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EDUSKUNNAN VASTAUS 15/2014 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Asia
Hallitus on vuoden 2013 valtiopäivillä antanut
eduskunnalle esityksensä laiksi sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa sekä
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 30/2013 vp).

Valiokuntakäsittely
Hallintovaliokunta on antanut asiasta mietinnön
(HaVM 5/2014 vp).
Päätös
Nyt koolla oleva eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait:

Laki
sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

I OSA
YLEISET SÄÄNNÖKSET
1 luku
Yleiset säännökset
1§
Lain soveltamisala
Tässä laissa säädetään puolustusvoimien rikostorjunnasta, joka käsittää rikosten ennalta estämisen, paljastamisen ja sotilaskurinpitomenettelyyn kuuluvan rikosten selvittämisen. Laissa
säädetään lisäksi menettelystä sotilaskurinpitoasiassa, siinä määrättävistä seuraamuksista sekä
sotilasoikeudenkäyntimenettelyn aloittamisesta.
HE 30/2013 vp
HaVM 5/2014 vp




Sotilaskurinpitomenettelyn alaisista henkilöistä säädetään:
1) rikoslain (39/1889) 45 luvussa;
2) puolustusvoimista annetussa laissa
(551/2007);
3) asevelvollisuuslaissa (1438/2007);
4) naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta
annetussa laissa (194/1995);
5) vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetussa laissa (556/2007);
6) sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetussa
laissa (211/2006); sekä
7) rajavartiolaitoksen hallinnosta annetussa
laissa (577/2005).
Sotilaskurinpitomenettelyssä voidaan tutkia
teko, jos on syytä epäillä sotilaskurinpitomenettelyn alaisen henkilön syyllistyneen sotilasoikeudenkäyntilain (326/1983) 2 §:ssä tarkoitettuun rikokseen. Tällaisesta teosta kurinpitoran-
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gaistus voidaan määrätä kurinpitomenettelyssä
tai tuomita sotilasoikeudenkäynnissä siten kuin
tässä laissa ja sotilasoikeudenkäyntilaissa säädetään.
2§
Suhde muuhun lainsäädäntöön
Puolustusvoimien rikostorjuntaan sovelletaan poliisilain (872/2011), esitutkintalain
(805/2011) ja pakkokeinolain (806/2011) sekä
muun lain säännöksiä rikosten ennalta estämisestä, paljastamisesta ja selvittämisestä, jollei
jäljempänä säädetystä muuta johdu.

II OSA
SOTILASKURINPITOMENETTELY JA RIKOSTEN SELVITTÄMINEN
2 luku
Seuraamukset kurinpitomenettelyssä
3§
Kurinpitorangaistukset
Sen mukaan kuin rikoslain 6 luvun 1 §:n
4 momentissa säädetään, kurinpitorangaistuksia
ovat muistutus, ylimääräinen palvelus, varoitus,
poistumiskielto, kurinpitosakko ja aresti.
Ylimääräistä palvelusta määrätään tai tuomitaan vähintään yksi ja enintään viisi kertaa.
Poistumiskieltoa määrätään tai tuomitaan
vähintään yksi ja enintään viisitoista vuorokautta sekä kurinpitosakkoa vähintään yhdeltä ja
enintään kolmeltakymmeneltä päivältä.
Arestin voi tuomita vain sotilasoikeudenkäyntilain 5 ja 6 §:ssä tarkoitettu tuomioistuin
sotilasoikeudenkäyntilain mukaisessa menettelyssä ja sitä tuomitaan vähintään yksi ja enintään kolmekymmentä vuorokautta.
Kurinpitosakon rahamäärä yhdeltä päivältä
on yksi viidesosa sakotettavan keskimääräisestä
kokonaispäivätulosta, kuitenkin vähintään ase2

velvollisuuslain nojalla palvelevalle maksettavan suurimman päivärahan suuruinen määrä.
Asevelvollisuuslain tai naisten vapaaehtoisesta
asepalveluksesta annetun lain nojalla palvelevalle kurinpitosakon rahamäärä yhdeltä päivältä
on hänen päivärahansa suuruinen tai, jollei hän
saa päivärahaa, asevelvollisuuslain nojalla palvelevalle maksettavan suurimman päivärahan
suuruinen määrä.
Kurinpitorangaistusta ei saa määrätä tai tuomita ehdollisena.
4§
Sakon tai kurinpitorangaistuksen asemesta määrättävä seuraamus
Rikoksesta, josta on säädetty seuraamukseksi
sakko, voidaan sakon asemesta sotilasoikeudenkäynnissä tuomita kurinpitorangaistus tai kurinpitomenettelyssä määrätä kurinpitorangaistus.
Jos rikoksesta on säädetty seuraamukseksi
kurinpitorangaistus, saadaan sen asemesta tuomita sakkoon.
5§
Yhteinen rangaistus
Kurinpitorangaistuksesta sekä määräaikaisesta vankeusrangaistuksesta tai sakosta ei saa määrätä yhteistä rangaistusta, eikä niitä myöskään
saa yhdistää määräaikaiseen vankeusrangaistukseen.
Jos joku olisi tuomittava samalla kertaa kahdesta tai useammasta rikoksesta kurinpitorangaistukseen, hänet tuomitaan yhteiseen kurinpitorangaistukseen. Arestia saa tällöin tuomita
enintään neljäkymmentä vuorokautta, kurinpitosakkoa enintään neljältäkymmeneltä päivältä ja
poistumiskieltoa enintään kaksikymmentäviisi
vuorokautta.
Kurinpitomenettelyssä käytetään samasta rikoksesta seuraamuksena vain yhtä kurinpitorangaistusta. Jos joku on syyllistynyt useaan rikokseen, jotka tulevat samanaikaisesti kurinpitoesimiehen käsiteltäviksi, määrätään vain yksi kurinpitorangaistus.
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6§

3 luku

Muuntokielto

Kurinpitoesimiehen toimivalta

Maksamatonta kurinpitosakkoa ei saa muuntaa vankeudeksi. Muuntokielto koskee myös
maksamatonta kurinpitosakkoa, joksi poistumiskielto tai aresti on muunnettu.

10 §

7§
Vanhentuminen
Rikosoikeudellista vanhentumista koskevia
säännöksiä sovellettaessa rinnastetaan kurinpitorangaistus sakkoon.

Kurinpitoesimiehet
Kurinpitoesimiehiä ovat perusyksikön päällikkö ja hänen suoranaiset esimiehensä sekä
12 §:ssä säädetyin rajoituksin perusyksikön vääpeli.
Kurinpitoesimiehen kurinpitovallan alaisia
ovat ne hänen alaisensa, joiden suoranainen esimies hän on.
11 §

8§
Vapaudenmenetysajan vähentäminen
Jos henkilö, jolle tuomitaan tai määrätään
kurinpitorangaistus, on ennen asian ratkaisemista ollut rikoksen johdosta vapautensa menettäneenä, kurinpitorangaistuksesta on tehtävä rikoslain 6 luvun 13 §:ssä tarkoitettu vähennys.
Edellä 1 momentissa tarkoitettua vähennystä
laskettaessa yksi vapaudenmenetysvuorokausi
vastaa neljää kertaa ylimääräistä palvelusta, kolmea poistumiskieltovuorokautta, kolmen päivän
kurinpitosakkoa sekä yhtä arestivuorokautta.
9§
Ammattisotilaan kurinpitorangaistukset
Puolustusvoimista annetussa laissa tarkoitetulle ammattisotilaalle saadaan kurinpitomenettelyssä antaa vain muistutus tai varoitus taikka määrätä kurinpitosakko.

Kurinpitoesimiehenä toimimisen rajoitukset
Kurinpitoesimies ei saa käsitellä asiaa, jos rikos on kohdistunut häneen henkilökohtaisesti tai
jos hän on asiaan tai asianosaiseen sellaisessa
suhteessa, että hänen puolueettomuutensa saattaa vaarantua.
Esimiehellä, jonka käskyvallan alaiseksi joku
on määrätty vain tilapäisesti erityisen palvelustehtävän suorittamista varten, ei ole kurinpitovaltaa tähän nähden. Esimiehen on kuitenkin
huolehdittava esitutkinnan toimeenpanosta ja ilmoitettava asiasta rikoksesta epäillyn kurinpitoesimiehelle.
Jos rikoksesta epäilty on ennen kurinpitoasian ratkaisua siirretty toisen kurinpitoesimiehen alaiseksi, on asian käsitteleminen siirrettävä
tälle esimiehelle.
Rikosta koskeva asia voidaan siirtää ylemmän kurinpitoesimiehen käsiteltäväksi, jos samaan rikokseen osallistuneet ovat eri kurinpitoesimiesten rankaisuvallan alaisia. Milloin rikos on tehty ylemmän kurinpitoesimiehen läsnä
ollessa, hän voi pidättää siitä itselleen rankaisuoikeuden.

3

EV 15/2014 vp — HE 30/2013 vp

12 §
Kurinpitorangaistuksen määräämisoikeus
Joukko-osaston komentajalla ja häntä ylemmällä kurinpitoesimiehellä on oikeus määrätä
arestia lukuun ottamatta kaikkia kurinpitorangaistuksia.
Joukkoyksikön komentajalla on oikeus määrätä muistutus, ylimääräinen palvelus ja poistumiskielto sekä asevelvollisena palvelevalle tai
naisten vapaaehtoista asepalvelusta suorittavalle varoitus.
Perusyksikön päälliköllä on oikeus määrätä
muistutus, ylimääräinen palvelus ja poistumiskieltoa vähintään yksi ja enintään kymmenen
vuorokautta sekä asevelvollisena palvelevalle
tai naisten vapaaehtoista asepalvelusta suorittavalle varoitus.
Perusyksikön vääpelillä on oikeus määrätä
asevelvollisena palvelevalle tai naisten vapaaehtoista asepalvelusta suorittavalle muistutus sekä
ylimääräistä palvelusta enintään kolme kertaa.
13 §
Pääesikunnan määräystoimivalta
Sama toimivalta kuin 12 §:ssä tarkoitetulla
kurinpitoesimiehellä on myös vastaavassa tehtävässä olevalla esimiehellä. Pääesikunta määrää, ketä on pidettävä vastaavassa tehtävässä
olevana esimiehenä. Lisäksi pääesikunta voi antaa joukko-osaston komentajaa ylempien kurinpitoesimiesten keskinäisestä kurinpidollisesta
toimivallasta heidän hallinnollisesta ja sotilaallisesta toimivallastaan poikkeavia määräyksiä.
4 luku
Pakkokeinot kurinpitomenettelyssä
14 §
Pakkokeinot ja niiden käyttämiseen oikeutetut
viranomaiset
Sen lisäksi, mitä tässä laissa säädetään, sotilasoikeudenkäyntilain 2 §:ssä tarkoitettuihin ri4

koksiin sovellettavista pakkokeinoista ja niiden
käyttämiseen oikeutetuista viranomaisista säädetään pakkokeinolaissa.
15 §
Kiinniotto
Jos kurin, järjestyksen tai turvallisuuden säilyttäminen taikka palauttaminen sitä vaatii, saadaan sotilasoikeudenkäyntilain 2 §:ssä tarkoitetusta rikoksesta tavattu tai todennäköisin syin
epäilty ottaa kiinni.
16 §
Kiinniottamiseen oikeutettu virkamies ja sotilas
Kiinniottamisen saa suorittaa:
1) ammattisotilaana palveleva kiinniotettavan esimies;
2) vartio-, päivystys- tai sotilaspoliisitehtävää suorittava sotilas;
3) sotilaalliseen turvaamis- tai järjestystehtävään määrätyn sotilasosaston päällikkö; sekä
4) jäljempänä 17 §:ssä tarkoitettu pidättämiseen oikeutettu virkamies.
17 §
Pidättämiseen oikeutettu virkamies
Pidättämiseen oikeutettuja ovat:
1) asianomaisen joukkoyksikön komentaja ja
häntä ylempi kurinpitoesimies;
2) varuskunnan päällikkö ja komendantti;
3) sotilaspoliisitehtävissä toimiva virassa oleva upseeri.
Sota-aluksen päällikkö voi päättää pidättämisestä, jos:
1) edellä 1 momentissa tarkoitettua pidättämiseen oikeutettua virkamiestä ei voida tavoittaa
viestiyhteyksien toimimattomuuden tai muun
vastaavan syyn vuoksi;
2) asia ei siedä viivytystä; ja
3) pidättäminen on tarpeen aluksen yleisen
järjestyksen tai turvallisuuden ylläpitämiseksi
taikka vakavan henkilö- tai omaisuusvahingon
estämiseksi.
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18 §

20 §

Kiinniotettujen, pidätettyjen tai vangittujen säilyttäminen ja kohtelu

Henkilöntarkastus

Kiinniotettua, pidätettyä tai vangittua henkilöä säilytetään päävartiossa tai muuten sotilasviranomaisen valvonnan alaisena taikka yleisessä vankilassa tai muussa säilytystilassa.
Pidätettyihin ja kiinni otettuihin sovelletaan,
mitä poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetussa laissa (841/2006) pidätettyjen ja
kiinni otettujen kohtelusta säädetään.
Mitä poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetussa laissa säädetään:
1) poliisista, koskee sotilasviranomaisen säilyttämien henkilöiden osalta sotilasviranomaista;
2) poliisimiehestä tai vartijasta, koskee tämän lain 16 §:ssä tarkoitettua kiinniottamiseen
oikeutettua henkilöä ja 36 §:n 1 momentin
2 kohdassa tarkoitettua virkamiestä;
3) säilytystilan esimiehestä, koskee päävartion tai muun valvotun tilan esimieheksi määrättyä virkamiestä; sekä
4) oikaisuvaatimuksen ratkaisijasta, koskee
asianomaista joukko-osaston komentajaa.
Sotilasviranomaisen valvonnan alaisen tutkintavangin kohteluun sovelletaan, mitä tutkintavangin kohtelusta säädetään poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetussa laissa.
19 §
Kiinniottamisesta ilmoittaminen ja kiinniotetun
vapauttaminen
Kiinniottamisesta on viivytyksettä ilmoitettava pidättämiseen oikeutetulle.
Kiinniotettu henkilö on päästettävä vapaaksi
viipymättä sen jälkeen, kun kuulustelu on
päättynyt tai kun kiinniottamisen muu peruste
on lakannut, kuitenkin viimeistään ennen kuin
24 tuntia on kulunut kiinniottohetkestä, jollei
häntä saman ajan kuluessa määrätä pidätettäväksi.

