turvallisuuden   edistämistä yleisillä paikoilla
koskevien  säännösten uudistamiseksi

Jatkettu I käsittely
  ESITYSLISTA 31/2002 vp

Kuultavina:
— apulaisoikeusasiamies Ilkka Rautio
— valtionsyyttäjä Päivi Hirvelä, Valtakunnansyyttäjänvirasto

—   oikeustieteen lisensiaatti Kirsi Neiglick
— professori Kaarlo Tuori
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— professori Mikael Hiden

Päätetään asiantuntijoiden kuulemisen lopettamisesta / jatkamisesta.

9. HE 248/2001   vp laiksi seutuyhteistyökokeilusta

\ Jatkettu I käsittely J

Hyväksytään käsittelyn pohjaksi sihteerin laatima lausuntoluonnos.

Esitellään luonnos.

Yleiskeskustelu / Yksityiskohtainen käsittely

10 Muut asiat

11 Seuraava kokous

Seuraava kokous on perjantaina 5.4.2002 klo 9.30.



PERUSTUSLAKIVALIOKUNNALLE

Esitän  kunnioittaen  perustuslakivaliokunnalle  seuraavan  lausunnon,  joka  koskee  hallituksen  esitystä

Eduskunnalle  laiksi  turvallisuuden edistämistä yleisillä paikoilla koskevien säännösten uudistamiseksi  (20/2002

vp).

1. Aluksi

Hallitus  on  antanut  Eduskunnalle  esityksen  laiksi  turvallisuuden  edistämistä  yleisillä  paikoilla  koskevien

säännösten  uudistamiseksi.  Esityksessä  ehdotetaan,  että  turvallisuuden  edistämiseksi  yleisillä  paikoilla

säädettäisiin  erillinen  laki,  ns.  järjestyslaki,  johon  koottaisiin  muusta  lainsäädännöstä  ja  nykyisistä  kuntien

järjestyssäännöistä  asiaa  koskevia  säännöksiä.  Samalla kumottaisiin kuntalain 7 §,  jonka nojalla  kunnat  voivat

antaa järjestyssääntömääräyksiä, ja lisäksi kumottaisiin asetus, joka sisältää maaseudun yleisen järjestyssäännön.

Järjestyslaissa  kiellettäisiin  yleisen  järjestyksen  ja  turvallisuuden  häiritseminen  metelöimällä  tai  muulla

vastaavalla  tavalla,  uhkaava  käyttäytyminen  sekä  turvallisuuden  vaarantaminen  ampumalla  tai  esineitä

heittämällä.    Samoin  kiellettäisiin  päihdyttävän  aineen  nauttiminen  taajamassa  yleisellä  paikalla  ja  julkisessa

liikenteessä olevassa kulkuneuvossa sekä mainostaminen turvallisuutta vaarantavalla tavalla. Myös muu häiriötä

aiheuttava  toiminta  yleisillä  paikoilla,  kuten  seksuaalipalvelujen  ostaminen  ja  niiden  maksullinen  tarjoaminen,

virtsaaminen  ja  ulostaminen  sekä  esitysten  järjestäminen  vaaraa  tai  häiriötä  aiheuttavalla  tavalla  kiellettäisiin.

Laissa olisi myös säännöksiä kotieläinten ja muiden eläinten pitämisestä.

Hallituksen esitys sivuaa useissa keskeisissä ehdotuksissaan useita perus ja ihmisoikeuksia, mm. perustuslain 10

§:n  suojaamaa yksityiselämän  suojaa, perustuslain 15  §:ssä  turvattua  omaisuuden  suojaaja  perustuslain,  18  §:n

suojaamaa  elinkeinovapautta.  Esityksessä  esitetään  myös  julkisen  hallintotehtävän  delegointia  muulle  kuin

viranomaiselle (järjestyksenvalvojien asettaminen), mikä omalta osaltaan sivuaa perustuslain 124 §:ää.

Esitystä  voi  pääosin  pitää  parannuksena  nykyiseen  lainsäädäntöön  siltä  osin  kuin  se  poistaa  suomalaisessa

oikeusjärjestyksessä  ongelmallisina  pidettyjen  vaihtelevien  kunnallisten  järjestyssääntöjen  ongelman.

Järjestyssääntöjä  vastaavien  normien  laintasoisiksi  saattaminen  on  legitiimi  ja  yksilöiden  yhdenvertaisuutta  ja



oikeusturvaa parantava hanke. Problemaattisempaa esityksessä onkin perusoikeusnäkökulmasta mitä kaikkea ns.

yleisen järjestyksen ja turvallisuuden vastaisista teoista esitetään säädettäväksi lain mukaan rangaistaviksi teoiksi.

Suurimpaan  esitykseen  liittyvät  ongelmat  liittyvät  mielestäni  perusoikeuksien  yleisiin  rajoitusedellytyksiin,

erityisesti ehdotuksen suhteellisuuteen, täsmällisyyteen ja tarkkarajaisuuteen.

2.   Esityksen suhteellisuudesta, täsmällisyydestä ja tarkkarajaisuudesta

Hallituksen  esityksessä  perustellaan,  kuten  sitä  edeltävässä  järjestyslakityöryhmän  mietinnössä  1/2000,  uusia

viranomaisten  toimivaltuuksia  perustuslain  7  §  1  momenttiin  nojautuen  ja  valtion  positiivisia  velvoitteita

korostaen.      Mielestäni  mainitunlainen  argumentointi  yksilöihin  kohdistuvien  toimenpiteiden  legitimoijana  on

valtiosääntöoikeudellisesti  arveluttavaa, koska kyseinen perusoikeus  on  lähtökohtaisesti klassinen  liberalistinen

perusoikeus,  joka  suojaa  yksilön  vapaussfääriä  julkisen  vallan  taholta  tulevista  puuttumisista  (negatiivinen

ulottuvuus).

Luonnollisesti  voi  olla  täysin  hyväksyttävää  rajoittaa yhteiskuntapoliittisista  syistä yksilöiden  oikeuksia

rajoitusten  täyttäessä  perusoikeuksien  yleiset  rajoitusedellytykset.  Turvallinen  ja  miellyttävä  elinympäristö

palvelee kaikkien yksilöiden etuja eikä muita yksilöitä kohtuuttomasti häiritsevää ja siivotonta käyttäytymistä voi

pitää kenenkään oikeutena.

Erityisesti perusoikeusrajoitusten täsmällisyys ja tarkkarajaisuusvaatimusten kannalta esityksessä on arveluttavaa

sen formulointien väljyys ja harkinnanvaraisuus. Lain tarkoituksena on yleisen järjestyksen ja turvallisuuden

edistäminen.   Käsitekokonaisuus on erittäin epämääräinen: hallituksen esityksessä sen katsotaan koostuvan 1.

yleisestä järjestyksestä ja 2. turvallisuudesta. Yleisellä järjestyksellä katsotaan tarkoitettavan ns. normaalin tilan

säilymistä lähinnä julkisilla paikoilla, turvallisuudella tarkoitettaneen sellaista tilannetta, jossa ihmiset voivat

pelkäämättä ja toisten estämättä käyttää heille kuuluvia perusoikeuksia, (s. 31). Kyseessä on politialuonteinen jo

1700luvulle peräytyvä käsite, jonka tulkinta on muuttunut huomattavasti yhteiskunnallisten olojen muutosten

myötä. Kuten hallituksen esityksessä todetaan, "se, mikä on huonoa käytöstä, vaihtelee ajan, paikan ja muiden

olosuhteiden mukaan. Tämän vuoksi onkin noudatettava erityistä varovaisuutta, kun arvioidaan, millainen

toiminta on yleistä järjestystä häiritsevää." (s. 31). Kyseinen käsitekokonaisuus on hyvin joustava, ja sille on

vaikeaa antaa tyhjentävää sisältöä. Käsiteparin määrittelyyn vaikuttavat olennaisesti yksilöiden ja yhteiskunnan

yleiset moraalikäsitykset. Tämä saattaa asettaa lain soveltajalle suuria vaatimuksia  moniarvoisessa

yhteiskunnassa voi vallita useita erilaisia sinänsä pitkällekin omista käsityksistä poikkeavia tapoja.