Kiinniottamiseen oikeutetulla henkilöllä on
oikeus kiinniottamisen, pidättämisen tai arestin
täytäntöönpanon aloittamisen yhteydessä tarkastaa henkilö sen varmistamiseksi, ettei tällä ole
hallussaan esineitä tai aineita, jotka voivat vaarantaa säilyttämisen tai joilla tämä voi aiheuttaa
vaaraa itselleen tai muille.
Edellä 1 momentissa tarkoitetut vaaralliset
esineet tai aineet on otettava tarkastettavalta
pois. Ne on palautettava hänelle vapaaksi päästämisen yhteydessä, jollei siihen ole lain mukaan estettä. Menettelystä alkoholijuoman ja
huumausaineen osalta säädetään 25 §:n
2 momentissa.
21 §
Määräaika syytteen nostamiselle
Syytteen nostamiselle määrättävästä ajasta
silloin, kun vastaaja on vangittuna, säädetään
pakkokeinolaissa.
22 §
Takavarikko sekä paikkaan ja henkilöön kohdistuva etsintä
Takavarikon sekä yleisen kotietsinnän, paikanetsinnän ja henkilöön kohdistuvan etsinnän
saa pakkokeinolaissa mainittujen viranomaisten
lisäksi määrätä toimitettavaksi tämän lain 17 §:n
1 momentissa tarkoitettu pidättämiseen oikeutettu virkamies.
Kiinniottamiseen oikeutettu saa kuitenkin ilman 1 momentissa tarkoitettua määräystä ottaa
esineen haltuun takavarikoimista varten, jos asia
ei siedä viivytystä. Kiinniottamiseen oikeutettu
saa myös toimittaa yleisen kotietsinnän, paikanetsinnän ja henkilöön kohdistuvan etsinnän ilman 1 momentissa tarkoitettua määräystä, jos
tarkoituksena on sellaisen esineen takavarikoiminen, jota on voitu seurata tai jäljittää verekseltään rikoksen tekemisestä tai etsintä on tarpeen
5
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vakavan henkilövahingon, omaisuusvahingon
tai ympäristövahingon estämiseksi.
Etsintänä ei pidetä asevelvollisuuslain taikka
naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain perusteella palveluksessa olevan käyttöön luovutetun varustekaapin siisteyden ja kaapissa säilytettävien puolustusvoimien varusteiden kunnon tarkastamista.
Takavarikoitua esinettä voidaan säilyttää
takavarikon toimittaneen sotilasviranomaisen
huostassa niin kauan kuin takavarikko on voimassa.
23 §
Alkoholi- ja huumetestaus
Tämän lain 16 §:ssä tarkoitettu kiinniottamiseen oikeutettu sotilas saa määrätä puolustusvoimissa palvelevan moottorikäyttöisen ajoneuvon
kuljettajan tai muussa rikoslain 23 luvussa tarkoitetussa tehtävässä toimivan henkilön kokeeseen, joka tehdään tämän mahdollisesti nauttiman alkoholin tai muun huumaavan aineen toteamiseksi. Koe voidaan tehdä ajotehtävää tai
muuta rikoslain 23 luvussa tarkoitettua tehtävää
suorittavalle taikka tällaiseen tehtävään ryhtyvälle. Kokeesta kieltäytynyt ajotehtävää tai
muuta rikoslain 23 luvussa tarkoitettua tehtävää
suorittava on velvollinen alistumaan pakkokeinolaissa tarkoitettuun henkilönkatsastukseen.
Edellä 1 momentissa tarkoitettu koe on tehtävä siten ja sellaisella menetelmällä, ettei siitä aiheudu tarpeetonta tai kohtuutonta haittaa tutkittavalle.
Pääesikunta antaa tarkemmat määräykset kokeen tekemisestä.
Alkoholi- ja huumetestauksesta saatu tieto on
terveydentilatieto. Tätä tietoa saavat käsitellä
vain ne henkilöt, jotka tietojen perusteella päättävät ajotehtävän tai muun rikoslain 23 luvussa
tarkoitetun tehtävän suorittamisesta. Mikäli testitulos edellyttää tämän lain 27 tai 35 §:ssä
tarkoitetun esitutkinnan aloittamista, tulee testitulos tallentaa 106 §:ssä tarkoitettuun sotilasoikeudenhoidon tietojärjestelmään.
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24 §
Pakkokeinojen käyttämisen alueellinen ulottuvuus
Pakkokeinoja saa käyttää puolustusvoimien
käytössä olevalla alueella tai aluksella sekä
muuallakin tilanteissa, joissa pakkokeinojen
käyttöä ei voida lykätä eikä poliisiviranomaisen
virka-apua ole nopeasti saatavilla.
Yksityisasunnossa saa toimittaa yleisen kotietsinnän kuitenkin vain, milloin sen tarkoituksena on sellaisen kiinniotettavan, pidätettävän
tai vangittavan taikka kuulusteluun tai tuomioistuimeen tuotavan henkilön tavoittaminen, joka
takaa-ajettaessa pakenee, taikka rikoksen teosta
verekseltään jäljitetyn esineen takavarikoiminen.
25 §
Joukko-osaston komentajan tarkastus- ja etsintäoikeus
Joukko-osaston komentajalla on oikeus puolustusvoimien käytössä olevalla alueella tai
aluksella taikka ajoneuvossa, ei kuitenkaan yksityisasunnossa, toimituttaa puolustusvoimien
palveluksessa oleviin rikoslain 45 luvun alaisiin
henkilöihin ja heidän hallinnassaan olevaan
omaisuuteen kohdistuvia tarkastuksia ja etsintöjä puolustusvoimien aseita, ampumatarvikkeita
ja räjähdysaineita sekä huumausaineita ja alkoholijuomia koskevien määräysten noudattamisen valvontaa varten tai näiden määräysten rikkomisen selvillesaamiseksi.
Edellä 1 momentissa tarkoitetun henkilön luvattomasti hallussaan pitämä puolustusvoimien
omaisuus, kuten ase, ampumatarvike ja räjähdysaine, sekä laittomasti tai luvattomasti hallussaan pitämä huumausaine ja alkoholijuoma saadaan ottaa talteen. Sen lisäksi, mitä alkoholilain
(1143/1994) 60 §:n 2 momentissa ja 60 a §:ssä
säädetään, avatussa tai avoimessa astiassa oleva
alkoholijuoma saadaan kiinniottamiseen oikeutetun virkamiehen tai sotilaan päätöksellä hävittää. Jollei alkoholijuomaa tuomita menetetyksi
rikoslain 10 luvun säännösten nojalla, se on
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palautettava sopivana ajankohtana ja viimeistään kotiuttamisen tai muun palveluksesta
vapauttamisen ajankohtana. Menettelystä huumausaineen osalta säädetään huumausainelaissa
(373/2008).
5 luku
Esitutkinta
Periaatteet
26 §
Esitutkinnassa noudatettavat periaatteet
Esitutkinnassa on noudatettava erityisesti
seuraavia esitutkintalaissa ja pakkokeinolaissa
säädettyjä periaatteita:
1) suhteellisuusperiaate;
2) vähimmän haitan periaate;
3) tasapuolisuusperiaate;
4) hienotunteisuusperiaate;
5) syyttömyysolettama;
6) oikeus olla myötävaikuttamatta rikoksensa
selvittämiseen.
Esitutkinta joukko-osastossa
27 §
Esitutkinnan toimittaminen
Kun sotilasoikeudenkäyntilaissa tarkoitettu
rikos on tullut kurinpitoesimiehen tietoon tai
kun on syytä epäillä, että tällainen rikos on tehty, kurinpitoesimiehen on viipymättä huolehdittava, että asiassa toimitetaan esitutkinta. Tutkintaan sovelletaan tämän lain lisäksi, mitä esitutkinnasta rikosasiassa säädetään.
Esitutkinta on myös toimitettava, kun sotilasoikeudenkäyntilain 4 §:n 1 momentissa tarkoitettu syyttäjä niin määrää.

28 §
Esitutkinnan toimittavat virkamiehet
Esitutkinnan toimittamisesta huolehtii kurinpitoesimies, jonka alaisessa joukossa tai hallintoyksikössä rikos on tehty tai rikoksesta epäilty
palvelee. Esitutkinnan toimittamisesta voi tarvittaessa huolehtia myös ylempi kurinpitoesimies. Esitutkinnan toimittamisesta huolehtiva
virkamies toimii samalla tutkinnanjohtajana tai
määrää alaisensa tutkinnanjohtajaksi.
Jos ylemmän kurinpitoesimiehen tietoon on
tullut, että alempi esimies ei ole ryhtynyt toimenpiteisiin rikoksen johdosta, hänen on asian
laadun niin vaatiessa määrättävä esitutkinta suoritettavaksi tai otettava asia käsiteltäväkseen.
Tutkittaessa sotilasoikeudenkäyntilaissa tarkoitettua rikosta tutkinnanjohtajana on tämän
lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettu pidättämiseen oikeutettu virkamies tai perusyksikön päällikkö. Perusyksikön vääpeli voi olla tutkinnanjohtajana asiassa, jossa toimitetaan 29 §:n 2 momentin mukainen esitutkinta ja jossa voidaan
määrätä 12 §:n 4 momentissa mainittu seuraamus. Tutkijana toimii puolustusvoimissa palveleva virkamies. Tutkijalla tulee olla riittävä koulutus esitutkintaan.
Kurinpitoesimies voi pyytää 36 §:ssä tarkoitettuja virkamiehiä suorittamaan esitutkinnan.
Jos esitutkinta siirtyy pääesikunnalle, edellä
mainitussa pykälässä tarkoitettu virkamies toimii myös tutkinnanjohtajana. Pääesikunnan virkamiesten toimivaltuuksista esitutkinnassa säädetään 37 §:ssä.
Jos tutkinnan puolueettomuus, rikoksen vakavuus tai asian laatu muutoin sitä edellyttää, on
tutkinta siirrettävä kokonaan poliisille. Kun asia
siirretään kokonaan poliisin tutkittavaksi, tutkinnanjohtajuus siirtyy poliisille. Yksittäinen
kuulustelu tai muu tutkintatoimenpide voidaan
antaa poliisin suoritettavaksi.
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29 §
Esitutkinnan laajuus
Esitutkinta toimitetaan tutkittavana olevan
asian laadun ja kurinpitoasian ratkaisemisen tai
syyteharkinnan edellyttämässä laajuudessa.
Jos epäilty tunnustaa tutkittavana olevan teon,
esitutkinta voidaan päättää ja saattaa asia kurinpitoesimiehen ratkaistavaksi, jos:
1) teko on vähäinen;
2) on selvää, ettei asianomistajalla ole vaatimuksia; ja
3) esitutkinnan jatkaminen asian selvitettyyn
tilaan nähden on kokonaisuutena arvioiden tarpeetonta.
30 §
Esitutkinnan toimittamatta jättäminen ja lopettaminen
Kurinpitoesimies saa jättää esitutkinnan toimittamatta tai lopettaa jo aloitetun esitutkinnan,
jos hän käytettävissään olevan aineiston perusteella katsoo, että epäilty teko on ilmeisesti johtunut olosuhteet huomioon ottaen anteeksi annettavasta huomaamattomuudesta, ajattelemattomuudesta tai tietämättömyydestä taikka tekoa
olisi muuten pidettävä kurin ja järjestyksen ylläpitämisen kannalta vähäisenä.
Edellä 1 momentissa tarkoitettu kurinpitoesimies tai häntä ylempi kurinpitoesimies voi määrätä, että esitutkinta toimitetaan tai aloitetaan
uudelleen, jos siihen asiassa ilmenneiden uusien
seikkojen vuoksi on perusteltua aihetta.

32 §
Kuulustelija
Kuulustelijan on oltava muu kuin rikoksesta
epäillyn suoranainen esimies. Mainittu esimies
voi kuitenkin toimittaa kuulustelun yksinkertaisessa ja selvässä asiassa, josta on vakiintunut
seuraamuskäytäntö, jos aluksella palvelemisesta tai muista erityisistä olosuhteista johtuen
muuta kuulustelijaa ei ole saatavissa.
33 §
Sotilaslakimiehen lausunto
Kurinpitoesimiehen on hankittava asiasta sotilaslakimiehen lausunto, jollei siitä aiheudu
asian käsittelylle huomattavaa viivästymistä.
Lausunto saadaan jättää hankkimatta yksinkertaisesta ja selvästä asiasta.
34 §

31 §

Lopputoimenpiteet ja lisätutkinta

Asianosaisten kuulusteleminen

Epäillylle on ennen kurinpitoasian ratkaisemista varattava tilaisuus perehtyä esitutkinnassa
kertyneeseen aineistoon, mukaan lukien sotilaslakimiehen lausunto, ja lausua siitä. Epäilty voi
antaa lausumansa myös puhelimitse tai muulla
tiedonsiirtovälineellä, jos 31 §:n 2 momentissa
säädetyt edellytykset täyttyvät. Tällöin epäillylle on tarvittaessa suullisesti selostettava esitutkinnassa kertyneen aineiston olennainen sisältö.

Esitutkinnassa on kuulusteltava epäiltyä ja
asianomistajaa. Asianomistaja, jolla ei selvästikään ole tutkittavaa asiaa selventäviä tietoja,
saadaan jättää kuulustelematta, jos hän on muutoin antanut kurinpitoasian ratkaisemista varten
tarvittavat tiedot. Asianosaisen on oltava itse
läsnä kuulustelussa.
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Asianosainen saa antaa kuitenkin lausumansa
puhelimitse tai muulla tiedonsiirtovälineellä,
jollei siitä aiheudu haittaa eikä se vaaranna tutkinnan luotettavuutta. Epäillyn osalta edellytyksenä on lisäksi, että asia on vähäinen ja että henkilökohtainen kuuleminen aluksella palvelemisesta tai muista erityisistä olosuhteista johtuen
huomattavasti viivyttäisi asian käsittelyä. Mainittujen rajoitusten estämättä epäillyn aikaisemman kuulustelun vähäinen täydentäminen saadaan toimittaa puhelimitse tai muulla tiedonsiirtovälineellä.
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Vastaava tilaisuus on varattava asianomistajalle
hänen pyynnöstään.
Epäillylle ei tarvitse varata 1 momentissa tarkoitettua tilaisuutta, jos:
1) esitutkinta on toimitettu 29 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla eikä asiassa ole ilmennyt uusia seikkoja tai uutta selvitystä, josta
epäiltyä olisi kuultava; tai
2) kurinpitopäätös on vapauttava.
Asianosaisen lausuma on otettava esitutkintapöytäkirjaan. Asianosainen voi pyytää lisätutkintatoimenpiteiden suorittamista. Pyyntö on
tehtävä ilman aiheetonta viivytystä esitutkintaaineistoon perehtymisen jälkeen. Asianosaisen
pyytämät lisätutkintatoimenpiteet on suoritettava, jos hän osoittaa, että ne saattavat vaikuttaa
asiaan, ja jollei niistä aiheudu asian laatuun nähden kohtuuttomia kustannuksia.
Kurinpitoesimiehen on huolehdittava, että
1 ja 3 momentissa tarkoitetut toimenpiteet tehdään.
Esitutkinta pääesikunnassa
35 §
Pääesikunnan suorittama esitutkinta
Pääesikunta voi kurinpitoesimiehen pyynnöstä suorittaa esitutkinnan, kun:
1) rikos käsitellään sotilasoikeudenkäyntiasiana tai sotilaskurinpitomenettelyssä;
2) rikoksesta säädetään rangaistus rikoslain
40 luvussa ja rikoksesta epäilty on puolustusvoimien palveluksessa oleva sotilas;
3) rikoksesta säädetään rangaistus rikoslain
40 luvussa ja rikoksesta epäilty on puolustusvoimien palveluksessa oleva muu henkilö kuin sotilas edellyttäen, että rikoksesta voidaan todennäköisin syin epäillä myös sotilasta;
4) kysymys on sotilasoikeudenkäyntilain
2 §:n 2 momentissa tarkoitetusta puolustusvoimien hallinnassa olevalla alueella, aluksessa,
ilma-aluksessa tai kulkuneuvossa taikka palvelustehtävässä tehdystä, puolustusvoimien omaisuuteen kohdistuvasta rikoksesta ja rikoksesta
epäilty on puolustusvoimien palveluksessa oleva muu henkilö kuin sotilas edellyttäen, että ri-

koksesta voidaan todennäköisin syin epäillä
myös sotilasta.
Pääesikunnan on suoritettava esitutkinta, jos
sotilasoikeudenkäyntilain 4 §:n 1 momentissa
tarkoitettu syyttäjä niin määrää.
36 §
Esitutkintaa hoitavat pääesikunnan virkamiehet
Esitutkintaa hoitavat ja siihen liittyviä toimivaltuuksia käyttävät pääesikunnan virkamiehet
seuraavasti:
1) päällystöön kuuluvalle poliisimiehelle ja
pidättämiseen oikeutetulle virkamiehelle säädettyjä toimivaltuuksia käyttävät puolustusvoimien asessori ja sotilaslakimies;
2) poliisimiehelle ja tutkijalle säädettyjä toimivaltuuksia käyttävät ylietsivä ja esitutkintatehtävään määrätty puolustusvoimista annetussa
laissa tarkoitettu ammattisotilas tai muu tehtävään määrätty puolustusvoimissa palveleva
virkamies.
Edellä 1 momentissa tarkoitettujen virkamiesten viroista, virkoihin nimittämisestä, tehtävään määräämisestä sekä virkojen ja tehtävien
kelpoisuusvaatimuksista säädetään puolustusvoimista annetussa laissa.
37 §
Pääesikunnan virkamiesten toimivaltuudet esitutkinnassa
Pääesikunnan esitutkintaa hoitavien virkamiesten toimivaltuuksista 35 §:ssä tarkoitetussa
tehtävässä on voimassa, mitä poliisimiehen toimivaltuuksista rikosten esitutkinnassa säädetään esitutkintalaissa, pakkokeinolaissa ja
muualla laissa. Mainittujen virkamiesten käytettävissä ovat kuitenkin pakkokeinolain 10 luvussa tarkoitetuista salaisista pakkokeinoista vain:
1) tukiasematietojen hankkiminen;
2) suunnitelmallinen tarkkailu;
3) tekninen kuuntelu, lukuun ottamatta asuntokuuntelua;
4) tekninen katselu;
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5) esineen, aineen tai omaisuuden tekninen
seuranta;
6) teleosoitteen tai telepäätelaitteen yksilöintitietojen hankkiminen.
38 §
Poliisin antama apu ja yhteistoiminta poliisin
kanssa
Jos pääesikunnalla ei ole toimivaltaa 35 §:ssä
tarkoitetun tehtävän hoitamiseksi tarpeellisen
toimenpiteen suorittamiseen, poliisi voi 36 §:n
1 momentin 1 kohdassa mainitun virkamiehen
kirjallisesta pyynnöstä suorittaa sellaisen toimivaltaansa kuuluvan yksittäisen toimenpiteen.
Poliisi luovuttaa 1 momentissa tarkoitetulla
toimenpiteellä saadut tallenteet ja asiakirjat pääesikunnan virkamiehille. Poliisi saa luovuttaa
tallenteet ja asiakirjat käsittelemättöminä. Tällöin tallenteiden ja asiakirjojen tarkastamisesta
sekä muista tiedon käsittelyyn liittyvistä tehtävistä vastaavat pääesikunnan virkamiehet siten
kuin pakkokeinolain 10 luvussa säädetään.
Asian laadun niin vaatiessa 35 §:ssä tarkoitettu tehtävä suoritetaan yhteistoiminnassa poliisin
kanssa.
Pääesikunta ja asianomainen poliisiviranomainen sopivat tutkinnanjohtajasta ja tarvittaessa muista tehtävään liittyvistä kysymyksistä.
39 §
Tehtävän siirtäminen poliisille
Jos tutkinnan puolueettomuus tai rikoksen vakavuus sitä edellyttää, 35 §:ssä tarkoitettu tehtävä on siirrettävä kokonaan poliisin suoritettavaksi. Tehtävä voidaan muutenkin siirtää poliisille asian laadun niin vaatiessa. Poliisilla on
myös erityisestä syystä oikeus oma-aloitteisesti
ottaa asia, jossa pääesikunta toimittaa esitutkinnan, tutkittavakseen.
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40 §
Ilmoittamisvelvollisuus
Pääesikunnan esitutkintaa hoitavien virkamiesten on ilmoitettava 35 §:ssä tarkoitetusta rikoksesta, käynnistämästään toimenpiteestä rikoksen selvittämiseksi sekä ilman aiheetonta
viivytystä 37 §:ssä mainittujen salaisten pakkokeinojen käyttämisestä rikoksen selvittämiseksi poliisille. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin
kuuluvista rikoksista ja ilmoitusmenettelystä sovitaan pääesikunnan esitutkintaa hoitavien virkamiesten ja poliisin välisessä yhteistoiminnassa. Tiedot saa luovuttaa teknisen käyttöyhteyden avulla tai muuten sähköisesti.
41 §
Esitutkinnan päättäminen
Esitutkinnan valmistuttua pääesikunnan virkamiesten tai poliisin on toimitettava tutkimansa asia kurinpitoesimiehelle käsiteltäväksi.
Pääesikunnan virkamiesten on toimitettava
puolustusvoimissa laadittu esitutkintapöytäkirja, joka koskee puolustusvoimien palveluksessa
olevan siviilihenkilön tekemää rikosta, toimivaltaiselle syyttäjälle, jollei asiaa ole käsitelty valtion virkamieslain (750/1994) 24 §:n mukaisesti
tai jollei esitutkintalain 10 luvun 2 §:stä muuta
johdu.
Esitutkinta päätetään saattamatta asiaa kurinpitoesimiehen tai syyttäjän käsiteltäväksi, jos
tutkinnassa on selvinnyt, ettei rikosta ole tehty
taikka ettei kenellekään voida vaatia rangaistusta tai esittää muuta rikokseen perustuvaa julkisoikeudellista vaatimusta. Esitutkinnan päättämisestä on kuitenkin ilmoitettava kurinpitoesimiehelle tai syyttäjälle.
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Oikeus saada tietoja pääesikunnan suorittamassa esitutkinnassa
42 §

Tässä pykälässä tarkoitetut tiedot saa luovuttaa maksutta ja myös teknisen käyttöyhteyden
avulla tai muuten sähköisesti, siten kuin siitä
rekisterinpitäjän kanssa sovitaan.

Oikeus saada tietoja eräiden viranomaisten
rekistereistä

43 §

Pääesikunnalla on 35 §:ssä tarkoitetun tehtävän hoitamiseksi oikeus salassapitosäännösten
estämättä saada tehtävien suorittamisen kannalta välttämättömät tiedot seuraavasti:
1) väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain
(661/2009) 13—17 §:n mukaisia tietoja väestötietojärjestelmästä;
2) sakkorekisteristä tietoja sakoista ja niiden
täytäntöönpanosta sekä oikeushallinnon valtakunnallisen tietojärjestelmän diaari- ja asianhallintatietojen valtakunnalliseen käsittelyjärjestelmään sisältyviä tietoja syyttäjäviranomaisessa
tai tuomioistuimessa vireillä olevista tai olleista
rikosasioista ja ratkaisu- ja päätösilmoitusjärjestelmään sisältyviä tietoja rikosasioissa annetuista ratkaisuista ja niiden lainvoimaisuudesta, jos
sellainen tieto on saatavissa;
3) ajoneuvoliikennerekisteristä
annetussa
laissa (541/2003) säädetystä ajoneuvoliikennerekisteristä omistajaa tai haltijaa koskevia tietoja;
4) tietoja 118 §:ssä säädetystä kurinpitoratkaisurekisteristä;
5) tietoja asevelvollisuuslaissa säädetystä
asevelvollisrekisteristä;
6) tietoja sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetussa laissa säädetystä kriisinhallintahenkilöstörekisteristä;
7) tietoja vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetussa laissa säädetystä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen rekistereistä;
8) virka-apua pyytäneeltä viranomaiselta tarpeellisia tietoja virka-avun antamiseksi.
Oikeudesta tietojen saamiseen säädetään lisäksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetussa laissa (761/2003), henkilötietojen
käsittelystä rangaistusten täytäntöönpanossa annetussa laissa (422/2002), puolustusvoimista annetussa laissa ja muualla laissa.

Oikeus saada tietoja muulta viranomaiselta
Pääesikunnalla on oikeus saada viranomaiselta sekä julkista tehtävää hoitamaan asetetulta
yhteisöltä ja henkilöltä 35 §:ssä tarkoitetun tehtävän suorittamiseksi tarpeelliset tiedot ja asiakirjat maksutta ja salassapitosäännösten estämättä, jollei tiedon tai asiakirjan antamista pääesikunnalle tai tietojen käyttöä todisteena ole
laissa kielletty tai rajoitettu.
Päätöksen salassa pidettävien tietojen hankkimisesta tekee 36 §:n 1 momentin 1 kohdassa
mainittu virkamies.
44 §
Oikeus saada tietoja yksityiseltä yhteisöltä
Pääesikunnalla on oikeus saada teleyritykseltä ja yhteisötilaajalta yhteystiedot sellaisesta
teleliittymästä, jota ei mainita julkisessa luettelossa, tai teleliittymän, sähköpostiosoitteen,
muun teleosoitteen tai telepäätelaitteen yksilöivät tiedot, jos tietoja yksittäistapauksessa tarvitaan 35 §:ssä tarkoitetun tehtävän suorittamiseksi. Pääesikunnalla on vastaava oikeus saada postitoimintaa harjoittavalta yhteisöltä jakeluosoitetietoja.
6 luku
Kurinpitoasian päättäminen
45 §
Toimenpiteet esitutkinnan päätyttyä
Kurinpitoesimies päättää ilman aiheetonta
viivytystä esitutkintapöytäkirjan perusteella
niistä toimenpiteistä, joihin kurinpitoasia antaa
aihetta.
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46 §
Asian ratkaiseminen kurinpitomenettelyssä ja
kurinpitorangaistuksen määrääminen
Kurinpitomenettelyssä voidaan käsitellä rikos, josta tuomioistuimessa yleisen rangaistuskäytännön mukaan ei olisi odotettavissa ankarampaa rangaistusta kuin sakkoa.
Kurinpitorangaistus saadaan määrätä, jos rikoksesta epäilty on tunnustanut teon tai jos hänen syyllisyyttään voidaan muuten pitää selvänä.
Asiaa ei kuitenkaan saa käsitellä kurinpitomenettelyssä, jos:
1) rikoksen tehnyt ei enää ole rikoslain
45 luvun alainen;
2) asianomistaja ei ole suostunut asian käsittelyyn kurinpitomenettelyssä vaan vaatii asian
käsiteltäväksi tuomioistuimessa;
3) useista rikoksista jostakin on nostettava
syyte tuomioistuimessa ja rikoksilla on yhteyttä
keskenään; tai
4) samaan rikokseen osallisista jotakuta on
syytettävä tuomioistuimessa eikä asian ratkaisemista erillisenä ole pidettävä tarkoituksenmukaisena.
47 §
Siirtäminen ylemmälle kurinpitoesimiehelle
Jos kurinpitoesimiehen toimivalta on riittämätön asian ratkaisemiseen tai jos hän on esteellinen, asia on siirrettävä ylemmän kurinpitoesimiehen käsiteltäväksi.
48 §
Siirtäminen syyttäjälle
Asian saattamisesta toimivaltaiselle syyttäjälle säädetään sotilasoikeudenkäyntilaissa.
Jos asiassa on suoritettu esitutkinta syyttäjän
määräyksestä, kurinpitoesimiehen on ilmoitettava esitutkinnassa tekemästään ratkaisusta syyt-
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täjälle. Ilmoituksen saatuaan syyttäjällä on oikeus ottaa asia syyteharkintaansa, jos asian laatu sitä vaatii tai siihen muutoin on erityistä syytä.
49 §
Kurinpitorangaistuksen harkintaan vaikuttavat
seikat
Kurinpitorangaistuksen on oltava oikeudenmukaisessa suhteessa rikokseen sekä tarkoituksenmukainen rikoksentekijän palvelusaseman
kannalta. Kurinpitorangaistuksia tuomittaessa
tai määrättäessä on kiinnitettävä huomiota rangaistuskäytännön yhtenäisyyteen. Kurinpitorangaistuksen lajia ja määrää harkittaessa on otettava huomioon teon rangaistavuuteen rikoslain
mukaan vaikuttavat perusteet ja rikoksentekijän
mahdolliset aiemmat kurinpitorangaistukset.
Kurinpitorangaistusta voidaan korottaa, jos:
1) rikoksia on ollut useita;
2) teko on tehty koolla olevien sotilaiden läsnä ollessa niin, että sillä voi olla kuria ja järjestystä vaarantava vaikutus; tai
3) rikoksentekijä on tekoa tehdessään käyttänyt väärin esimiesasemaansa.
Kurinpitorangaistusta voidaan lieventää, jos
esimiehen moitittava menettely on ollut omiaan
heikentämään tekijän kykyä noudattaa lakia.
50 §
Lievemmän kurinpitorangaistuksen ensisijaisuus
Kurinpitorangaistuksena on käytettävä muistutusta, ylimääräistä palvelusta tai enintään
kymmenen vuorokauden poistumiskieltoa,
jolleivät rikoksen laatu tai rikosten lukumäärä,
kurin ja järjestyksen säilyttäminen, rikoksentekijän aikaisempi palvelus taikka muut rikosta
tai rikoksentekijää koskevat seikat edellytä
muun kurinpitorangaistuksen määräämistä.
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51 §
Epäillyn kuuleminen kurinpitoasiaa ratkaistaessa
Kurinpitoesimiehen on ennen kurinpitoasian
ratkaisemista kuultava epäiltyä henkilökohtaisesti, jollei kuuleminen erityisistä olosuhteista
johtuen huomattavasti viivästyttäisi asian käsittelyä eikä ole aihetta olettaa, että kuuleminen
edistäisi asian käsittelyä. Kurinpitoesimies voi
kuulla epäiltyä puhelimitse tai muulla tiedonsiirtovälineillä, jos 31 §:n 2 momentissa mainituin
tavoin tapahtuvalle kuulemiselle säädetyt edellytykset täyttyvät.
Jos kurinpitoesimies katsoo, että epäilty on
syyllistynyt muuhun kuin 29 §:n 2 momentissa
tarkoitettuun tekoon tai tekoon, josta häntä on
34 §:n 1 momentin mukaisesti kuultu, epäiltyä
on kuultava uudelleen.
52 §
Kurinpitopäätöksen lopputulos
Kurinpitoasiassa päätös on syylliseksi toteava tai vapauttava.
Vaikka kurinpitopäätös olisi syylliseksi toteava, kurinpitorangaistus saadaan jättää määräämättä, jos teko on johtunut olosuhteet huomioon
ottaen anteeksi annettavasta huomaamattomuudesta, ajattelemattomuudesta tai tietämättömyydestä taikka tekoa on muuten pidettävä kurin ja
järjestyksen ylläpitämisen kannalta vähäisenä.
53 §
Kurinpitopäätöksen sisältö
Kurinpitoasiassa on tehtävä kirjallinen päätös, josta on käytävä ilmi:
1) asian ratkaissut kurinpitoesimies ja päätöksen tekemispäivä;
2) asianosaisten nimet;
3) selostus asiasta;
4) perustelut;
5) sovelletut lainkohdat;