Yksittäistapauksellisessa tulkinnassa lain soveltajalle jää erittäin suuri harkintavalta, mikä voi johtaa yksilöiden

kannalta oikeusturvaongelmiin.



Suhteellisuusperiaatteen  kannalta  esityksessä  on  useita  arveluttavia  piirteitä.  Ehdotuksen  mielenkiintoisimmat

piirteet liittyvät siinä esitettyihin sanktiointeihin. Tältä kannalta ehdotuksen luvut 2 ja 4 ovat pohtimisen arvoisia.

3 §:ssä ehdotetaan mm. metelöintiä, uhkaavaa käyttäytymistä ja esineiden heittelyä yleisellä paikalla kielletyksi ja

4  §:ssä  puututaan  ns.  julkijuopotteluun  yleisellä  paikalla.  Useisiin  ehdotettuihin  säännöksiin  sisältyy  edellytys

toiminnan  tuottamasta häiriöstä, esimerkiksi  7  §  ehdotettu  muun  häiriötä  aiheuttavan  toiminnan  kieltäminen.

Pykälässä ehdotetaan mm. yleisellä paikalla tapahtuvan häiritsevän seksuaalipalvelujen ostamisen ja maksullisen

tarjoamisen  sekä  ulostamisen  ja  virtsaamisen  kieltämistä.  13  §:ssä  esitetään  spraymaalien  hallussapitoa

kiellettäväksi  yleisellä  paikalla,  jollei  niiden  hallussapitoon  ole  hyväksyttävää  syytä.    14  §:ssä  normeerataan

koira ja kissakuria.

Hallituksen esityksessä on jopa pohdittu, pitäisikö naamioituneena tai alastomana esiintyminen julkisella paikalla

kieltää.  Näiltä  osin  on  kuitenkin  päädytty  siihen,  että  "naamioituneena  esiintymisen  kieltämistä  ei  pidetä

tarpeellisena.  Vaikeuksia  saattaisi  tulla  erilaisten  etnisten  vähemmistöjen  asujen  suhteen  sekä  esimerkiksi

vappunaamareiden osalta." (s. 18). Alastomana esiintymisen kieltoa ei ole myöskään katsottu perustelluksi tämän

lain yhteydessä, (s. 18).

Mm.  mainittujen  säännösten  formuloinnit  ovat  hyvin  yleisluonteisia  ja  ne  jättävät  lain  soveltajalle  laajasti

harkintavaltaa. Miettiä myös voi, ovatko esitetyt sanktioinnit todella tarpeellisia ja suhteellisia demokraattisessa

yhteiskunnassa.        Esitetty  normisto  muistuttaa  suuresti  myöhäiskeskiaikaisten  kaupunkien  politiasäännöksiä,

jotka saattoivat koskea lukemattomia erilaisia asioita: mm. yleistä turvallisuutta, terveyttä, puhtautta, järjestystä,

pukeutumista,  juopottelua,  viiniä  ja  mittoja  sekä  painoja.  Ainakin  toivoa  voisi,  etteivät  esitetyt  yleiseen

järjestykseen ja turvallisuuteen liittyvät sanktioinnit heijastaisi yksilöidemme tapojen regressiota keskiaikaiselle

tasolle.

Tässä  yhteydessä  todettakoon  myös,  että  ehdotetun kaltaisen  lain  tehokas  valvonta  lienee  suhteellisen vaikeaa.

Ollakseen  uskottavaa  lainsäädännön  valvonnan  tulee  olla  legitiimiä,  uskottavaa  ja  tehokasta.  Ehdotetun

reguloinnin  kaltainen  lainsäädäntö  muistuttaa  tehokkaan  valvonnan  ja  uskottavuuden  osalta  jonkin  aikaa  sitten

Texasissa, Yhdysvalloissa, hyväksyttyä rikollisuuden vastaista sääntelyä,  jossa rikoksentekijöitä velvoitetaan 24

tuntia etukäteen ilmoittamaan uhreilleen joko suullisesti tai kirjallisesti tulevaksi tapahtuvan rikoksen luonne.

I
Ehdotuksessa  esitettyjen  tyyppisten  ongelmien  ratkaisu  voisi  olla  suhteellisempaa  ja  tehokkaampaa  muut

huomioon  ottavalla  asennekasvatuksella  ilman  turvautumista  laintasoiseen  regulointointiin  näin  triviaaleista

asioista.



3. Lopuksi

Ehdotuksen  mukaan  poliisi  voisi  antaa  paikan  tai  kulkuneuvon  haltijan  hakemuksesta  luvan  asettaa

liikenneasemalle,  kauppakeskukseen  tai  joukkoliikenteen  kulkuneuvoon  järjestyksenvalvojista  annetun  lain

mukaisia järjestyksenvalvojia ylläpitämään järjestystä ja turvallisuutta,  jos siihen on perusteltuja syitä. Tällaisia

tehtäviä  saisi  suorittaa  vain vartioimisliikkeen  palveluksessa  oleva  järjestyksenvalvoja.  Tältä  osin  esitys  sivuaa

perustuslain 124 §:ää (hallintotehtävän delegoiminen muulle kuin viranomaiselle).

Julkiselle  vallalle  traditionaalisesti  kuuluviksi  katsottuja  tehtäviä    kuten  turvallisuuspalvelujen  tuottamista  

voidaan  luonnollisesti  lakitasolla  PL  124  §:n  asettamin  edellytyksin  yksityistää.  Kyse  on  tällöin  puhtaasta

poliittisesta tarkoituksenmukaisuusharkinnasta perustuslain asettamien
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raamien  puitteissa.  Kuitenkin  ehkä  kannattaisi  pysähtyä  vakavasti  miettimään,  kuinka  pitkälle  tätä

yksityistämisprosessia  jatketaan  demokraattisessa  yhteiskunnassa.      Mikäli  julkisen  vallan  turvallisuutta

ylläpitäviä  tehtäviä  siirretään  yhä  kasvavassa  määrin  yksityisille  operaattoreille,  saatamme  joutua  tilanteeseen,

jossa yksilöiden yhdenvertaisuus: e i välttämättä tule optimaalisesti

I
taatuksi. Kestävämpää voisi olla valtion yleisen järjestyksen ja turvallisuuden suojaamisen palveluksessa olevien

viranomaisten käytössä olevien resurssien käytön tehokkaampi kohdentaminen.  Näin päästäisiin tehokkaampaan

ratkaisuun  yksilöiden  perusoikeuksien  ja  oikeusturvan  toteutumisen  kannalta  kuin  turvautumalla  yksityisiin

"järjestyksenvalvontapalveluihin",  jotka  lisäksi  asettavat  yksilöt  ja  taloudelliset  yhteisöt  eriarvoiseen  asemaan

keskenään taloudellisen asemansa erilaisuuden johdosta.

Kaiken  kaikkiaan  lakiesitys  ei  liene  sinänsä  ongelmallinen  valtiosääntöoikeudelliselta  kannalta  ehdotettujen

perusoikeusrajoitusten  vähäisyyden  vuoksi.  Ehdotettujen  sanktiointien  suhteellisuus  ja  täsmällisyys  ja

tarkkarajaisuus  kuitenkin  jättävät  toivomisen  varaa.    Joka  tapauksessa  koko  oikeusjärjestelmän  uskottavuuden

vuoksi olisi toivottavampaa, ettei tämän tyyppisiin lainsäännöksiin tarvitsisi joutua turvautumaan.

I
Helsingissä, 4.4.2002

Kirsi Neiglick
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PERUSTUSLAKIVALIOKUNNALLE

Esitän  kunnioittaen  seuraavan  lausunnon,  joka  koskee  hallituksen  esitystä  laiksi  turvallisuuden

edistämistä yleisillä paikoilla koskevien säännösten uudistamiseksi (HE 20/2002 vp).

/.       Kunnallisista järjestyssäännöistä

Hallituksen  esityksen  keskeisenä  tarkoituksena  on  korvata  kunnalliset  järjestyssäännöt  koko  maassa

noudatettavana  olevalla  järjestyslailla.  Kunnalliset  järjestyssäännöt  perustuvat  nykyisin  kuntalain

(365/1995)  7  §:ään.  Sen  1  momentin  mukaan  "valtuusto  voi  yleisen  järjestyksen  ja  turvallisuuden

edistämiseksi hyväksyä järjestyssääntöjä, joiden rikkomisesta (järjestyssääntörikkomus) voidaan tuomita

sakkoon sen mukaan kuin siitä erikseen säädetään".

Kuntalaki  säädettiin  ennen  kuin  perusoikeusuudistus,  jossa  hallitusmuotoon  lisättiin  nimenomainen

säännös  (6a  §)  rikosoikeudellisesta  legaliteettiperiaatteesta,  tuli  voimaan.  Hallituksen  kuntalakia

koskevasta  esityksestä  (HE  192/1994  vp)  ei  pyydetty  perustuslakivaliokunnan  lausuntoa.  Sen  sijaan

hallintovaliokunnan  mietinnössä  (HaVM  18/1994  vp)  järjestyssääntöjä  koskevaa  säännösehdotusta

arvioitiin varsin kriittisesi juuri legaliteettiperiaatteen kannalta.

Valiokunta viittasi legaliteettiperiaatteen mukaiseen lähtökohtaan, jonka mukaan "teon rangaistavuuden

tulee perustua nimenomaiseen  lakitasoiseen täsmälliseen säännökseen".       Periaate myös edellytti,  että

"poikkeuksellisesti käytettävälle rangaistavan menettelyn perustamiselle blankosäännökseen on voitava

asettaa  vaatimus,  että  kriminalisoitavalle  teolle  tulee  olla  jonkinlainen asiallinen  luonnehdinta  laissa".

Valiokunta totesi, että "järjestyssääntörikkomusten rankaiseminen ei välittömästi perustuisi lakitasoiseen

säännökseen,  vaan  ainoastaan  valtuuston  hyväksymään  järjestyssääntöön"  ja  että  kuntalain  7  §:n

luonnehdinta rangaistavasta teosta oli "huomattavan väljä ja epätäsmällinen". Valiokunta kiinnitti myös



huomiota siihen, että "järjestyssäännöt eivät ole pelkästään kunnan sisäisiä asioita, koska ne koskevat

kaikkia kunnan alueella olevia henkilöitä", ja että "järjestyssääntöihin liittyy näin myös tiedottamiseen ja

sisällön tuntemiseen liittyviä käytännön pulmia".

Valiokunta  totesi  kunnallisten  järjestyssääntöjen  ja  perusoikeuksien  välisen  suhteen  synnyttäneen  jo

tuolloisen  perusoikeusuudistusta edeltäneen  oikeustilan aikana ongelmia. Niinpä "järjestyssääntöihin

on  toisinaan  sisällytetty  liian  pitkälle  meneviä  perusoikeuksien  rajoituksia  tai  niitä  on  sovellettu

perusoikeuksia  rajoittavalla  tavalla".  Kuitenkaan  "järjestyssäännöt  eivät  lakia  hierarkkisesti  alemman

asteisina  normeina  oikeuta  rajoittamaan  perusoikeuksia".  Valiokunta  pitikin  välttämättömänä,  että

"tulevaisuudessa  luovutaan  kokonaan  lakiehdotuksen  7  §:n  mukaisesta  rikosoikeudellista

seuraamusjärjestelmää  täydentävästä  rangaistussäännöksestä".  Valiokunnan  mukaan  "välttämättömiksi

katsottavat yleistä järjestystä ja turvallisuutta koskevat määräykset tulisi ottaa erilliseen järjestyslakiin,

esimerkiksi säädettävän yleisen hallintorikkomusjärjestelmän muodossa".

Vaikka  valiokunta  ei  vielä  tuossa  yhteydessä  ehdottanut  7  §:n  poistamista  kuntalakiehdotuksesta,  se

edellytti  kuitenkin  "hallituksen  huolehtivan  siitä,  että  ongelmallisina  pidettävistä  rikosoikeudellista

seuraamusjärjestelmää  täydentävistä  kunnallisista  järjestyssäännöistä  luovutaan  mahdollisimman  pian

kokonaan  ja  että  järjestyssääntöjä  vastaavat  tarpeelliset  normit,  joiden  rikkomisesta  saattaa  seurata

rangaistus,  otetaan  lakitasoiseen  säädökseen".  Valiokunnan  ehdotuksesta 7  §:ään  lisättiin  3  momentti,

joka kieltää järjestyssääntörikkomuksista tuomittujen sakkorangaistusten muuntamisen vankeudeksi.

Hallintovaliokunnan kunnallisista  järjestyssäännöistä  esittämää  valtiosääntöoikeudellista  arviota

voidaan arvostella siitä, että se sivuuttaa kokonaan kunnallisen itsehallinnon merkityksen. Kunnallisten

järjestyssääntöjen  antaminen  on  osaltaan  ilmentänyt  kunnallista  itsehallintoa,  ja

valtiosääntöoikeudellisessa  arvioinnissa  olisi  siksi  otettava  huomioon  myös  kunnallisen  itsehallinnon

perustuslainsuoja,  joka aikaisemmin perustui hallitusmuodon 51. 2 §:ään  ja  josta nykyisin on säädetty

perustuslain 121 §:ssä.

Perutuslakivaliokunta  on  tarkastellut  kunnallisen  säädösvallan  rajoja  kunnallisten  virkasääntöjen

antamisoikeutta koskevassa lausunnossaan 3/2000 vp. Valiokunta totesi, että perustuslain esitöissä (HE

1/1998  vp)  kunnallisen  säädösvallan  viimekätiseksi  perustaksi  oli  katsottu  kunnallinen  itsehallinto.

Valiokunnan mukaan "virkasääntöjen määräykset koskevat kuntien omaa henkilöstöä, ja näin tällaisilla

määräyksillä  on  yhteys  perustuslain  121  §:ssä  säädettyyn  kunnalliseen  itsehallintoon".  Tämän  vuoksi

valiokunta  katsoi,  että  "lailla  voidaan  osoittaa  kunnille  virkasääntöjen  antamisvaltaa  jossain  määrin

laajemmalti  kuin  perustuslain  80  §:n  2  momentin  perusteella  on  mahdollista  uskoa  valtion

viranomaisille  norminasettamisvaltaa.  Samalla  valiokunta  kuitenkin  korosti,  että  "kunnallinen



itsehallinto  ei  muodosta  perustetta  tulkita  väljästi  perustuslain  80  §:n  1  momentin  vaatimusta  säätää

lailla yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista". Näihin taas kuuluvat esitöiden (HE 1/1998 vp,

s.  131)  nimenomaisen  maininnan  mukaan  myös  virkamiesten  oikeusaseman  perusteet.  Valiokunta

ilmoitti  pitävänsä  "selkeänä  lähtökohtana,  että  myös  kunnallisten  viranhaltijoiden  oikeusaseman

perusteista  pitää  säätää  kattavasti  lailla"  ja  että  "virkasäännöllä  voi  tässä  suhteessa  olla  vain  lakia

täydentävä rooli".

Perustuslakivaliokunnan  lausunnossaan  3/2000  vp  omaksumaa  linjaa  seurattaessa  on  selvää,  että

kunnallisen  itsehallinnon  ei  voida  katsoa  oikeuttavan  poikkeamaan  myöskään  perustuslain  7  §:ssä

nykyisin  vahvistetun  rikosoikeudellisen  legaliteettiperiaatteen  vaatimuksista.  Legaliteettiperiaatteen

merkitystä  tässä  yhteydessä  korostavat  myös  ne  hallintovaliokunnan  mietinnössään  18/1994  vp

mainitsemat seikat, että kunnallisia järjestyssääntöjä sovelletaan myös muihin henkilöihin kuin kunnan

jäseniin ja että niihin liittyy erityisiä määräysten tiedoksi saattamista koskevia ongelmia.