6) lopputulos sekä tarvittaessa kurinpitorangaistuksen laji ja määrä ja kurinpitorangaistuksesta mahdollisesti tehtävä vähennys.
54 §
Kurinpitopäätöksen tiedoksianto
Syylliseksi toteava kurinpitopäätös on annettava tiedoksi kurinpitorangaistukseen määrätylle sekä pyynnöstä asianomistajalle. Päätöksen tiedoksiantokappaleeseen on merkittävä aika, jolloin päätös on annettu tiedoksi kurinpitorangaistukseen määrätylle. Päätöksen tiedoksiantokappaleeseen tulee sisältyä osoitus siitä,
millä tavalla kurinpitorangaistukseen määrätty
voi saattaa asian ylemmän kurinpitoesimiehen
tai tuomioistuimen ratkaistavaksi.
Jos kurinpitorangaistus on 52 §:n 2 momentin
mukaan jätetty määräämättä, on päätöksestä viipymättä ilmoitettava todistettavasti asianosaisille. Jos asiassa on laadittu esitutkintapöytäkirja,
on siihen lisäksi tehtävä merkintä ratkaisusta.
Vapauttavasta kurinpitopäätöksestä on viipymättä ilmoitettava todistettavasti asianosaisille.
Jos asiassa on laadittu esitutkintapöytäkirja, on
siihen lisäksi tehtävä merkintä ratkaisusta.
7 luku
Muutoksenhaku
55 §
Muutoksenhakuoikeus
Joukkoyksikön komentajan, perusyksikön
päällikön tai perusyksikön vääpelin kurinpitopäätökseen saa hakea muutosta (ratkaisupyyntö)
joukko-osaston komentajalta.
Joukko-osaston komentajan tai häntä ylemmän kurinpitoesimiehen kurinpitopäätökseen ja
joukko-osaston komentajan ratkaisupyynnön
perusteella antamaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla (kurinpitovalitus). Toimivaltaisesta tuomioistuimesta säädetään sotilasoikeudenkäyntilain 5 ja 6 §:ssä.
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Muutoksenhakuoikeus on vain kurinpitorangaistukseen määrätyllä tai sillä, jolle on
52 §:n 2 momentin mukaisesti jätetty kurinpitorangaistus määräämättä.
56 §
Väliaikaismääräys
Jos kurinpitopäätös voidaan panna lainvoimaa vailla täytäntöön, joukko-osaston komentaja voi ratkaisupyynnön ja tuomioistuin kurinpitovalituksen johdosta ennen asian ratkaisemista määrätä, ettei kurinpitopäätöstä ole toistaiseksi pantava täytäntöön tai täytäntöönpanoa jatkettava.
57 §
Ratkaisupyynnön sisältö
Ratkaisupyynnössä on kirjallisesti ilmoitettava:
1) kurinpitopäätös, johon muutosta haetaan;
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta;
3) mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäviksi;
4) perusteet, joilla muutosta vaaditaan, ja miltä osin päätöksen perustelut ratkaisupyynnön tekijän mielestä ovat virheelliset.
58 §
Ratkaisupyynnön tekeminen
Ratkaisupyyntö on tehtävä seitsemän päivän
kuluessa kurinpitopäätöksen tiedoksisaannista.
Ratkaisupyynnön toimittamisessa noudatetaan,
mitä 61 §:n 2—4 momentissa valituksen tekemisestä säädetään. Määräajan jälkeen saapunutta
ratkaisupyyntöä ei tutkita.
59 §
Joukko-osaston komentajan päätös ratkaisupyyntöön
Joukko-osaston komentaja antaa ratkaisupyyntöön kirjallisen päätöksen. Kurinpitopää14

töksen tehneen kurinpitoesimiehen on toimitettava joukko-osaston komentajalle asiassa kertynyt aineisto ja lausuntonsa ratkaisupyynnöstä.
Joukko-osaston komentaja voi kuulla ratkaisupyynnön tekijää ja kurinpitopäätöksen tehnyttä
kurinpitoesimiestä, jos se edistää asian ratkaisemista.
Joukko-osaston komentaja voi ratkaisupyynnön johdosta kumota kurinpitopäätöksen, lieventää määrättyä kurinpitorangaistusta tai pysyttää päätöksen ennallaan. Joukko-osaston komentaja ei voi muuttaa kurinpitopäätöstä ratkaisupyynnön tekijän vahingoksi. Ratkaisupyynnöstä tehtävän päätöksen sisältöön sovelletaan,
mitä 53 §:ssä kurinpitopäätöksen sisällöstä säädetään.
Joukko-osaston komentajan on annettava päätös ratkaisupyyntöön seitsemän päivän kuluessa
siitä, kun ratkaisupyyntö on saapunut.
Muutoksenhausta joukko-osaston komentajan ratkaisupyyntöön antamaan päätökseen
säädetään 55 §:n 2 momentissa. Joukko-osaston
komentajan on liitettävä ratkaisupyynnöstä tehtyyn päätökseen kirjallinen muutoksenhakuohjaus.
60 §
Kurinpitovalituksen sisältö
Valituskirjelmässä,
joka
osoitetaan
asianomaiselle tuomioistuimelle, on mainittava:
1) kurinpitopäätös, johon muutosta haetaan;
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta;
3) mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäviksi;
4) perusteet, joilla muutosta vaaditaan, ja miltä osin päätöksen perustelut valittajan mielestä
ovat virheelliset;
5) todisteet, joihin halutaan nojautua, ja mitä
kullakin todisteella halutaan näyttää toteen;
6) mahdollinen pyyntö asian käsittelemisestä
kirjallisessa menettelyssä.
Valituskirjelmässä
on
ilmoitettava
asianosaisten nimet ja heidän laillisen edustajansa tai asiamiehensä taikka avustajansa yhteystiedot, se postiosoite ja mahdollinen muu osoite,
johon asiaa koskevat kehotukset, kutsut ja ilmoi-
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tukset voidaan valittajalle lähettää sekä
asianosaisten, todistajan tai muun kuultavan puhelinnumerot. Asianosaisen sekä todistajan tai
muun kuultavan yhteystiedot on myös soveltuvalla tavalla ilmoitettava. Mainittuja tietoja ei
kuitenkaan tarvitse ilmoittaa, jos ne ilmenevät
esitutkintapöytäkirjasta tai muusta tuomioistuimelle muutoin toimitettavasta aineistosta.
Valituskirjelmä on valittajan tai, jollei hän ole
sitä laatinut, sen laatijan allekirjoitettava.
Kirjelmään on liitettävä ne asiakirjat, joihin
valittaja vetoaa ja jotka eivät ole tuomioistuimelle muutoin toimitettavassa aineistossa.
61 §
Kurinpitovalituksen tekeminen
Kurinpitovalitus on tehtävä seitsemän päivän
kuluessa asianomaisen päätöksen tiedoksisaannista.
Valituskirjelmä on toimitettava määräaikana
kurinpitopäätöksen tehneelle kurinpitoesimiehelle tai 55 §:n 2 momentissa tarkoitetulle tuomioistuimelle. Valituskirjelmä saadaan toimittaa myös sen perusyksikön päällikölle tai perusyksikön vääpelille, jossa muutoksenhakija palvelee, taikka joukko-osaston päivystäjälle.
Jos valittaja palvelee yksiköstään erillään olevassa joukossa tai merellä olevassa aluksessa,
valituskirjelmä saadaan toimittaa myös joukon
tai aluksen päällikölle. Jos valittaja on vapautensa menettäneenä, valituskirjelmä saadaan toimittaa myös päävartion tai muun säilytystilan esimiehelle.
Jos valituskirjelmä on toimitettu muulle 2 tai
3 momentissa tarkoitetulle viranomaiselle kuin
tuomioistuimelle, vastaanottajan on merkittävä
kirjelmään sen saapumisaika ja toimitettava kirjelmä viivytyksettä asian ratkaisseelle kurinpitoesimiehelle.
62 §
Kurinpitoesimiehen velvollisuudet

va. Kurinpitoesimiehen on huolehdittava siitä,
että valittajalla on mahdollisuus hankkia avustaja ja laatia valituskirjelmä sekä osallistua kurinpitovalituksen tuomioistuinkäsittelyyn.
Kurinpitopäätöksen tehneen kurinpitoesimiehen on välittömästi toimitettava valituskirjelmä
55 §:n 2 momentissa tarkoitetun tuomioistuimen kansliaan ja liitettävä siihen kurinpitoasiassa laadittu esitutkintapöytäkirja, mahdollinen
ratkaisupyyntöön tehty päätös ja muu kertynyt
asiakirja-aineisto sekä lausuntonsa asiassa.
Jos kurinpitovalitus on toimitettu suoraan
tuomioistuimeen, kurinpitoesimiehen on tuomioistuimen pyynnöstä toimitettava tuomioistuimelle kurinpitoasiassa laadittu esitutkintapöytäkirja ja muu kertynyt asiakirja-aineisto
sekä lausuntonsa.
63 §
Valmistelu tuomioistuimessa
Kurinpitovalitus tulee vireille, kun valituskirjelmä on saapunut 55 §:n 2 momentissa tarkoitetun tuomioistuimen kansliaan.
Jos valitus on puutteellinen ja sen täydentäminen on oikeudenkäynnin jatkamiseksi tarpeen,
valittajaa on kehotettava korjaamaan puute tuomioistuimen määräämässä ajassa uhalla, että valitus voidaan jättää tutkimatta. Jos valittaja ei
noudata kehotusta ja valitus on niin puutteellinen, ettei se kelpaa oikeudenkäynnin perustaksi,
valitus jätetään tutkimatta.
Jos valituskirjelmä on toimitettu suoraan tuomioistuimeen, tuomioistuimen on viipymättä
pyydettävä kurinpitoesimieheltä lausunto valituksen johdosta, jollei tuomioistuin jätä valitusta tutkimatta tai se ole muutoin ilmeisen tarpeetonta. Lausunto on annettava tiedoksi valittajalle.
Jos tuomioistuin katsoo, että asia on ratkaistava valittajan muutosvaatimusten mukaisesti,
tuomioistuin voi antaa tällaisen pääasiaratkaisun.

Valittajalla on oikeus käyttää avustajaa, ja valittajan oikeus laatia valituskirjelmä on turvatta15
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64 §

66 §

Pääkäsittely tuomioistuimessa

Erinäisiä säännöksiä

Jollei 63 §:stä muuta johdu, kurinpitovalitusasiassa järjestetään pääkäsittely. Asia voidaan
kuitenkin käsitellä kirjallisessa menettelyssä valittajan pyynnöstä. Pyynnöstä huolimatta tuomioistuin voi toimittaa pääkäsittelyn.
Tuomioistuin kutsuu valittajan pääkäsittelyyn. Kutsussa on ilmoitettava, minä päivänä ja
kellonaikana ja missä pääkäsittely toimitetaan.
Tuomioistuin voi omasta aloitteestaan tai kurinpitoesimiehen pyynnöstä erityisestä syystä kutsua kurinpitoesimiehen pääkäsittelyyn. Asia
saadaan tutkia ja ratkaista valittajan tai kurinpitoesimiehen poissaolosta huolimatta.

Tuomioistuin saa lähettää tässä luvussa tarkoitetut kutsut ja kehotukset valittajan viimeksi
ilmoittamaan osoitteeseen, johon asiaa koskevat
kehotukset, kutsut ja ilmoitukset voidaan lähettää.
Kurinpitovalituksen käsittelyssä muutoin
noudatetaan, mitä sotilasoikeudenkäyntilaissa
rikosasioiden käsittelystä säädetään.

65 §
Asian ratkaiseminen ja muutoksenhakukielto
Asia ratkaistaan pääkäsittelyssä esitetyn aineiston ja kirjallisen oikeudenkäyntiaineiston
perusteella. Tuomioistuimen on omasta aloitteestaan tutkittava, onko kurinpitovalituksessa
tarkoitettu asia saatu tutkia ja ratkaista kurinpitomenettelyssä, ja tarvittaessa poistettava kurinpitopäätös. Tuomioistuin ei saa muuttaa kurinpitopäätöstä valittajan vahingoksi.
Jos kurinpitopäätös kumotaan taikka poistetaan, valtion velvollisuudesta korvata valittajan
oikeudenkäyntikulut noudatetaan, mitä oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain
(689/1997) 9 luvun 1 a §:n 1 momentissa oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta säädetään. Jos
kurinpitopäätös kumotaan tai poistetaan osaksi,
noudatetaan vastaavasti, mitä mainitun pykälän
2 momentissa säädetään.
Tuomioistuimen kurinpitovalitusasiassa antamaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.
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67 §
Asianosaisen oikeus ylimääräiseen muutoksenhakuun
Kurinpitoasian asianosaisen oikeudesta ylimääräiseen muutoksenhakuun on voimassa, mitä
ylimääräisestä muutoksenhausta oikeudenkäymiskaaren 31 luvussa säädetään. Kantelukirjelmä tai hakemus on tehtävä tämän lain 55 §:n
2 momentissa tarkoitetulle tuomioistuimelle
kuuden kuukauden kuluessa kurinpitopäätöksen
tekemispäivästä. Menetetyn määräajan palauttamista on haettava 30 päivän kuluttua esteen lakkaamisesta.
Kurinpitoesimiehen oikeudesta hakea kurinpitopäätöksen poistamista tai purkamista säädetään 126 §:ssä.
68 §
Hyvitys
Rangaistulle on annettava hyvitys siltä osin
kuin kurinpitopäätöksessä määrätty kurinpitorangaistus on pantu täytäntöön ja kurinpitopäätös on lopullisesti kumottu tai poistettu tai kurinpitorangaistusta on lievennetty. Joukko-osaston
komentaja päättää hyvityksestä.
Jos kurinpitorangaistus on täytäntöönpantu
osittain, maksetaan rangaistulle hyvitys täytäntöönpannulta osalta.
Hyvityksen rahamäärästä säädetään valtioneuvoston asetuksella.
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8 luku
Täytäntöönpano
69 §
Täytäntöönpanosta vastaavat virkamiehet
Kurinpitorangaistuksen
täytäntöönpanosta
huolehtii sen perusyksikön päällikkö, jossa
kurinpitorangaistukseen määrätty palvelee, taikka muu lähin kurinpitoesimies. Joukko-osastossa voidaan määrätä riittävän koulutuksen saanut
virkamies huolehtimaan täytäntöönpanosta.
Päävartiossa tai muualla puolustusvoimissa
täytäntöönpantavien arestien yhteenlaskeminen
kuuluu 1 momentissa tarkoitetulle virkamiehelle. Rangaistulle on pyynnöstä annettava todistus
siitä, miten yhteenlaskeminen on toimitettu.
Toimivaltaisista viranomaisista kurinpitosakon ja sakon täytäntöönpanossa säädetään
sakon täytäntöönpanosta annetussa laissa
(672/2002).

tuomioistuin antaa 56 §:ssä tarkoitetun määräyksen.
Kurinpitomenettelyä valvova esimies saa
määrätä kurinpitomenettelyssä määrätyn kurinpitorangaistuksen täytäntöönpanon lykättäväksi
tai keskeytettäväksi, jos hän on valvonnan yhteydessä havainnut kurinpitopäätöksessä olennaisen virheen.
Joukko-osaston komentaja voi lykätä kurinpitorangaistuksen täytäntöönpanoa tai keskeyttää
täytäntöönpanon, jos rangaistun terveydentila
niin vaatii taikka jos on muu erityisen painava
syy.
72 §
Muistutuksen täytäntöönpano

70 §

Muistutus annetaan henkilökohtaisesti kirjallisena.
Muistutuksen täytäntöönpano raukeaa rangaistun kotiuttamis- tai muuna palveluksen päättymisajankohtana, kuitenkin viimeistään vuoden kuluttua muistutuksen määräämisestä.