Perustuslakivaliokunta (esim.   Pe VL 45/2001 vp) on perusoikeusuudistuksen jälkeisessä käytännössään

arvioinut    blankorangaistussäännösten sallittavuutta seuraavan    esitöiden    (PeVM   25/1994    vp,

s.     8)    lausuman pohjalta:

"Blankorangaistussäännösten  osalta  tavoitteena  tulee  olla,  että  niiden  valtuutusketjut  ovat  täsmällisiä,

rangaistavuuden  edellytykset  ilmaisevat  säännökset  ovat  kirjoitetut  rikossäännöksiltä  vaaditulla

tarkkuudella  ja  nämä  säännökset  käsittävästä  normistosta  käy  ilmi  myös  niiden  rikkomisen

rangaistavuus  sekä  kriminalisoinnin  sisältävässä  säännöksessä  on  jonkinlainen  asiallinen  luonnehdinta

kriminalisoitavaksi  tarkoitetusta  teosta."  Kuntalain  7  §  ei  täytä  vaatimusta,  jonka  mukaan

kriminalisoinnin  sisältävässä  lain  tasoisessa  säännöksessä  tulisi  olla  "jonkinlainen  asiallinen

luonnehdinta  kriminalisoitavaksi  tarkoitetusta  teosta".  Legaliteettiperiaate  edellyttääkin,  että

kunnallisissa järjestyssäännöissä nykyisin olevat kriminalisoitujen tekojen luonnehdinnat siirretään lain

tasolle, kuten hallitus nyt ehdottaa, tai että kuntalain valtuutussäännöstä olennaisesti täsmennetään.

2. Ehdotettujen kriminalisointien suhde perusoikeuksiin

Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan 23/1997 vp esittänyt  yleisiä  lähtökohtia rangaistussäännösten

valtiosääntöoikeudelliselle  arvioinnille.  Valiokunnan  mukaan  "yksittäisten  perusoikeuksien  käyttöön

liittyvien  kriminalisointien  sallittavuutta  joudutaan  arvioimaan  samalla  tavoin  kuin  perusoikeuksien

rajoituksia  ylipäätään".  Niinpä  "tällaisten  rangaistussäännösten  tulee  täyttää  perusoikeuden

rajoittamiselle  asetettavat  yleiset  edellytykset  ja  kulloisestakin  perusoikeussäännöksestä  mahdollisesti

johtuvat  erityisedellytykset".  Täsmällisyys  ja  tarkkarajaisuusvaatimus  seuraa  valiokunnan  mukaan  jo



perustuslaissa  erikseen  vahvistetusta  rikosoikeudellisesta  legaliteettiperiaatteesta.  Perusoikeuden

ydinalueen turvaamaa käyttäytymistä ei saa säätää rangaistavaksi. Kriminalisoinnille on voitava esittää

painava  yhteiskunnallinen  tarve  ja  perusoikeusjärjestelmän  kannalta  hyväksyttävä  peruste.

Suhteellisuusvaatimus  taas  edellyttää  arviota  kriminalisoinnin  välttämättömyydestä  kysymyksessä

olevan oikeushyvän suojaamiseksi samoin kuin rangaistuksen oikeasuhtaisuudesta.

Lakiehdotuksen  kriminalisoinnit  täyttävät  nähdäkseni  yleisesti  ottaen  perustuslakivaliokunnan

lausunnossaan  23/1997  vp  korostamat  vaatimukset.  Täsmällisyys  ja  tarkkarajaisuusvaatimuksen

kannalta voidaan kuitenkin arvostella  lakiehdotuksen 13 §:ää,  jonka mukaan "spraymaalien  ja muiden

toisen  omaisuuden  töhrimiseen  hyvin  soveltuvien  maalien  ja  muiden  aineiden  hallussapito  yleisellä

paikalla ilman hyväksyttävää syytä on kielletty".

3. Järjestyksenvalvojien asettaminen

Järjestyksenvalvojista  annetun  lain  (533/1996)  1  §  mukaan  laki  koskee  vain  kokoontumislain,

ulkoilulain,  merimieslain  tai  majoitus  ravitsemisliikkeistä  annetun  asetuksen  nojalla  järjestystä  ja

turvallisuutta  valvomaan  asetettuja  henkilöitä.  Yksityisistä  turvallisuuspalveluista  annetussa  laissa  on

taas nimenomainen  säännös,  jonka  mukaan  tässä  laissa  tarkoitettu vartioimisliike  ei  saa  ottaa  vastaan

toimeksiantoa,  joka sisältää sitoumuksen ylläpitää yleistä järjestystä ja turvallisuutta. Nyt käsiteltävänä

olevan lakiehdotuksen 22 §:n 1 momentin mukaan "kauppakeskuksen tai liikenneaseman sijaintipaikan

taikka  kulkuneuvon  lähtöpaikan  poliisilaitos  voi  paikan  tai  kulkuneuvon  haltijan  hakemuksesta  antaa

luvan  asettaa  kauppakeskukseen,  liikenneasemalle  tai  joukkoliikenteen  kulkuneuvoon

järjestyksenvalvojista  annetussa  laissa  (533/1999)  tarkoitettuja  järjestyksenvalvojia,  jos  järjestyksen  ja

turvallisuuden  ylläpitäminen  ei  muulla  tavalla  ole  tarkoituksenmukaista  sekä  järjestyksen  ja

turvallisuuden  ylläpitäminen  sitä  perustellusta  syystä  edellyttää".  Poliisilaitoksen  päätöksessä

"järjestyksenvalvojien  toimialue  on  rajattava  kauppakeskuksen  tai  liikenneaseman  kiinteistön  alueelle

taikka kulkuneuvoon ja tarvittaessa niiden välittömään läheisyyteen".

Järjestyksenvalvojien 22 §:n 1 momentin mukaiset tehtävät kuuluvat selvästikin perustuslain 124 §:ssä

käytetyn  julkisen  hallintotehtävän  käsitteen  alaan.  Kyse  on  sellaisesta  yleisen  järjestyksen  ja

turvallisuuden  ylläpitämisestä,  joka  poliisilain  1  §:n  mukaan  on  poliisin  tehtävänä.  Lakiesityksessä

perustellaankin  järjestyksenvalvojien  tehtäväalueen  laajentamista  poliisin  resurssien

riittämättömyydellä.  Todettakoon,  että  perustuslakivaliokunta  on  myös  järjestyksenvalvojia  koskevaa

lakiesitystä  (HE  148/1998  vp)  samoin  kuin  esitystä  laiksi  yksityisistä  turvallisuuspalveluista  niiden

periaatteiden valossa, jotka koskevat julkisen (hallinto)tehtävän antamista muulle kuin viranomaiselle.



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

lailla  tai  lain  nojalla,  jos  se  on  tarpeen  tehtävän  tarkoituksenmukaiseksi  hoitamiseksi  eikä  vaaranna

perusoikeuksia,  oikeusturvaa  tai  muita  hyvän  hallinnon  vaatimuksia".  Lisäksi  "merkittävää  julkisen

vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä voidaan antaa vain viranomaiselle"

Perustuslakivaliokunta katsoi lausunnossaan ehdotuksesta laiksi yksityisistä turvallisuuspalveluista, että

"ehdotetunlaisia  yksityisluonteisia  turvapalvelulta  tarvitaan  täydentämään  poliisin  ja  muiden

viranomaisten  toimintaa  ja  että  tehtävän  tarkoituksenmukaiseen  hoitamistapaan  kohdistuva

tarpeellisuusedellytys  siten  täyttyy".  Vastaava  arvio  voidaan  tehdä  myös  nyt  käsiteltävänä  olevasta

järjestyksenvalvojille  mahdollisten  tehtävien  laajennuksesta.  Näiltä  osin  hallituksen  esityksen

säätämisjärjestysperustelut tosin antavat aiheen eräisiin huomautuksiin. Hallituksen esityksessä  (s. 58)

todetaan muun muassa:

"Perustuslain  22  §  tarkoittaa  viranomaisen  tarjoaman  perusturvallisuuden  ohella  muun  muassa
myös  sitä,  että  lainsäädännön  tulee  turvata  yksilölle  riittävät  oikeudet  puolustautua
oikeudenvastaisia  hyökkäyksiä  ja  luvatonta  tunkeutumista  vastaan.  Tältä  osin  olisi
tarkoituksenmukaista, että tietyissä tilanteissa yritykset ja yksityishenkilöt voisivat yhteiskunnan
tarjoamien  turvallisuuspalvelujen  ohella  tarvittaessa  tyydyttää  omia  turvallisuuteen  liittyviä
erityistarpeita  muiden  tahojen  kuin  viranomaisten  suorittamin  toimenpitein.  Esityksen
mukaisessa  järjestyksenvalvontatehtävässä  olisi  kyse  tosiasiallisesti  palveluiden  tuottamisesta,
joiden  osalta  perustuslain  124  §:n  edellyttämän  tarkoituksenmukaisuusvaatimuksen  on  katsottu
täyttyvän  helpommin  kuin  yhteisön  tai  yksikön  keskeisiä  oikeuksia  koskevan  päätöksenteon
kohdalla (HE 1/1998 vp)."

Nyt käsiteltävänä olevassa ehdotuksessa ei kuitenkaan ole  toisin kuin hallituksen esityksessä annetaan

ymmärtää    kysymys  siitä,  että  yritykset  tai  yksityishenkilöt  turvautuisivat  järjestyksenvalvojiin  oman

henkilökohtaisen  turvallisuutensa  takaamiseksi  vaan  kyse  on  korostetusti yleisestä järjestyksestä  ja

turvallisuudesta.  Tämä  on  olennainen  ero  suhteessa  yksityisiä  turvallisuuspalveluita  koskevaan  lakiin.

Harhaanjohtavana on pidettävä myös viittausta perustuslain esitöiden (HE 1/1998 vp, s. 179) mainintaan

siitä,  että  "tarkoituksenmukaisuusvaatimus  voi  palveluiden  tuottamiseen  liittyvien  tehtävien  kohdalla

täyttyä  helpommin  kuin  esimerkiksi  yksilön  tai  yhteisön  keskeisiä  oikeuksia  koskevan  päätöksenteon

kohdalla".  Tällä  maininnalla  on  tarkoitettu  sellaista  tosiasiallista  palvelutuotantoa,  johon  ei  sisälly

julkisen  vallan  käyttöä.  Nyt  sen  sijaan  on  kyse  nimenomaan  tehtävistä,  jotka  kattavat  tällaisen

vallankäytön  mahdollisuuden  ja  jotka  koskettavat  yksilöiden  keskeisiä  (perus)oikeuksia.  Itse  asiassa

liikutaan hyvin lähellä julkisen vallan tehtävien perinteistä ydintä. "Tarkoituksenmukaisuuteen liittyvälle

tarpeellisuusvaatimukselle"  on  siksi  nyt  esillä  olevassa  tilanteessa  asetettava  tavallista  tiukemmat

kriteerit.  Perustuslakivaliokunta  totesi  lausunnossaan  28/2001  vp  olevan  "tärkeää,  että  päävastuu

järjestyksestä ja turvallisuudesta samoin kuin rikosten torjunnasta ja selvittämisestä huolehtimisesta jää

poliisille ja muille viranomaisille ja että vartioimisliiketoiminnan osuus jää vain täydentäväksi". Tämän



näkökohdan  merkitys  vielä  korostuu,  kun  arvioidaan  vartioimisliikkeille  annettavia  nyt  käsiteltävänä

olevan  lakiehdotuksen  22  §:n  1  momentissa  tarkoitettuja  tehtäviä,  joissa  on  kyse  järjestyksen  ja

turvallisuuden  ylläpitämisestä  yleisellä  paikalla.  Lausunnossaan  28/2001  vp  perustuslakivaliokunta

tähdensikin,  että  sen  "mielestä  on  selvää,  että  perustuslaki  estää  varsinaisen  poliisitoiminnan

yksityistämisen".

Edellä  sanotun  valossa  lakiehdotuksen  22  §:n  1  momentin  mukaisia  edellytyksiä  "jos  järjestyksen  ja

turvallisuuden  ylläpitäminen  ei  muulla  tavalla  ole  tarkoituksenmukaista  sekä  järjestyksen  ja

turvallisuuden  ylläpitäminen  sitä  perustellusta  syystä  edellyttää"    voidaan  pitää  liian  väljästi

muotoiltuina.  Säännöksen  sanamuodon  tulisi  selkeästi  ilmaista,  että  kysymys  on  poikkeuksellisesta

järjestelystä.

Lakiehdotuksen  23  §:n  2  momentin  mukaan  järjestyksenvalvojien  toimivaltuudet  määräytyisivät

järjestyksenvalvojista  annetun  lain  perusteella,  kuitenkin  niin,  että  heillä  ei  olisi  tämän  lain  6  §:ssä

tarkoitettuja  toimialueelle  pääsyn  estämisvaltuuksia  eikä  8  §:n  1  momentin  mukaista

henkilöntarkastusoikeutta.  Sen  sijaan  heillä  olisi  mm.  7  §:ssä  säännelty  henkilön  poistamis,

kiinniottamis ja säilössäpitooikeus, 8 §:n 2 momentissa tarkoitettu henkilöntarkastusoikeus sekä 9 §:n

mukainen  voimankäyttöoikeus.  Voimankäyttövälineisiin  ja  niiden  kantamiseen  sovellettaisiin

yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 29 ja 30 §:n säännöksiä.

Uuden  perustuslain  esitöiden  mukaan  sellaista  merkittävää  julkisen  vallan  käyttöä,  jota  sisältäviä

tehtäviä  voidaan  124  §:n  jälkimmäisen  virkkeen  mukaan  antaa  vain  viranomaiselle,  on  itsenäiseen

harkintaan  perustuva  oikeus  käyttää  voimakeinoja  tai  muuten  puuttua  merkittävällä  tavalla  yksilön

perusoikeuksiin (HE 1/1998 vp, s. 179).

Kuten  lausunnossa  PeVL  28/2001  vp  selostetaan,  "pian  perustuslakiesityksestä  antamansa  mietinnön

jälkeen  ja  siis ennen uuden perustuslain voimaantuloa  ja  siksi myös perustuslain 124 §:n säännöksistä

erillään valiokunta tietoisesti päätyi aiemmasta tulkintakäytännöstään eroavaan ratkaisuun". Valiokunta

nimittäin piti mahdollisena säätää  järjestyksenvalvojille eli oikeudellisessa mielessä yksityishenkilöille

kuuluvista toimivaltuuksista ja myös voimankäyttöoikeudesta  tavallisella lailla ennen muuta siksi,  'että

järjestyksenvalvojan  valtuudet,  voimankäyttö  mukaan  luettuna,  aina  liittyvät  varta  vasten  järjestettyyn

tilaisuuteen ja ovat siksi tapauskohtaisia ja myös ajallisesti rajallisia'".