Täytäntöönpanon aloittaminen

73 §

Edellä 69 §:n 1 momentissa tarkoitetun virkamiehen tulee viipymättä aloittaa kurinpitopäätöksessä määrätyn muun kurinpitorangaistuksen
kuin varoituksen täytäntöönpano heti päätöksen
tekemisen jälkeen. Varoitus saadaan panna täytäntöön vasta kun päätös, jolla varoitus on määrätty, on tullut lainvoimaiseksi. Kurinpitosakon
täytäntöönpanokelpoisuudesta säädetään sakon
täytäntöönpanosta annetun lain 2 §:n 2 momentissa.

Ylimääräisen palveluksen täytäntöönpano

71 §
Täytäntöönpanon keskeyttäminen tai lykkääminen
Täytäntöönpano on heti keskeytettävä tai sitä
ei saa aloittaa, jos joukko-osaston komentaja tai

Ylimääräisenä palveluksena määrätään suoritettavaksi muuta kuin palvelusohjelman mukaista työtä.
Yksi kerta ylimääräistä palvelusta koostuu
yhdestä kahden tunnin kestoisesta jaksosta päivässä.
Ylimääräistä palvelusta ei saa panna täytäntöön siten, että se ylirasittumisen tai muun syyn
johdosta saattaisi vahingoittaa rangaistun terveyttä taikka aiheuttaa olennaista haittaa hänen
palvelustehtäviensä suorittamiselle.
Ylimääräisen palveluksen täytäntöönpano
raukeaa rangaistun kotiuttamis- tai muuna palveluksen päättymisajankohtana, kuitenkin viimeistään vuoden kuluttua ylimääräisen palveluksen määräämisestä.
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74 §

76 §

Poistumiskiellon täytäntöönpano

Kurinpitosakon täytäntöönpano

Enintään kolmen vuorokauden poistumiskieltoa ei saa panna täytäntöön poistumiskieltoon
määrätyn viikko-ohjelman mukaisen viikonloppuvapaan, juhlapyhän tai vastaavan vapaan aikana, ellei tämä ole perusteltua rangaistuksen
ajoittamiseksi välittömästi rangaistukseen johtaneen teon jälkeen. Rangaistuksen ajoitukselle on
tällöin oltava painava syy ja tämä on perusteltava erikseen kurinpitopäätöksessä.
Poistumiskieltoon määrätty ei saa poistumiskiellon aikana ilman täytäntöönpanosta huolehtivan esimiehen lupaa poistua joukko-osaston
komentajan poistumiskieltoalueeksi määräämältä kasarmi-, majoitus- tai niihin rinnastettavalta
alueelta.
Rangaistusajaksi luetaan aika, jonka poistumiskieltoon määrätty on sairaalassa hoidettavana. Jos rangaistu on itse tahallaan aiheuttanut
hoidon tarpeen, voi joukko-osaston komentaja
kuitenkin määrätä, ettei tätä aikaa lueta rangaistusajaksi.
Jos poistumiskieltoon määrätty kutsutaan tuomioistuimeen todistamaan tai kuultavaksi, tuomioistuimessa vietetty aika sekä tuomioistuimeen menemiseen ja sieltä palaamiseen käytetty aika luetaan seuraamuksen täytäntöönpanoajaksi.
Enintään kymmenen vuorokauden poistumiskiellon täytäntöönpano raukeaa rangaistun kotiuttamis- tai muuna palveluksen päättymisajankohtana, kuitenkin viimeistään vuoden kuluttua
poistumiskiellon määräämisestä.

Kurinpitosakko pannaan täytäntöön noudattaen sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta annettuja säännöksiä.
Sille, jolle on määrätty kurinpitosakko, on annettava tiedot kurinpitosakon maksamiseksi heti.

75 §
Varoituksen täytäntöönpano
Varoitus julkaistaan sen joukon päiväkäskyssä, jossa rangaistu palvelee tai on viimeksi palvellut, joukko-osaston komentajan ja vastaavassa virka-asemassa olevan sekä näitä ylemmässä
virka-asemassa olevan osalta kuitenkin pääesikunnan päiväkäskyssä.
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77 §
Arestin täytäntöönpano
Arestin sisältönä on vapauden menetys tai sen
rajoittaminen. Aresti pannaan täytäntöön päävartiossa tai muussa vartiossa. Erityisestä syystä voidaan samassa huoneessa pitää useampia
arestia suorittavia henkilöitä.
Aresti, jota erityisestä syystä ei voida suorittaa päävartiossa tai muussa vartiossa, pannaan
täytäntöön tarkoitukseen sopivassa vartioidussa
huoneessa, teltassa tai hytissä taikka muussa
vastaavassa paikassa.
Arestia suorittavaan sovelletaan vastaavasti,
mitä poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetussa laissa ja sen nojalla säädetään. Pääesikunta voi antaa määräyksiä arestia koskevista
käytännön järjestelyistä sekä päävartion sisäisestä järjestyksestä.
Jos arestin kanssa on samanaikaisesti pantava
täytäntöön ehdoton vankeusrangaistus tai sakon
muuntorangaistus, suoritetaan myös aresti vankilassa siten kuin ehdottoman vankeusrangaistuksen ja sakon muuntorangaistuksen täytäntöönpanosta säädetään.
78 §
Arestin suorittamiseen liitettävä palvelus- tai
työvelvollisuus
Joukko-osaston komentaja voi määrätä arestin suoritettavaksi kokonaan tai osaksi siten, että
arestin suorittamiseen liitetään palvelusvelvollisuus, jos se rangaistun terveydentilan tai palveluksen kannalta taikka muusta erityisestä syystä
on perusteltua.
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Jos arestia on tuomittu enemmän kuin kahdeksan vuorokautta, on sanotun ajan ylittävään
osaan rangaistuksesta liitettävä palvelusvelvollisuus.
Jos arestiin liitetään palvelusvelvollisuus,
suoritetaan palvelus mahdollisuuksien mukaan
rangaistusta suorittavan oman yksikön tai muun
varsinaisen palveluspaikan palvelusohjelman
mukaisissa tehtävissä.
Arestia suorittava voidaan tarvittaessa määrätä tekemään lyhytaikaista soveliasta työtä paikassa, jossa rangaistus pannaan täytäntöön, tai
sen välittömässä läheisyydessä.
79 §
Arestin rangaistusajaksi lukeminen
Arestivuorokaudeksi luetaan kaksikymmentäneljä tuntia täytäntöönpanon aloittamisesta.
Jos arestia suorittava on luvatta poistunut
arestista, ei aikaa sen arestivuorokauden alusta,
jolloin hän poistui, sen arestivuorokauden loppuun, jolloin palasi arestia suorittamaan, lueta
hänen rangaistusajakseen.
Rangaistusajaksi luetaan aika, jonka arestia
suorittava on sairaalassa hoidettavana. Jos rangaistu on itse tahallaan aiheuttanut hoidon tarpeen, voi joukko-osaston komentaja kuitenkin
määrätä, ettei tätä aikaa lueta rangaistusajaksi.
Jos 1 momentissa tarkoitettua rangaistusta
suorittava kutsutaan tuomioistuimeen todistamaan tai kuultavaksi, tuomioistuimessa vietetty aika sekä tuomioistuimeen menemiseen ja
sieltä palaamiseen käytetty aika luetaan rangaistuksen täytäntöönpanoajaksi.
80 §
Aresti kotiutettaessa
Aresti on suoritettava loppuun siitä huolimatta, että rangaistu olisi kotiutettava. Jos rangaistu
on kotiutettava terveydellisestä syystä, noudatetaan kuitenkin, mitä 85 §:n 1 momentissa säädetään.

81 §
Samanaikainen täytäntöönpano
Kurinpitorangaistuksia muistutusta, ylimääräistä palvelusta, varoitusta ja kurinpitosakkoa
lukuun ottamatta ei voida panna samanaikaisesti
täytäntöön.
82 §
Samalla kertaa täytäntöönpantavat poistumiskiellot
Samalla kertaa täytäntöönpantavat poistumiskiellot on täysin määrin laskettava yhteen. Poistumiskieltojen näin yhteenlaskettu aika saa kuitenkin olla enintään neljäkymmentä vuorokautta.
83 §
Samalla kertaa täytäntöönpantavat arestit ja
muut rangaistukset
Samalla kertaa täytäntöönpantavat arestit on
täysin määrin laskettava yhteen. Rangaistusten
näin yhteenlaskettu aika saa kuitenkin olla enintään neljäkymmentä vuorokautta.
Yhteenlaskettaessa rangaistuksia 77 §:n
4 momentissa mainitussa tapauksessa on aresti
muunnettava vankeudeksi siten, että yksi vuorokausi arestia vastaa yhtä päivää vankeutta. Jos
tällöin on täytäntöönpantava kaksi tai useampia
aresteja, on vankilanjohtajan ensin laskettava ne
yhteen 1 momentissa säädetyllä tavalla.
Milloin aresti on 2 momentin mukaisesti laskettu yhteen muun rangaistuksen kanssa, on ensin suoritettava arestin muuntorangaistus ja vasta sen jälkeen muu rangaistus.
84 §
Poistumiskiellon muuntaminen kurinpitosakoksi
Vähintään yhdentoista vuorokauden mittainen poistumiskielto, jonka täytäntöönpanoa ei
ole vielä aloitettu tai jonka suorittaminen on kes-
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ken rangaistun kotiuttamisajankohtana, muunnetaan kurinpitosakoksi.
Poistumiskieltoa kurinpitosakoksi muunnettaessa kukin suorittamatta oleva täysi poistumiskieltovuorokausi vastaa yhden päivän kurinpitosakkoa. Muuntamisen suorittaa joukko-osaston komentaja noudattaen 3 §:n 5 momentissa ja
82 §:ssä säädettyjä perusteita.

Puolustusvoimille 1 momentissa säädetty tehtävä ei rajoita suojelupoliisin laissa säädettyä
toimivaltaa.
Suojelupoliisi huolehtii sotilaallisen maanpuolustuksen alalla Suomeen kohdistuvaan tiedustelutoimintaan liittyvän rikoksen ja sotilaallisen maanpuolustuksen tarkoitusta vaarantavan
rikoksen selvittämisestä.

85 §

87 §

Arestin kurinpitosakoksi muuntaminen

Rikosten ennalta estämistä ja paljastamista hoitavat virkamiehet

Aresti muunnetaan kurinpitosakoksi, jos arestin täytäntöönpanoa ei ole aloitettu ennen kotiuttamista tai asevelvollinen kotiutetaan terveydellisestä syystä.
Arestia kurinpitosakoksi muunnettaessa vastaa kukin suorittamatta oleva täysi arestivuorokausi kolmen päivän kurinpitosakkoa. Muuntamisen suorittaa joukko-osaston komentaja noudattaen 3 §:n 5 momentissa ja 83 §:n 1 momentissa säädettyjä perusteita.

III OSA
RIKOSTEN ENNALTA ESTÄMINEN JA
PALJASTAMINEN
9 luku
Rikosten ennalta estäminen ja paljastaminen
86 §
Toimivalta rikosten ennalta estämisessä ja paljastamisessa
Puolustusvoimien rikosten ennalta estämisessä ja paljastamisessa huolehditaan sotilaallisen
maanpuolustuksen alalla Suomeen kohdistuvaan tiedustelutoimintaan ja sotilaallisen maanpuolustuksen tarkoitusta vaarantavaan toimintaan liittyvien rikosten ennalta estämisestä ja
paljastamisesta.
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Rikosten ennalta estämistä ja paljastamista
hoitavat ja siihen liittyviä toimivaltuuksia käyttävät puolustusvoimien virkamiehet seuraavasti:
1) päällystöön kuuluvalle poliisimiehelle ja
pidättämiseen oikeutetulle poliisimiehelle säädettyjä toimivaltuuksia käyttävät pääesikunnan
vastatiedustelusta vastaavan apulaisosastopäällikön tehtävään määrätty upseeri sekä sotilaslakimies;
2) poliisimiehelle säädettyjä toimivaltuuksia
käyttävät rikosten ennalta estämis- ja paljastamistehtävään määrätty upseeri, erikoisupseeri, opistoupseeri tai aliupseeri taikka muu tehtävään määrätty puolustusvoimissa palveleva virkamies; nämä virkamiehet ovat 86 §:ssä tarkoitetuissa tehtävissä pääesikunnan alaisia.
Edellä 1 momentissa tarkoitettujen virkamiesten viroista, virkoihin nimittämisestä, tehtävään määräämisestä sekä virkojen ja tehtävien
kelpoisuusvaatimuksista säädetään puolustusvoimista annetussa laissa.
88 §
Rikosten ennalta estämisen ja paljastamisen periaatteet
Puolustusvoimien rikosten ennalta estämisessä ja paljastamisessa on noudatettava erityisesti
seuraavia poliisilaissa säädettyjä periaatteita:
1) perus- ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen;
2) suhteellisuusperiaate;
3) vähimmän haitan periaate;
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4) tarkoitussidonnaisuuden periaate.
89 §
Toimivaltuudet rikosten ennalta estämisessä ja
paljastamisessa
Puolustusvoimien rikosten ennalta estämistä
ja paljastamista hoitavien virkamiesten toimivaltuuksista 86 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa
tehtävissä on voimassa, mitä poliisilaissa säädetään toimivaltuuksista rikosten ennalta estämiseksi ja paljastamiseksi. Puolustusvoimien rikosten ennalta estämistä ja paljastamista hoitavien virkamiesten käytettävissä ovat kuitenkin
poliisilain 5 luvussa tarkoitetuista salaisista tiedonhankintakeinoista vain:
1) tukiasematietojen hankkiminen;
2) suunnitelmallinen tarkkailu;
3) peitelty tiedonhankinta;
4) tekninen kuuntelu;
5) tekninen katselu;
6) tekninen seuranta;
7) teleosoitteen tai telepäätelaitteen yksilöintitietojen hankkiminen.
Edellä 1 momentissa tarkoitettuja salaisia tiedonhankintakeinoja saadaan käyttää vain seuraavien rikosten paljastamisessa:
1) Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantaminen;
2) sotaan yllyttäminen;
3) maanpetos ja törkeä maanpetos;
4) vakoilu ja törkeä vakoilu;
5) turvallisuussalaisuuden
paljastaminen;
sekä
6) luvaton tiedustelutoiminta.
Puolustusvoimien rikosten ennalta estämistä
ja paljastamista hoitavan on ilmoitettava ilman
aiheetonta viivytystä 1 momentissa mainittujen
salaisten tiedonhankintakeinojen käyttämisestä
suojelupoliisille.
Salaisen tiedonhankinnan suojaamiseen ja
ylimääräisen tiedon käyttämiseen puolustusvoimien rikosten ennalta estämisessä ja paljastamisessa sovelletaan, mitä niistä tässä laissa ja poliisilaissa säädetään.