Niissä  säännöksissä,  joita  hallitus  oli  ehdottanut  vartijoiden  toimivaltuuksista  ja  voimankäytöstä

esityksessään  laiksi  yksityisistä  turvallisuuspalveluista,  ei  ollut  vastaavia  tapauskohtaisia  tai  ajallisia

rajauksia, vaan, kuten valiokunta totesi lausunnossaan 28/2001, "esityksen tarkoituksena päinvastoin on,

että  vartijat  toimivat  ehdotetuin  valtuuksin  jatkuvasti  vartioimistehtävissä".  Sen  sijaan  valiokunta



painotti sitä, että vartijan valtuudet olisivat esityksen mukaan "pääosin samat kuin periaatteessa kenellä

tahansa  yksityishenkilöllä  on".  Tätä  laajempia  toimivaltuuksia  vartijoille  ehdotettiin  henkilön

poistamisessa  julkisrauhan  suojaamalta  alueelta  ja  turvallisuustarkastuksissa  jokamiehen  kiinniotto

oikeuden  käyttämisen  yhteydessä.  Nämä  laajennukset  eivät  kuitenkaan  valiokunnan  mielestä  olleet

"erityisen olennaisia vallankäyttötapoja" eivätkä muuttaneet "sitä kokonaiskuvaa, että toimivaltuuksien

sääntelyä  leimaa  ehdotuksessa  pyrkimys  saattaa  vartijoiden  toimivalta  mahdollisimman  lähelle

yksityishenkilöllä  olevia  oikeuksia".  Valiokunta  ei  pitänytkään  "vartijoiden  toimivaltuuksia  ja

voimankäyttöoikeuksia  kokonaisuudessaan  sellaisina,  että niiden  johdosta  vartioimisliiketoiminta olisi

katsottava merkittäväksi julkisen vallan käytöksi perustuslain 124 §:n merkityksessä".

Nyt  käsiteltävänä  oleva  ehdotus  on  järjestyksenvalvojien  asettamista  koskevilta  osiltaan  eräänlainen

yhdistelmä  järjestyksenvalvojista  ja  yksityisistä  turvallisuuspalveluista  annetuista  laeista.

Vartioimisliikkeen  palveluksessa  olevat  vartijat  toimisivat  yksityisistä  turvallisuuspalveluista  annetun

lain  tarkoittamalla  tavalla  "jatkuvasti  vartioimistehtävissä"  mutta  käyttäisivät  näissä  tehtävissä

järjestyksenvalvojista annetun lain mukaisia valtuuksia. Tällainen yhdistelmä tekee merkityksettömiksi

ne rajaukset, joiden vuoksi perustuslakivaliokunta on katsonut,



että  sen  paremmin  järjestyksenvalvojien  heistä  annetun  lain  mukaisessa  toiminnassa  kuin  vartijoiden

yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain mukaisessa toiminnassa ei ole kysymys perustuslain 124

§:ssä tarkoitetusta merkittävästä julkisen vallan käytöstä: yhtäältä valtuuksien käyttö ei ole lausunnossa

44/1998  vp  tarkoitetulla  tavalla  tapauskohtaista  ja  ajallista  rajoitettua  ja  toisaalta  valtuudet  eivät

myöskään vastaa lausunnossa 28/2001 vp tarkoitetulla tavalla yksityishenkilöillä olevia oikeuksia.

Olen suhtautunut kriittisesti perustuslakivaliokunnan lausunnoissaan 44/1998 vp ja 28/2001 vp ottamiin

kantoihin.  Olen  katsonut,  että  järjestyksenvalvojien  ja  vartioimisliikkeiden  toiminnassa  ollaan  niin

lähellä julkisen vallan käytön perinteistä ydintä, poliisin toimivaltuuksia,  jotka oikeuttavat puuttumaan

syvälle  yksilöiden  perusoikeuksiin,  että  kyse  on  perustuslain  124  §:ssä  tarkoitetusta  merkittävästä

julkisen  vallan  käytöstä.  Vaikka  valiokunnan  näissä  lausunnoissaan  esittämiä  erityisperusteluja

pidettäisiin  relevantteina,  niillä  ei  ole  merkitystä  nyt  käsiteltävän  lakiehdotuksen

valtiosääntöoikeudellisessa  arvioinnissa.  Jos  nyt  ehdotetun  järjestyksenvalvojien  valtuuksia  käyttävien

vartijoiden  toiminnan  laajennuksen  katsotaan  olevan  sopusoinnussa  perustuslain  124  §:n  sisältämän,

merkittävää  julkisen  vallan  käyttöä  koskevan  rajauksen  kanssa,  on  vaikea  nähdä,  mikä  normatiivinen

merkitys tälle rajaukselle enää jää sillä julkisen vallan käytön keskeisellä alueella,  jota poliisin yleisen

järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämistä tarkoittava toiminta edustaa.

Porthaniassa 4.4.2002

Kaarlo Tuori



Mikael Hiden

PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA 4.4.2002 KELLO 10
HE 20/02 vp laiksi turvallisuuden edistämistä yleisillä paikoilla
koskevien säännösten uudistamiseksi

Esityksen  perusteluihin  sisältyy  laajahko  säätämisjärjestystä  koskeva  jakso.  Esityksessä  omaksuttuun

käsitykseen  lakiehdotusten  edellyttämästä  säätämisjärjestyksestä  voidaan  nähdäkseni  suureksi  osaksi  yhtyä,

vaikka  perustelutavat  tai  painotukset  eivät  kaikin  osin  olekaan  vakuuttavia.  Esitän  seuraavassa  ensiksi

joitakin yleisiä näkökohtia ja tarkastelen sen jälkeen joitakin ehdotuksen yksityiskohtia.

Ehdotukseen  järjestyslaiksi  sisältyy muun ohessa myös säännöksiä,  joita vastaavia  säännöksiä on  tähän asti

voitu antaa kuntalain tai  sen edeltäjien nojalla kunnallisina  järjestyssääntöinä. Tällaisen säätelyn nostamista

lain  tasolle  voidaan  pitää  perusteltuna  mm.  jo  säätelyn  yhtenäisyyden  ja  uuden  perustuslain  asettamien

vaatimusten (PL 8 § ja 80 §) vuoksi Säätelyn nostaminen alemmilta tasoilta lain tasolle ei kuitenkaan ole tässä

–kuten    ei  yleensäkään    sillä  tavalla  automaattisesti  ongelmatonta,  että  alemmalla  tasolla  esiintyneet

normisisällöt  olisivat  aina  siirrettävissä  lain  tasolle.  Se,  mitä  on  kuntien  järjestyssäännöissä  pidetty  vanhan

tavan ja kuntakohtaisuuden nimissä mahdollisena, ei välttämättä täytä vaatimuksia,  joita laille on asetettava.

Juridisissa  arvioissa  on  tällöin  kyse  erityisesti  siitä,  mitä  vaatimuksia  (uusi)  perustuslaki  asettaa  laissa

tapahtuvalle säätelylle. Tämän lisäksi voi olla muuten aiheellista kysyä, sopiiko kaikki sellainen säätely, jota

ehkä  pidettiin  (olisi  pidetty)  asiaan  sopivana  kuntakohtaisissa  järjestelyissä,  enää  koko  maata  koskevan

yleisen lain säätäjän kannanotoksi. Minusta pitäisi esim. vakavasti harkita, onko todella lainsäätäjän asia antaa

  legaliteettiperiaatteen vaatimaa tarkkuutta  tavoitellen  säännös siitä, minkälainen ulostaminen  ja missä on

kiellettyä /vastaavasti sallittua (1. lakiehdotuksen 7,2 §).