90 §
Poliisin antama apu ja yhteistoiminta poliisin
kanssa rikosten ennalta estämisessä ja paljastamisessa
Jos puolustusvoimien rikosten ennalta estämistä ja paljastamista hoitavilla ei ole toimivaltaa 86 §:n 1 momentissa tarkoitetun tehtävän
hoitamiseksi tarpeellisen toimenpiteen suorittamiseen, poliisi voi 87 §:n 1 momentin 1 kohdassa mainitun virkamiehen kirjallisesta pyynnöstä
suorittaa sellaisen toimivaltaansa kuuluvan yksittäisen toimenpiteen.
Poliisi luovuttaa 1 momentissa tarkoitetulla
toimenpiteellä saadut tallenteet ja asiakirjat puolustusvoimien rikosten ennalta estämistä ja paljastamista hoitaville. Poliisi saa luovuttaa tallenteet ja asiakirjat käsittelemättöminä. Tällöin tallenteiden ja asiakirjojen tarkastamisesta sekä
muista tiedon käsittelyyn liittyvistä tehtävistä
vastaavat puolustusvoimien rikosten ennalta estämistä ja paljastamista hoitavat siten kuin poliisilain 5 luvussa säädetään.
Asian laadun niin vaatiessa 86 §:n 1 momentissa tarkoitettu tehtävä suoritetaan yhteistoiminnassa poliisin kanssa. Puolustusvoimien rikosten ennalta estämistä ja paljastamista hoitava ja asianomainen poliisiviranomainen sopivat
yhteistoiminnassa tehtävään liittyvistä kysymyksistä. Poliisilla on myös erityisestä syystä
oikeus oma-aloitteisesti ottaa 86 §:n 1 momentin mukainen rikosten ennalta estämistä ja paljastamista koskeva asia tutkittavakseen.
91 §
Oikeus saada tietoja eräiden viranomaisten
rekistereistä rikoksia ennalta estettäessä ja paljastettaessa
Puolustusvoimien rikosten ennalta estämistä
ja paljastamista hoitavilla virkamiehillä on
86 §:n 1 momentissa tarkoitetun tehtävän suorittamiseksi oikeus salassapitosäännösten estämät-
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tä saada tehtävien suorittamisen kannalta välttämättömät tiedot seuraavasti:
1) väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain
13—17 §:n mukaisia tietoja väestötietojärjestelmästä;
2) sakkorekisteristä tietoja sakoista ja niiden
täytäntöönpanosta sekä oikeushallinnon valtakunnallisen tietojärjestelmän diaari- ja asianhallintatietojen valtakunnalliseen käsittelyjärjestelmään sisältyviä tietoja syyttäjäviranomaisessa
tai tuomioistuimessa vireillä olevista tai olleista
rikosasioista ja ratkaisu- ja päätösilmoitusjärjestelmään sisältyviä tietoja rikosasioissa annetuista ratkaisuista ja niiden lainvoimaisuudesta, jos
sellainen tieto on saatavissa;
3) ulkoasiainministeriöltä ulkomaalaisrekisteristä annetussa laissa (1270/1997) säädettyyn
ulkomaalaisrekisteriin kuuluvasta viisumiasioiden osarekisteristä tietoja viisumihakemuksista
ja -päätöksistä sekä ulkoasiainministeriön tietojärjestelmistä tietoja Suomessa lähettäjävaltiota
edustavan diplomaatti- ja konsuliedustuston,
kansainvälisen järjestön Suomessa olevan toimielimen henkilökuntaan kuuluvista, näiden perheenjäsenistä ja yksityisessä palveluksessa olevista henkilöistä;
4) passilaissa (671/2006) säädetystä passirekisteristä tiedot passihakemuksesta ja päätöksestä passiasiassa, tiedot passista tai muusta
Suomen viranomaisen antamasta matkustusasiakirjasta, tiedot passin katoamisesta, anastamisesta tai haltuun ottamisesta sekä tiedot passin
antamisen esteistä ja passiasiaan liittyvästä huomautuksesta;
5) tietoja tullilaissa (1466/1994) säädetyistä
valvontatietorekisteristä ja tutkinta- ja virkaapujärjestelmästä;
6) tietoja ulosottokaaressa (705/2007) säädetystä ulosottorekisteristä;
7) ajoneuvoliikennerekisteristä annetussa
laissa säädetystä ajoneuvoliikennerekisteristä
omistajaa tai haltijaa koskevia tietoja;
8) tietoja matkustaja-aluksen henkilöluetteloista annetun lain (1038/2009) mukaisista matkustajia koskevista henkilöluetteloista;
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9) majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain (308/2006) mukaisia tarpeellisia matkustajatietoja majoitustoiminnan harjoittajilta;
10) radiotaajuuksista ja telelaitteista annetussa laissa (1015/2001) tarkoitettuja taajuuksien
käyttöä koskevia tietoja;
11) tietoja 118 §:ssä säädetystä kurinpitoratkaisurekisteristä;
12) tietoja asevelvollisuuslaissa säädetystä
asevelvollisrekisteristä;
13) tietoja sotilaallisesta kriisinhallinnasta
annetussa laissa säädetystä kriisinhallintahenkilöstörekisteristä;
14) tietoja vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetussa laissa säädetystä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen rekisteristä;
15) puolustusministeriöltä tietoja puolustustarvikkeiden
viennistä
annetussa
laissa
(282/2012) tarkoitetuista lupa-asioista;
16) ulkoasiainministeriöltä tietoja kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta annetussa laissa
(562/1996) tarkoitetuista lupa-asioista;
17) virka-apua pyytäneeltä viranomaiselta
tarpeellisia tietoja virka-avun antamiseksi.
Oikeudesta tietojen saamiseen säädetään lisäksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetussa laissa, henkilötietojen käsittelystä
rangaistusten täytäntöönpanossa annetussa laissa, henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetussa laissa (579/2005), ulkomaalaisrekisteristä annetussa laissa, puolustusvoimista
annetussa laissa ja muualla laissa.
Tässä pykälässä tarkoitetut tiedot saa luovuttaa maksutta ja myös teknisen käyttöyhteyden
avulla tai muuten sähköisesti, siten kuin siitä rekisterinpitäjän kanssa sovitaan.
92 §
Oikeus saada tietoja muulta viranomaiselta
Puolustusvoimien rikosten ennalta estämistä
ja paljastamista hoitavilla virkamiehillä on
oikeus saada viranomaiselta sekä julkista tehtävää hoitamaan asetetulta yhteisöltä ja henkilöltä
86 §:n 1 momentissa tarkoitetun tehtävän suorittamiseksi tarpeelliset tiedot ja asiakirjat maksutta ja salassapitosäännösten estämättä, jollei tie-
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don tai asiakirjan antamista pääesikunnalle tai
tietojen käyttöä todisteena ole laissa kielletty tai
rajoitettu.
Päätöksen salassa pidettävien tietojen hankkimisesta tekee 87 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu virkamies.
93 §
Oikeus saada tietoja yksityiseltä yhteisöltä
Puolustusvoimien rikosten ennalta estämistä
ja paljastamista hoitavilla virkamiehillä on
oikeus saada teleyritykseltä ja yhteisötilaajalta
yhteystiedot sellaisesta teleliittymästä, jota ei
mainita julkisessa luettelossa, tai teleliittymän,
sähköpostiosoitteen, muun teleosoitteen tai telepäätelaitteen yksilöivät tiedot, jos tietoja yksittäistapauksessa tarvitaan 86 §:n 1 momentissa
tarkoitetun tehtävän suorittamiseksi. Puolustusvoimien rikosten ennalta estämistä ja paljastamista hoitavilla on vastaava oikeus saada postitoimintaa harjoittavalta yhteisöltä jakeluosoitetietoja.

95 §
Kurinpitorangaistusten enimmäismäärien korottaminen
Sen lisäksi, mitä 3 §:ssä säädetään kurinpitorangaistuksista, kurinpitomenettelyssä saadaan
määrätä:
1) ylimääräistä palvelusta enintään viisitoista
kertaa;
2) poistumiskieltoa enintään neljäkymmentä
päivää;
3) kurinpitosakkoa enintään kuudeltakymmeneltä päivältä.
Tuomioistuin saa tuomita arestia enintään
kuusikymmentä vuorokautta.
Sen estämättä, mitä 5 §:n 2 momentissa säädetään yhteisestä kurinpitorangaistuksesta, saadaan määrätä poistumiskieltoa enintään viisikymmentä vuorokautta ja kurinpitosakkoa enintään kahdeksaltakymmeneltä päivältä sekä tuomita arestia enintään kahdeksankymmentä vuorokautta.
96 §

IV OSA
YHTEISET SÄÄNNÖKSET
10 luku
Normaaliolojen vakavat häiriötilanteet ja
poikkeusolot
94 §
Luvun säännösten soveltaminen
Tämän luvun säännöksiä sovelletaan silloin,
kun tasavallan presidentti on asevelvollisuuslain 83 §:n mukaisesti päättänyt ylimääräisestä
palveluksesta.

Kurinpitorangaistuksen määrääminen ammattisotilaalle
Sen estämättä, mitä 9 §:ssä säädetään, saadaan kaikille sotilaille määrätä kaikkia kurinpitorangaistuksia.
97 §
Kurinpitoesimiehen toimivalta
Sen estämättä, mitä 12 §:ssä säädetään, joukkoyksikön komentaja saa määrätä arestia lukuun ottamatta kaikkia kurinpitorangaistuksia.
Sen estämättä, mitä 12 §:ssä säädetään, perusyksikön päällikkö saa määrätä poistumiskieltoa
enintään 15 vuorokautta.
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98 §
Pääesikunnan esitutkintaa hoitavien virkamiesten toimivaltuudet
Sen lisäksi, mitä 36 §:n 1 momentin 1 kohdassa säädetään, pääesikunnan virkamies, joka on
suorittanut poliisialipäällystötutkinnon, voi toimia tutkinnanjohtajana 35 §:ssä tarkoitetun rikoksen esitutkinnassa.
99 §
Asevelvollisuuslain mukaisessa palveluksessa
olevan toimivaltuudet
Asevelvollisuuslain mukaisessa palveluksessa oleva, joka toimii perusyksikön päällikkönä
tai hänen suoranaisena esimiehenään taikka
perusyksikön vääpelinä, saa määrätä kurinpitorangaistuksen siten kuin kurinpitorangaistuksen
määräämisoikeudesta 12 §:ssä säädetään.
Edellä 1 momentissa tarkoitettu kurinpitoesimies saa toimia tutkinnanjohtajana siten kuin
28 §:ssä säädetään. Riittävän koulutuksen saanut asevelvollisuuslain mukaisessa palveluksessa oleva saa toimia tutkijana.
Sen lisäksi, mitä 16 §:ssä säädetään, saa kiinniottamisen suorittaa asevelvollisuuslain mukaisessa palveluksessa oleva, joka on kiinniotettavan suoranainen esimies.
Riittävän koulutuksen saanut asevelvollisuuslain mukaisessa palveluksessa oleva voidaan
määrätä huolehtimaan täytäntöönpanosta.
100 §
Asevelvollisuuslain mukaisessa palveluksessa
olevan reserviläisen toimivaltuudet rikosten selvittämisessä
Tutkinnanjohtajana tai tutkijana 35 §:ssä tarkoitetussa tehtävässä voi toimia tehtävään riittävän koulutuksen saanut asevelvollisuuslain mukaisessa palveluksessa oleva reserviläinen.
Sen lisäksi, mitä 16 §:ssä säädetään, saa kiinniottamisen suorittaa asevelvollisuuslain mukaisessa palveluksessa oleva reserviläinen, joka on
määrätty 35 §:ssä tarkoitettuun tehtävään.
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Asevelvollisuuslain mukaisessa palveluksessa oleva reserviläinen, joka on määrätty 35 §:ssä
tarkoitettuun tehtävään, saa osallistua sen suorittamiseen puolustusvoimien esitutkintatehtävään
määrätyn virkamiehen ohjauksessa ja valvonnassa.
101 §
Kurinpitorangaistusten täytäntöönpano
Sen estämättä, mitä 70 §:ssä säädetään, varoitus saadaan panna täytäntöön heti kurinpitopäätöksen tekemisen jälkeen.
Rangaistulle on annettava hyvitys siltä osin
kuin varoitus on pantu täytäntöön ja kurinpitopäätös on lopullisesti kumottu tai poistettu tai
kurinpitorangaistusta lievennetty. Hyvityksen
rahamäärästä säädetään valtioneuvoston asetuksella.
Varoituksen kumoamista koskeva päätös on
julkaistava. Varoituksen kumoamispäätöksen
julkaisemisessa noudatetaan, mitä varoituksen
julkaisemisesta 75 §:ssä säädetään. Perusyksikön päällikkö tai häntä ylempi kurinpitoesimies voi lykätä kurinpitorangaistuksen täytäntöönpanoa tai keskeyttää täytäntöönpanon 71 §:n
3 momentissa säädetyssä tilanteessa.
102 §
Asevelvollisuuslain mukaisessa palveluksessa
olevan reserviläisen toimivaltuudet rikosten ennalta estämisessä ja paljastamisessa
Poliisimiehelle säädettyjä toimivaltuuksia voi
86 §:n 1 momentissa tarkoitetussa tehtävässä
käyttää tehtävään riittävän koulutuksen saanut
asevelvollisuuslain mukaisessa palveluksessa
oleva reserviläinen.
Asevelvollisuuslain mukaisessa palveluksessa oleva reserviläinen, joka on määrätty tämän
lain mukaiseen puolustusvoimien rikosten ennalta estämis- ja paljastamistehtävään, saa osallistua 86 §:n 1 momentissa tarkoitetun tehtävän
suorittamiseen ja 89 §:n 1 momentissa tarkoitettujen tiedonhankintamenetelmien käyttöön puolustusvoimien rikosten ennalta estämis- ja pal-
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jastamistehtävään määrätyn virkamiehen ohjauksessa ja valvonnassa.
103 §
Asevelvollisuuslain mukaisessa palveluksessa
olevan virkavastuu
Asevelvollisuuslain mukaisessa palveluksessa olevaan, joka käyttää 99, 100 tai 102 §:ssä tarkoitettua toimivaltaa, sovelletaan rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä.
104 §
Asevelvollisuuslain mukaisessa palveluksessa
olevan vahingonkorvausvastuu
Edellä 99, 100 tai 102 §:ssä tarkoitetun tehtävän yhteydessä aiheutuneesta vahingosta vastaa
valtio sen mukaan kuin vahingonkorvauslaissa
(412/1974) säädetään.
Edellä 99, 100 tai 102 §:ssä tarkoitettua tehtävää suorittavan korvausvastuuseen sovelletaan
vahingonkorvauslain 4 luvun säännöksiä asevelvollisen korvausvastuusta.
11 luku
Henkilörekisterit
105 §
Suhde muuhun lainsäädäntöön
Tämän lain mukaiseen henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan henkilötietolakia (523/1999)
ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia (621/1999), jollei tässä laissa toisin
säädetä.
106 §
Sotilasoikeudenhoidon tietojärjestelmä
Sotilasoikeudenhoidon tietojärjestelmä on
puolustusvoimien rikosten selvittämistä hoitavien käyttöön tarkoitettu pysyvä henkilörekiste-