Osa lakiehdotukseen sisältyvistä turvallisuuden takaamiseen tähtäävistä kielloista on sellaisia, joissa kieltoa ja

myös siihen liittyvää kriminalisointia voidaan pitää selvästi perusteltuna. Joissain lievemmissä tilanteissa voisi



kuitenkin  kysyä,  onko  kriminalisointi  tarkkuusvaatimuksineen  ja  syyttömyysolettamuksineen  ainoa

mahdollinen  tai  paras  väline  tarvittavan  ohjauksen  ja  valvonnan  aikaansaamiseksi,  vai  olisiko  ehkä

joustavampaa  ja  kuitenkin  käytännössä  toimivaa  esim.  se,  että  poliisille  on  säädetty  tiettyjä  kieltämis  tai

puuttumisvaltuuksia ja niitä palvelevia poistamis/poisottamisvaltuuksia,

Esityksen säätämisjärjestysperusteluihin sisältyy monenlaisia aineksia  ja  lukijasta kai  jonkin verran riippuu,

minkälaisiksi  perustelujen  painotukset  käsitetään.  Minusta  perusteluissa  on  miltei  arveluttavaa  se  painotus,

jolla perusoikeussäännöksiä käytetään perustelemaan niitä yksilöön kohdistuvia rajoituksia, joita ehdotukseen

sisältyy.  Perusoikeuskokonaisuudella  on  tietysti  merkitystä  yksittäiseen  perusoikeuteen  kohdistuvien

rajoitusten  sallittavuuden  arvioinnissa.  Se,  että  perusoikeuskokonaisuutta  tai  jotakin  yksittäistä  muuta

perusoikeutta  käytetään  johonkin  perusoikeuteen  puuttumista  tasapainottavana  tai  ko.  puuttumisen

sallittavuutta  puoltavana  yhtenä  tekijänä,  on  periaatteellisesti  kuitenkin  eri  asia  kuin  muiden

perusoikeussäännösten käyttäminen tietyn perusoikeuden rajoittamista miltei vaativana argumenttina. Vaikka

hallitus  niin  tekeekin,  olisi  suotavaa,  ettei  perustuslakivaliokunta  ainakaan  myötävaikuttaisi  tällaiseen

painopisteen siirtymiseen yksilön perusoikeuden suojaa koskevassa argumentoinnissa.

2 § . Kuten edellä totesin, en ole kaikilta osin vakuuttunut rikosoikeudellisen säätelyn aiheellisuudesta näissä

yhteyksissä.  Jos  sitä  kuitenkin  käytetään,  on  säännökset  laadittava  legaliteettiperiaatteen  kannalta  riittävän

täsmällisiksi.  Täsmällisyydellä  on  selvää  merkitystä  myös  poliisin  toimivallan  selkeyden  kannalta.  Tässä

suhteessa  vaikuttaa  liian  epäselvältä  se,  mitä  kaikkea  säännöksen  1)  kohdan  yleisen  paikan  määritetyssä

tarkoittaa  vesialuetta,  joka  on  yleisön  käytettävissä".  Onko  esim.  jokin  järven  selkä,  joka  on  selvästi

yleiskäyttöoikeuden piirissä, myös tässä tarkoitetulla tavalla "yleisön käytettävissä" vai tarkoitetaanko jotakin

suppeampaa aluetta ja jos niin miten rajautuvaa.

Säännöksen  2  kohdan  taajama  tuskin  myöskään  on  alueena  selvä.      Taajaman  määrittely  liikennemerkein

toimii  hyvin  silloin  kun  on  kysymys  liikenteen  säätelystä.  Liikennemerkit  eivät  toisaalta  sano  välttämättä

mitään silloin kun on kysymys esim. siitä, kuuluvatko ja kuinka laajalti tässä tarkoitettuun taajamaan jonkin

(liikennemerkein  osoitetun) maaseututaajaman rantaalueet.  Alueen määräytymisellä  on  tässä  kohden  selvää

merkitystä  ainakin  päihdyttävien  aineiden  nauttimista  koskevan  4  §:n  ja  koirakuria  koskevan  14  §:n

soveltamisessa.

7  §.  Säännöksen  1  momentti  koskee  seksuaalipalvelujen  ostamista  ja  maksullista  tarjoamista.  Jos

tämänkaltainen  säännös  lakiin  otekaan  ja  jos  sillä  ei  tavoitella  täyttä  kieltämistä,  muodostuu  kiellon

rajaaminen  sekä  tärkeäksi  että  vaikeaksi  kysymykseksi.  Tässä  kiinnitän  huomiota  vain  siihen,  että

säännösteksti  ja  perustelujen  teksti  eivät  tunnu  täysin  vastaavan  toisiaan.  Säännöksessä  käytetään  ilmausta

"häiriötä  ympäristölle",  perusteluissa  puhutaan  sen  sijan  "yleistä  häiriötä"  aiheuttavasta  ko.  palvelujen

ostamisesta ja maksullisesta tarjoamisesta ja kuvataan sitä, mikä olisi "oleellista ja häiriötä aiheuttavaa".



Säännöksen 2 momentti on mielenkiintoinen näyte normiuskosta.

9 §  .  Mitä  tarkoittaa  3 momentin muotoilu,  jonka mukaan 1  ja  2 momentissa  säädetty  ei  koske  "valtiota"?

Hieman  voisi  myös  kysyä,  kuinka  asianmukaista  on  sitoa  ko.  momentin  poikkeus  ko.  esineiden

omistussuhteisiin.    "Perusteena  tehtävien  hoitaminen"  vaikuttaa  myös  väljältä,  jos  ajatuksena  kuitenkin

lähinnä lienee se, että ko. henkilöillä on tehtävissään valtuus ko. esineiden käyttämiseen.

12 §. Maallikko voi ehkä ymmärtää historiallisesti arvokkaiden ko. esineiden kaupan sallimisen, mutta mitä

voi  tarkoittaa taiteellinen arvokkuus silloin kun on kysymys esim. teleskooppipatukasta  tai tarkkuussingosta.

Voiko  joku  esim.  kuljettaa  "pintakäsittelynsä"  vuoksi  "tiettyä  tyylikautta"  edustavaa  heittotähteä  mukanaan

yleisellä paikalla "kaupantekoon" liittyvästä "hyväksyttävästä syystä"?

13 §. Kriminalisointisäännöksessä liian väljältä vaikuttaa sellainen teon määrittely,  jossa yhtaikaa huomioon

otettavina  elementteinä  ovat  'omaisuuden  töhrimiseen  hyvin  soveltuvat",  "muut  aineet"  ja  "ilman

hyväksyttävää syytä".

22  §  ja  23 §.  Säännöksissä  tarkoitettu  järjestyksenvalvojan  asettaminen  ja  heidän  toimivaltuutensa

muodostavat  ehdotuksen  periaatteellisesti  ehkä  merkittävimmän  kohdan.  Nämä  kohdat  eivät  saisi  jäädä  sen

varjoon, että samaan lakiehdotukseen sisältyy julkisen keskustelun kannalta herkullisempia kohtia.

Säätämisjärjestysperusteluissa  on  näiden  säännösten  kohdalla  joitakin  erikoisia  kannanottoja  (erit.  s.  57,  II

palsta lausumat siitä, että mm. yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämistä ei ole säädetty poliisin tai

minkään  muunkaan  viranomaisen  yksinoikeudeksi  ja  tukeutuminen  yleisen  järjestyksen  ja  turvallisuuden

käsitteen  jäsentymättömyyteen).  Jaksossa  viitataan  myös  yksityisiä  turvallisuuspalveluja  koskeneeseen

lausuntoon pevl 28/01 vp ja järjestyksenvalvojia koskeneeseen lausuntoon

pevl 44/98 vp.

Järjestyksenvalvojia koskeneessa em. lausunnossaan valiokunta toi useaan otteeseen esille sen, että kyseessä

olivat  yleensä  tiettyihin tilaisuuksiin  liittyneet  järjestyksen pitotehtävät  ja että kyseessä usein olivat  sellaiset

yleisötilaisuudet,  joissa  poliisin  säännönmukainen  mukana  olo  ei  olisi  luontevaa  ja  joissa  järjestyksenpito

perinteisesti  oli  kuulunut  järjestysmiehille.  Valiokunta  hyväksyi  esityksen  perusratkaisun  ja  totesi  tähän

kantaan  päätyessään  antaneensa  erityisen  painon  sille  seikalle  "  että  järjestyksenvalvojan  valtuudet,

voimankäyttö  mukaan  luettuna,  aina  liittyvät  varta  vasten  järjestettyyn  tilaisuuteen  ja  ovat  siksi

tapauskohtaisia ja myös ajallisesti rajattuja.'
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Yksityisiä turvallisuuspalveluja koskeneessa em. lausunnossaan valiokunta totesi mm:

"Lakiehdotuksen  tarkoittama vartioimistehtävä on määritelty siten, että  toiminta ei ole päällekkäinen
poliisin  hoidettavana  olevan  yleisen  järjestyksen  ja  turvallisuuden  ylläpitämistehtävän  kanssa.  Tätä
vahvistaa 9 §:n 1 momentin kielto,  jonka mukaan vartioimisliike ei  saa ottaa vastaan toimeksiantoa,
joka  sisältää  sitoumuksen  ylläpitää  yleistä  järjestystä  ja  turvallisuutta.  Toisaalta  käytännön  tasolla
vartioimistehtävien ja poliisille poliisilain mukana kuuluvien tehtävien päällekkäisyys on ilmeinen.
Perustuslaissa  julkisen  hallintotehtävän  siirtämiselle  säädettyjen  edellytysten  kannalta  valiokunta
katsoo,  että  ehdotetunlaisia  yksityisluonteisia  turvapalveluita  tarvitaan  täydentämään  poliisin  ja
muiden  viranomaisten  toimintaa  ja  että  tehtävän  tarkoituksenmukaiseen  hoitamistapaan  kohdistuva
tarpeellisuusedellytys  siten  täyttyy.  On  kuitenkin  tärkeää,  että  päävastuu  järjestyksestä  ja
turvallisuudesta  samoin  kuin  rikosten  torjunnasta  ja  selvittämisestä  huolehtiminen  jää  poliisille  ja
muille viranomaisille ja että vartioimisliiketoiminnan osuus jää vain täydentäväksi.”

Edellä  viitatut  kohdat  näyttäisivät  viittaavan  siihen  suuntaan,  että  vartioimisliikkeille  ei  voida  antaa  nyt

ehdotettuja  tehtäviä  ehdotetulla  tavalla.  Mainitut  kohdat  ovat  toisaalta  tietysti  vain  osa  ko.  lausuntojen

kokonaisuudesta.  Em.  lausuntojen  sisältämästä  kokonaisuudesta  ei  nähdäkseni  kuitenkaan  voida  päätellä

suoraan  ainakaan  niin,  että  nyt  ehdotettu  järjestely,  jossa  siis  järjestyksenvalvojan  tehtävää  ja  toimivaltaa

tietyillä  yleisillä  paikoilla  voitaisiin  uskoa  yksityisistä  turvallisuuspalveluista  annetussa  laissa  tarkoitetulle

vartioimisliikkeelle, olisi sopusoinnussa perustuslain kanssa. Merkittävä kysymys sinänsä on jo se minkälaisia

konkreettisia yksilöön kohdistuvia valtuuksia ko. järjestyksenvalvojat voisivat käyttää. En kuitenkaan käsittele

näitä  valtuuksia,  jotka  sellaisinaan  tarkasteltuina  luullakseni  ovat  pääosin  asianmukaisesti  järjestettyjä.

Tarkastelen  sen  sijaan  tällaisten  valtuuksien  järjestelyä  yleisempänä,  julkisten  tehtävien  hoitoa  koskevana

kysymyksenä.

Jo siihenkin nähden, mitä valiokunta lausui em. lausunnossaan pevl 28/01 vp, on mielestäni selvää, että tässä

tarkoitettu  järjestyksensalvontatehtävä  on  PL  124  §:ssä  tarkoitetulla  tavalla  julkinen  hallintotehtävä.  Sen

siirtämisen muulle kuin viranomaiselle on sen vuoksi täytettävä säännöksessä tarkoitetut ehdot, mm. se, että

siirtäminen  on  tarpeen  tehtävän  tarkoituksenmukaiseksi  hoitamiseksi,  Tämän  tarkoituksenmukaisuuden

suurena  osakysymyksenä,  joka  on  kaunistelevinkin  sanankääntein  tuotu  esiin  myös

säätämisjärjestysperusteluissa  (s.  58,11  ja  s.  59,1)  on  kysymys  poliisin  resursseista.  Poliisin  resurssien

riittämättömyyttä  voidaan  kai  tässä  pitää  realiteettina.  Tästä  huolimatta  pitäisi  kuitenkin  vakavasti  kysyä,

voiko ja kuinka pitkälle Pl 124 §:n tarkoituksenmukaisuusvaatimuksen tyydyttämiseen riittää se, että julkinen

valta ei vaan resursoi viranomaisia ja tähän resurssien puutteellisuuteen samalla saattaa liittyä täysin tietoinen

ajatus  puuttuvien  viranomaisresurssien  korvaamisesta  yksityistetyillä  (ja  yksityisesti  maksetuilla)

toiminnoilla. Kysymys ei ole helppo. Jotenkin pitäisi kuitenkin voida valvoa sitä, että PL 124 §:n säännöstä ei

vesitetä  niin, että tarkoituksenmukaisuusvaatimuksesta käytännössä kehittyy resurssinäkökohtiin vetoamalla

aina "hoidettavissa" oleva edellytys.

Jos  ajatellaan,  että  järjestyksenpitotehtäviä  hoitavat  vartioimisliikkeen  palveluksessa  olevat  ovat  hyvin

koulutettuja ja valvottuja ja heidän valtuutensa huolellisesti ja turvaavasti muotoillut, voitaneen ajatella, että



näin voidaan  täyttää PL 12 4 §:n vaatimus siitä, että perusoikeuksia, oikeusturvaa  ja muita hyvän hallinnon

vaatimuksia  ei  vaaranneta.  Jäljelle  jää  kuitenkin  säännöksen  lopun  vaatimus,  jonka  mukaan  merkittävää

julkisen vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä voidaan antaa vain viranomaiselle

Tässä  on  ongelma.  Ongelmana  voidaan  pitää  jo  tätä  lakiehdotusta.  Pitkän  päälle  merkittävä  ongelma  joka

tapauksessa  on  vähittäisen  kehityksen,  jonkinlaisen  liukumisen  mukanaan  tuoma  tilanne.  Miten  pitkälle

mennään  siinä,  että  esim.  järjestykseen  ja  turvallisuuteen  liittyviä  toimintoja  ja  niihin  liittyvää

voimakeinovaltaa uskotaan vähä vähältä lisääntyvästi eiviranomaisille.     Kysymys on tietysti merkittävällä

tavalla  poliittisen  valinnan  ja  poliittisen  tai  yhteiskunnallisen  kulttuurin  asia.  Se  on  kuitenkin  myös

perustuslain tulkinnan asia ja sitä kautta todennäköisesti tulevaisuudessakin perustuslakivaliokunnan edessä.

Minusta järjestyksen ja turvallisuuden valvonta yleisellä paikalla on keskeisiltä osiltaan merkittävää julkisen

vallan käyttämistä  sillä tavoin kuin PL 124 §:ssä tarkoitetaan. Muiden, esim. vartioimisliikkeiden osuus voi

siten  jäädä  vain  täydentäväksi  niin  kuin  valiokunnan  em.  lausunnossa  viime  vuodelta  todetaan.  Minusta  ei

ehdotetun  22  ja  23  §:n  nojalla  ole  oikein  selvää,  kuinka  merkittäväksi  tällaisten  järjestyksenvalvojien

tosiasiallinen rooli järjestyksen ja turvallisuuden valvonnassa esim. Helsingin rautatieasema voisi muodostua.

Jos se voisi näiden säännösten puitteissa käytännössä muodostua merkittäväksi, ei olisi perusteetonta katsoa

tätä toimivaltajärjestelyä jo PL 124 §:n viimeisen virkkeen vastaiseksi.   Merkittävyydestä riippuen voi myös

olla  aiheellista  kysyä,  kuinka  pitkälle  tällainen  toimivaltajärjestely  sopii  jätettäväksi  vain  paikallisen

poliisilaitoksen harkintaan.