ri. Tietojärjestelmän rekisterinpitäjä on pääesikunta.
Tietojärjestelmä voi sisältää tietoja, joita on
tarpeen käsitellä 27 ja 35 §:ssä tarkoitetun rikosten selvittämisen suorittamiseksi. Tietojärjestelmään saadaan tallettaa puolustusvoimissa tutkittavana olevasta rikoksesta epäillyn tai puolustusvoimien toimesta suoritettavan esitutkinnan
taikka pakkokeinon kohteena olevan, ilmoittajana, todistajana tai asianomistajana esiintyvän tai
muutoin asiaan liittyvän henkilön henkilöllisyyttä koskevista tiedoista tietojärjestelmän
käyttötarkoituksen kannalta tarpeelliset tiedot,
joita ovat henkilön nimet, syntymäaika, henkilötunnus, sukupuoli, äidinkieli, kansalaisuus, kansalaisuudettomuus, kansallisuus, kotivaltio, siviilisääty, syntymävaltio, syntymäkotikunta, kotikunta, ammatti, sotilasarvo, palveluspaikka,
työ- ja palvelushistoria, osoite ja puhelinnumero tai muu yhteystieto, tieto henkilön kuolemasta tai kuolleeksi julistamisesta, ja oikeushenkilön yksilöimiseksi tarpeelliset tiedot.
Tietojärjestelmään saadaan lisäksi tallettaa
27 ja 35 §:ssä tarkoitettujen tutkintatehtävien
suorittamiseksi, kirjaamiseksi ja tietojen hakemiseksi tämän lain soveltamisen yhteydessä saatuja tarpeellisia tietoja seuraavasti:
1) rikosilmoituksen tai muuta tapahtumaa
koskevan ilmoituksen numero, tapahtuma-aika
ja -paikka, ilmoitusaika, rikos- ja muut nimikkeet, törkeimmän rikoksen syyteoikeuden vanhentumisaika, tutkiva hallintoyksikkö, tutkijat,
tutkinnan tila, tutkinnanjohtaja, kurinpitoesimies, asian päättämiseksi tehdyt päätökset sekä
asian ratkaisutieto;
2) tiedot pakkokeinoista sekä esitutkinnan
vaiheista;
3) tietoja rikoksella menetetystä tai haltuun
otetusta omaisuudesta omaisuuden löytämiseksi
ja omistajalleen tai haltijalleen palauttamiseksi;
4) henkilöä koskevat hänen omaan turvallisuuteensa tai puolustusvoimien työturvallisuuteen vaikuttavat tiedot;
5) tiedot muista puolustusvoimien esitutkintatehtävään, toimenpiteeseen ja tapahtumaan liittyvistä tarpeellisista kuvauksista, olosuhteista ja
yksilöinneistä.
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Tietojärjestelmästä on käytävä ilmi tiedon tallettaja.
107 §
Sotilasoikeudenhoidon tietojärjestelmän käyttöoikeus
Tietojärjestelmää saavat käyttää tässä laissa
säädettyä rikosten selvittämistehtävää hoitavat
virkamiehet.
108 §
Turvallisuustietorekisteri
Turvallisuustietorekisteri on puolustusvoimien rikosten ennalta estämistä ja paljastamista
hoitavien käyttöön tarkoitettu pysyvä henkilörekisteri. Turvallisuustietorekisterin rekisterinpitäjä on pääesikunta.
Turvallisuustietorekisteri voi sisältää tietoja,
joita on tarpeen käsitellä 86 §:n 1 momentissa
tarkoitetun tehtävän suorittamiseksi. Rekisteriin
saadaan tallettaa henkilön henkilöllisyyttä koskevista tiedoista rekisterin käyttötarkoituksen
kannalta tarpeelliset tiedot, joita ovat henkilön
nimet, syntymäaika, henkilötunnus, sukupuoli,
äidinkieli, kansalaisuus, entinen kansalaisuus,
kansalaisuudettomuus, kansallisuus, kotivaltio,
siviilisääty, perhesuhteet, syntymävaltio, syntymäkotikunta, kotikunta, koulutus, ammatti,
työ- ja palvelushistoria, osoite ja puhelinnumero tai muu yhteystieto, tieto henkilön kuolemasta tai kuolleeksi julistamisesta, henkilöä koskevat ääni- ja kuvatallenteet sekä henkilön fyysisiin ominaisuuksiin perustuvat tunnistetiedot,
matkustusasiakirjan tiedot, viranomaisen antama asiakasnumero, ulkomaalaisen henkilön vanhempien nimet ja osoite, henkilöä koskevat hänen oman turvallisuuden tai puolustusvoimien
työturvallisuuden kannalta välttämättömät tiedot sekä oikeushenkilön yksilöimiseksi tarpeelliset tiedot.
Rekisteriin saadaan lisäksi tallettaa tarpeelliset tiedot henkilön tai yrityksen luotettavuuden
selvittämisestä.
Rekisteristä on käytävä ilmi tiedon tallettaja.
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109 §
Turvallisuustietorekisterin käyttöoikeus
Turvallisuustietorekisteriä saavat käyttää ne
87 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut
virkamiehet, jotka on määrätty hoitamaan 86 §:n
1 momentissa tarkoitettua rikoksen ennalta estämis- ja paljastamistehtävää.
Pääesikunta voi antaa käyttöoikeuden turvallisuustietorekisteriin myös poliisin, Tullin tai rajavartiolaitoksen palveluksessa oleville rikostiedustelu- ja tarkkailutehtäviin tai rikostietojen
analyysitehtäviin määrätyille virkamiehille siinä laajuudessa kuin näillä viranomaisilla on oikeus tietojen saamiseen puolustusvoimilta.
110 §
Tilapäiset henkilörekisterit
Puolustusvoimien valtakunnallisessa käytössä tai rikosten ennalta estämistä ja paljastamista
hoitavan virkamiehen tai virkamiesten muodostaman työryhmän käytössä voi olla tilapäisiä
henkilörekistereitä.
Tilapäiseen henkilörekisteriin saa tallettaa ja
siellä saa käsitellä vain 86 §:n 1 momentissa tarkoitetun tehtävän tai tehtäväkokonaisuuden suorittamiseksi tarpeellisia tietoja. Rekisteriin saadaan tallettaa henkilöä koskevat hänen omaan
turvallisuuteensa tai puolustusvoimien työturvallisuuden kannalta välttämättömät tiedot.
Tilapäisen henkilörekisterin käyttöoikeus on sillä tai niillä virkamiehillä, joiden käyttöön rekisteri on perustettu. Rekisteristä on käytävä ilmi
tiedon tallettaja.
Valtakunnallisen tilapäisen henkilörekisterin
rekisterinpitäjä on pääesikunta. Muun kuin valtakunnallisen virkamiehen tai virkamiesten työryhmän käyttöön perustetun tilapäisen henkilörekisterin rekisterinpitäjänä on toiminnasta vastaava hallintoyksikkö.
Valtakunnallisen tilapäisen henkilörekisterin
perustamisesta päättää pääesikunta. Muun kuin
valtakunnallisen virkamiehen tai virkamiesten
työryhmän käyttöön perustetun tilapäisen henkilörekisterin perustamisesta päättää toiminnasta
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vastaava hallintoyksikkö. Rekisterin perustamisesta tehdään kirjallinen päätös. Valtakunnallisessa käytössä olevien tilapäisten henkilörekisterien osalta rekisterin perustamista koskevasta
päätöksestä ja sen olennaisesta muuttamisesta
on ilmoitettava viimeistään kuukautta ennen rekisterin perustamista tai muuttamista tietosuojavaltuutetulle. Perustamispäätöksessä on mainittava henkilörekisterin käyttötarkoitus.

jestelmään säädetään pakkokeinolain 10 luvun
57 §:n 1 momentissa.
113 §
Tietojen luovuttaminen sotilasviranomaiselle

Tässä laissa tarkoitetussa 27, 35 ja 86 §:n mukaisessa yksittäisessä tehtävässä saatuja tehtävien suorittamiseksi tarpeellisia tietoja, jotka eivät liity kyseiseen tai muuhun suoritettavana
olevaan tehtävään, mutta ovat tarpeen todennäköisesti tulevassa muussa tehtävässä, saa kerätä
ja tallettaa 108 §:ssä tarkoitettuun turvallisuustietorekisteriin ja 110 §:ssä tarkoitettuun tilapäiseen henkilörekisteriin mainituissa lainkohdissa
säädetyin edellytyksin.
Tietoja talletettaessa on niihin mahdollisuuksien mukaan liitettävä arvio tietojen antajan luotettavuudesta ja tietojen oikeellisuudesta.

Pääesikunnalla on oikeus salassapitosäännösten estämättä luovuttaa sotilasviranomaiselle sotilasoikeudenhoidon tietojärjestelmän ja turvallisuustietorekisterin tietoja, jos se on tarpeen
sotilasviranomaiselle laissa säädettyjen tehtävien suorittamiseksi.
Sotilasoikeudenhoidon tietojärjestelmän ja
turvallisuustietorekisterin tietoja muuhun kuin
rekisterin käyttötarkoituksen mukaiseen käyttöön ja 111 ja 112 §:ssä tarkoitettuja tietoja saa
kuitenkin luovuttaa vain silloin, kun se on tarpeen:
1) valtion turvallisuuden varmistamiseksi;
2) välittömän henkeä tai terveyttä uhkaavan
vaaran taikka huomattavan omaisuusvahingon
torjumiseksi;
3) sellaisen rikoksen ennalta estämiseksi tai
selvittämiseksi, josta säädetty ankarin rangaistus on vähintään kaksi vuotta vankeutta.
Tiedot saa luovuttaa teknisen käyttöyhteyden
avulla tai muuten sähköisesti.

112 §

114 §

Salaisilla tiedonhankintakeinoilla ja salaisilla
pakkokeinoilla saatujen ylimääräisten tietojen
käsittely

Tietojen luovuttaminen muille viranomaisille

111 §
Yksittäiseen tehtävään liittymättömien tietojen
käsittely

Tämän lain 89 ja 90 §:n mukaisilla salaisilla
tiedonhankintakeinoilla saatu ylimääräinen tieto saadaan tallettaa turvallisuustietorekisteriin ja
tilapäiseen henkilörekisteriin, jos tieto koskee
sellaista rikosta, jonka estämisessä tai paljastamisessa olisi saatu käyttää sitä tiedonhankintakeinoa, jolla tieto on saatu, taikka jos tieto on
tarpeen rikoslain 15 luvun 10 §:ssä tarkoitetun
rikoksen estämiseksi.
Tämän lain 37 ja 38 §:n mukaisilla salaisilla
pakkokeinoilla saadun ylimääräisen tiedon tallettamisesta sotilasoikeudenhoidon tietojär-

Pääesikunta saa salassapitosäännösten estämättä luovuttaa sotilasoikeudenhoidon tietojärjestelmästä ja turvallisuustietorekisteristä tietoja seuraaville viranomaisille, jos tiedot ovat tarpeen seuraavissa tehtävissä:
1) poliisille niitä poliisilain 1 luvun 1 §:n
1 momentissa tarkoitettuja tehtäviä varten, jotka liittyvät oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen
turvaamiseen, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseen tai rikosten ennalta estämiseen, paljastamiseen, selvittämiseen ja syyteharkintaan saattamiseen;
2) rajavartiolaitokselle
aluevalvontalain
(755/2000) mukaista tehtävää varten ja rajavartiolaissa (578/2005) tarkoitettua rikosten ennal27
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ta estämistä, paljastamista, selvittämistä ja syyteharkintaan saattamista varten tai henkilöiden
maahantulon ja maastalähdön valvontaa ja siihen kuuluvan rajatarkastuksen suorittamista varten;
3) Tullille tullilaissa tarkoitettua ulkomaanliikenteen valvontaa, tullirikosten ennalta estämistä, paljastamista, selvittämistä ja syyteharkintaan saattamista tai henkilöiden maahantulon ja
maastalähdön valvontaa ja siihen kuuluvan rajatarkastuksen suorittamista varten;
4) syyttäjille virkatehtävien suorittamista varten syyttäjälaitoksesta annetun lain (439/2011)
25 §:ssä säädetyssä laajuudessa;
5) ulkoasiainministeriölle kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta annetussa laissa tarkoitettujen lupa-asioiden harkintaa varten;
6) puolustusministeriölle puolustustarvikkeiden viennistä annetussa laissa tarkoitettujen
lupa-asioiden harkintaa varten.
Rekisterin tietoja muuhun kuin sen käyttötarkoituksen mukaiseen käyttöön saa luovuttaa
vain 113 §:n 2 momentissa mainittua tarkoitusta
varten.
Tiedot saa luovuttaa teknisen käyttöyhteyden
avulla tai muuten sähköisesti siten, kuin siitä rekisterinpitäjän kanssa sovitaan.
115 §
Tietojen poistaminen sotilasoikeudenhoidon tietojärjestelmästä
Sotilasoikeudenhoidon
tietojärjestelmästä
poistetaan henkilöä koskevat tiedot:
1) viimeistään kymmenen vuoden kuluttua
viimeisen tiedon merkitsemisestä;
2) viimeistään vuoden kuluttua rikoksen syyteoikeuden vanhentumisesta, jos rikoksen syyteoikeuden vanhentumisaika on yli kymmenen
vuotta;
3) viimeistään vuoden kuluttua siitä, kun rekisterinpitäjä on saanut tiedon syyttäjän oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 1 luvun
7 tai 8 §:n taikka muun vastaavan lainkohdan nojalla tekemästä päätöksestä jättää ryhtymättä toimenpiteisiin rikokseen syyllisen saattamiseksi
syytteeseen taikka syyttäjän tekemästä päätök28

sestä, jonka mukaan asiassa ei ole kyseessä rikos tai näyttöä rikoksesta;
4) viimeistään vuoden kuluttua siitä, kun rekisterinpitäjä on saanut tiedon syyttäjän päätöksestä, että rikos on vanhentunut;
5) viimeistään vuoden kuluttua siitä, kun rekisterinpitäjä on saanut tiedon, että syyte on
lainvoimaisesti hylätty tai nostettu syyte syyteoikeuden vanhentumisen vuoksi hylätty;
6) viimeistään vuoden kuluttua rekisteröidyn
kuolemasta.
116 §
Tietojen poistaminen turvallisuustietorekisteristä
Turvallisuustietorekisteristä poistetaan henkilöä koskevat tiedot 25 vuoden kuluttua viimeisen tiedon merkitsemisestä.
Tietojen perustetta ja käsittelyn tarpeellisuutta on arvioitava vähintään viiden vuoden välein.
Turvallisuustietorekisterissä olevat tiedot
henkilön luotettavuuden selvittämisestä poistetaan vuoden kuluessa vastaavan uuden selvityksen antamisesta ja joka tapauksessa viimeistään
kymmenen vuoden kuluttua selvityksen antamisesta.
117 §
Tietojen poistaminen tilapäisestä henkilörekisteristä
Tilapäisestä henkilörekisteristä poistetaan
henkilöä koskevat tiedot:
1) kun tieto on todettu rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeettomaksi;
2) viimeistään vuoden kuluttua rikoksen syyteoikeuden vanhentumisesta, jos rikoksen syyteoikeuden vanhentumisaika on yli kymmenen
vuotta;
3) viimeistään vuoden kuluttua siitä, kun rekisterinpitäjä on saanut tiedon syyttäjän oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 1 luvun
7 tai 8 §:n taikka muun vastaavan lainkohdan nojalla tekemästä päätöksestä jättää ryhtymättä toimenpiteisiin rikokseen syyllisen saattamiseksi
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syytteeseen taikka syyttäjän tekemästä päätöksestä, jonka mukaan asiassa ei ole kyseessä rikos tai näyttöä rikoksesta;
4) viimeistään vuoden kuluttua siitä, kun rekisterinpitäjä on saanut tiedon syyttäjän päätöksestä, että rikos on vanhentunut;
5) viimeistään vuoden kuluttua siitä, kun rekisterinpitäjä on saanut tiedon, että syyte on
lainvoimaisesti hylätty tai nostettu syyte syyteoikeuden vanhentumisen vuoksi hylätty;
6) viimeistään vuoden kuluttua rekisteröidyn
kuolemasta.
Tietojen perustetta ja käsittelyn tarpeellisuutta on arvioitava vähintään kolmen vuoden välein.
Puolustusvoimien käyttöön perustettu tarpeettomaksi käynyt tilapäinen henkilörekisteri
on hävitettävä, jollei sitä siirretä arkistoitavaksi.

Kurinpitomenettelyssä tehdystä ratkaisusta
merkitään rekisteriin 2 momentissa tarkoitettujen tietojen lisäksi 53 §:ssä tarkoitetut tiedot sekä:
1) aika, jolloin päätös on annettu tiedoksi
asianosaiselle;
2) tieto muutoksenhausta ja sen johdosta tehdyistä päätöksistä;
3) tarkastusmerkinnät ja kurinpitomenettelyn
valvonnasta aiheutuneet toimenpiteet; sekä
4) seuraamuksen täytäntöönpanoa koskevat
tiedot.
Rekisteriin merkitään 1 §:n mukainen sotilaskurinpitomenettelyssä rikoksesta epäiltynä ollut
henkilö. Rekisteröidyn henkilön henkilöllisyyttä koskevista tiedoista saa rekisteriin tallettaa
henkilön nimen, henkilötunnuksen, sukupuolen,
äidinkielen, kansalaisuuden, kotikunnan ja
osoitteen.

118 §
Kurinpitoratkaisurekisteri
Kurinpitoratkaisurekisteri on puolustusvoimien valtakunnallinen pysyvä henkilörekisteri.
Kurinpitoratkaisurekisteriä pidetään sotilaskurinpitomenettelyssä määrättävien kurinpitoasioiden ratkaisujen tallentamista ja valvontaa,
aiempien kurinpitopäätösten selvittämistä ja rikos- ja seuraamustilastojen ylläpitämistä varten
sekä tuomioistuimessa sotilasoikeudenkäyntiasiana käsitellyissä asioissa annettujen ratkaisujen mukaan lukien kurinpitorangaistusten tallentamiseksi. Rekisteristä voidaan siirtää tarpeelliset tiedot asevelvollisrekisteriin sen mukaan kun
siitä asevelvollisuuslaissa säädetään.
Kurinpitoratkaisurekisteriin tallennetaan ratkaisutiedot kurinpitomenettelyssä tehdyistä ratkaisuista sekä syyttäjän ja tuomioistuimen sotilasoikeudenkäyntiasiana käsittelemistä asioista,
syyttäjän sotilasoikeudenkäyntiasiassa tekemät
ratkaisutiedot sekä kurinpitomenettelyssä tehdyt ratkaisut. Ratkaisutietoina tallennetaan asian
käsitelleen viranomaisen nimi, asian ja ratkaisun tunnistetiedot, ratkaisu tai tiedot asian lopputuloksesta sekä tiedot ratkaisun lainvoimaisuudesta.

119 §
Kurinpitoratkaisurekisterin pitäjä
Kurinpitoratkaisurekisterin pitäjä on:
1) perusyksikkö tai muu vastaava joukko tai
laitos siellä asevelvollisuuslain mukaisessa palveluksessa olevien henkilöiden osalta;
2) joukko-osasto tai vastaava joukko tai laitos siellä muiden kuin 1 kohdassa tarkoitetulla
perusteella palvelevien henkilöiden osalta, joukko-osaston komentajaa ja vastaavassa virka-asemassa olevaa lukuun ottamatta; sekä
3) pääesikunta siellä palvelevien henkilöiden
sekä joukko-osastojen komentajia ja vastaavia
tai näitä ylemmissä virka-asemissa olevien osalta.
120 §
Tietojen poistaminen kurinpitoratkaisurekisteristä
Kurinpitoratkaisurekisteristä poistetaan tieto
1) muistutuksesta, ylimääräisestä palveluksesta ja enintään kymmenen vuorokauden
poistumiskiellosta kolmen vuoden kuluttua sekä
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2) varoituksesta, yli kymmenen vuorokauden
poistumiskiellosta, kurinpitosakosta ja arestista
viiden vuoden kuluttua
kurinpitorangaistuksen tuomitsemisesta tai
määräämisestä, jollei asianomaista tänä aikana
ole tuomioistuimen päätöksellä tai kurinpitomenettelyssä rangaistu.
Jos henkilöä on rangaistu tuomioistuimen
päätöksellä tai kurinpitomenettelyssä useammin
kuin kerran, tiedot poistetaan kurinpitoratkaisurekisteristä viiden vuoden kuluttua viimeisestä
kurinpitorangaistuksesta.
121 §

Rekisterinpitäjä tai sen määräämä hallintoyksikkö antaa tiedot tarkastamista varten.
123 §
Tarkastusoikeuden rajoitukset
Rekisteröidyn tarkastusoikeutta ei ole turvallisuustietorekisteriin eikä tilapäiseen henkilörekisteriin.
Tietosuojavaltuutettu voi rekisteröidyn pyynnöstä tarkastaa turvallisuustietorekisteriin ja tilapäiseen henkilörekisteriin talletettujen rekisteröityä koskevien tietojen lainmukaisuuden.

Arkaluonteisten tietojen käsittely

12 luku

Henkilötietolain 11 §:n 3 kohdassa tarkoitettuja tietoja saa kerätä ja tallettaa tässä luvussa
tarkoitettuun henkilörekisteriin silloin, kun tietojen käsittely on rekisterin käyttötarkoituksen
kannalta tarpeellista.
Henkilötietolain 11 §:n 1 ja 2 sekä 4—6 kohdassa tarkoitettuja tietoja saa kerätä ja tallettaa
tässä luvussa tarkoitettuun henkilörekisteriin
ainoastaan silloin, kun tietojen käsittely on tämän lain 27 tai 35 §:ssä taikka 86 §:n 1 momentissa tarkoitetun yksittäisen tehtävän suorittamiseksi välttämätöntä.
Henkilötietolain 11 §:n 4 kohdassa tarkoitettuja tietoja saa lisäksi kerätä ja tallettaa tässä
luvussa tarkoitettuun henkilörekisteriin silloin,
kun tietojen käsittely on rekisteröidyn oman turvallisuuden tai viranomaisen työturvallisuuden
varmistamiseksi välttämätöntä.

Valvonta

122 §
Henkilötietojen tarkastaminen
Rekisteröidyn on halutessaan tarkastaa itseään koskevia tietoja esitettävä tätä tarkoittava
pyyntö henkilökohtaisesti rekisterinpitäjälle tai
muulle rekisterinpitäjän osoittamalle puolustusvoimien puolesta tietojen antamiseen oikeutetulle hallintoyksikölle, ja todistettava henkilöllisyytensä.
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124 §
Kurinpitorangaistusten tarkastukset
Joukko-osaston komentajan on tarkastettava
alaistensa kurinpitoesimiesten määräämät kurinpitorangaistukset vähintään neljännesvuosittain.
Pääesikunta toimittaa tai toimituttaa kurinpitorangaistusten tarkastuksia tarvittaessa.
125 §
Kurinpitoratkaisurekisterien tarkastukset
Maavoimien komentajan, merivoimien komentajan, ilmavoimien komentajan ja vastaavan
kurinpitoesimiehen on tarkastettava sotilaslakimiehen avustamana alaistensa joukkojen ja laitosten kurinpitoratkaisurekisterit vähintään kerran vuodessa.
126 §
Kurinpitovallankäytön valvonta
Kurinpitoesimiehen on valvottava alaistensa
kurinpitoesimiesten kurinpitovallan käyttöä.
Jos joukko-osaston komentaja tai häntä ylempi kurinpitoesimies havaitsee, että kurinpitomenettelyssä on tapahtunut olennainen virhe tai
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kurinpitoesimies on ylittänyt toimivaltansa taikka kurinpitoasiassa tehty päätös on lopputulokseltaan virheellinen tai ilmeisesti kohtuuton,
hänen on kumottava päätös tai lievennettävä kurinpitorangaistusta. Päätöstä ei kuitenkaan saa
kumota tai muuttaa, jos sen tekemisestä on kulunut enemmän kuin kaksi vuotta, jolleivät erityisen painavat syyt sitä vaadi.
Jos 2 momentissa tarkoitettu kurinpitoesimies katsoo, että kurinpitoasia tulee ottaa uudelleen käsiteltäväksi tai kurinpitopäätöstä olisi
muutettava kurinpitoasian vastaajan vahingoksi, hän voi hakea kurinpitopäätöksen poistamista tai purkamista. Kurinpitopäätökseen sovelletaan vastaavasti, mitä tuomion poistamisen edellytyksistä oikeudenkäymiskaaren 31 luvun 1 §:n
1 momentissa ja tuomion purkamisen edellytyksistä saman luvun 9 §:n 1 momentissa säädetään.
Hakemus on tehtävä tämän lain 55 §:n 2 momentissa tarkoitetulle tuomioistuimelle kuuden
kuukauden kuluessa kurinpitopäätöksen tekemispäivästä. Menettelyyn tuomioistuimessa sovelletaan,
mitä
oikeudenkäymiskaaren
31 luvussa ylimääräisen muutoksenhakuasian
käsittelystä säädetään.
Jos tuomioistuin tai kurinpitomenettelyä valvova esimies on muuttanut alemman esimiehen
kurinpitoasiassa tekemän päätöksen tai kumonnut sen, on päätös annettava tiedoksi asianosaisille. Tiedoksiannossa noudatetaan, mitä
54 §:ssä kurinpitopäätöksen tiedoksiannosta
säädetään.
Jos kurinpitopäätöksessä määrätty seuraamus
on pantu täytäntöön ja kurinpitopäätös on kumottu tai poistettu taikka seuraamusta on lievennetty, noudatetaan, mitä 68 §:ssä hyvityksestä
säädetään. Hyvityspäätöksen tekee tämän pykälän 2 momentissa tarkoitettu kurinpitoesimies.
127 §

mien asessori valvoo 35 §:n mukaista rikosten
selvittämistä ja tiedusteluosaston osastopäällikkö valvoo 86 §:n mukaista rikosten ennalta estämistä ja paljastamista.
128 §
Puolustusministeriön suorittama valvonta
Edellä 37 §:ssä mainittujen salaisten pakkokeinojen ja 89 §:n 1 momentissa mainittujen salaisten tiedonhankintakeinojen käytöstä laadittu
pöytäkirja on toimitettava puolustusministeriölle.
Puolustusministeriölle on toimitettava tiedot
yhteiskunnallisesti, taloudellisesti tai vakavuudeltaan merkittävistä puolustusvoimien rikostorjuntaan liittyvistä asioista.
Salaisten pakkokeinojen ja salaisten tiedonhankintakeinojen käytön järjestämisessä ja valvonnassa sekä toimenpiteiden kirjaamisessa ja
valvontaa varten annettavissa selvityksissä noudatetaan, mitä pakkokeinolaissa ja poliisilaissa
sekä niiden nojalla säädetään.
129 §
Kertomus eduskunnan oikeusasiamiehelle
Puolustusministeriö antaa eduskunnan oikeusasiamiehelle
vuosittain
kertomuksen
37 §:ssä mainittujen salaisten pakkokeinojen ja
89 §:n 1 momentissa mainittujen salaisten tiedonhankintakeinojen ja niiden suojaamisen käytöstä ja valvonnasta. Kertomus toimitetaan lisäksi tiedoksi suojelupoliisille.
13 luku
Erinäiset säännökset
130 §

Puolustusvoimien rikostorjunnan valvonta puolustusvoimissa

Tarkemmat säännökset

Puolustusvoimista annetussa laissa tarkoitettu puolustusvoimien johto valvoo puolustusvoimien rikostorjuntaa. Lisäksi tämän lain 36 §:n
1 momentin 1 kohdassa mainittu puolustusvoi-

Tarkempia säännöksiä kurinpitorangaistusten täytäntöönpanoon liittyvistä ja muista viranomaisten välisistä ilmoituksista voidaan antaa
valtioneuvoston asetuksella.
31
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131 §

133 §

Merkintä ratkaisu- ja päätösilmoitusjärjestelmään

Siirtymäsäännökset

Tuomioistuimen on tehtävä määräämästään
kurinpitorangaistuksesta merkintä oikeushallinnon valtakunnallisen tietojärjestelmän ratkaisuja päätösilmoitusjärjestelmään tiedon välittämiseksi sotilasviranomaisille. Merkinnän tekemiseen sovelletaan, mitä oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä annetussa laissa
(372/2010) ja sen nojalla säädetään.
14 luku
Voimaantulo ja siirtymäsäännökset
132 §
Voimaantulo
Tämä laki tulee voimaan
päivänä
kuuta
.
Tällä lailla kumotaan sotilaskurinpitolaki
(331/1983) ja poliisin tehtävien suorittamisesta
puolustusvoimissa annettu laki (1251/1995).
20

Jos kurinpitomenettelyssä käsiteltävä rikos on
tehty ennen tämän lain voimaantuloa, sovelletaan määrättäviin seuraamuksiin, pakkokeinoihin, asian käsittelyyn ja muutoksenhakuun sekä
täytäntöönpanoon ja valvontaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.
Ennen kuin korkein oikeus on liittynyt oikeushallinnon valtakunnalliseen tietojärjestelmään, se toimittaa 131 §:ssä tarkoitetut tiedot lähettämällä päätöksestään jäljennöksen Oikeusrekisterikeskukselle tietojen välittämiseksi sotilasviranomaisille, jollei oikeusministeriön asetuksella säädetä tietojen toimittamisesta muulla
tavoin.
Tämän lain 106 §:n mukaista sotilasoikeudenhoidon tietojärjestelmää koskeva tietojenkäsittely on toteutettava tämän lain mukaisena neljän
vuoden kuluessa lain voimaantulosta.
Poliisin tehtävien suorittamisesta puolustusvoimissa annetun lain 10 §:ssä tarkoitetun rikostietorekisterin tiedot siirretään tarpeellisilta osin
sotilasoikeudenhoidon tietojärjestelmään.
Jos muualla laissa tai asetuksessa viitataan
sotilaskurinpitolain tai poliisin tehtävien suorittamisesta puolustusvoimissa annetun lain säännöksiin, viittauksen katsotaan tämän lain voimaan tultua tarkoittavan viittausta tähän lakiin.

Laki
rikoslain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan rikoslain (39/1889) 6 luvun 16 §, sellaisena kuin se on laissa 515/2003, sekä
muutetaan 6 luvun 1 §:n 4 momentti, 8 luvun 18 §:n 3 momentti sekä 16 luvun 15 §,
sellaisina kuin ne ovat, 6 luvun 1 §:n 4 momentti laeissa 515/2003 ja 1195/2004, 8 luvun 18 §:n
3 momentti laissa 297/2003 ja 16 luvun 15 § laissa 563/1998, seuraavasti:
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6 luku

rinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa annetussa laissa ( / ).

Rangaistusten määräämisestä
1§

16 luku

Rangaistuslajit

Rikoksista viranomaisia vastaan

— — — — — — — — — — — — — —
Sotilaan ja muun 45 luvun alaisen henkilön
kurinpitorangaistuksia ovat muistutus, ylimääräinen palvelus, varoitus, poistumiskielto, kurinpitosakko ja aresti. Sovellettaessa muuhun kuin
45 luvun alaiseen henkilöön säännöstä, jossa
säädetään seuraamukseksi kurinpitorangaistus,
hänet tuomitaan kurinpitorangaistuksen sijasta
sakkoon.
— — — — — — — — — — — — — —

15 §

8 luku
Vanhentumisesta
18 §
Viittaussäännös
— — — — — — — — — — — — — —
Sotilaalle ja muulle 45 luvun alaiselle henkilölle tuomittavan kurinpitorangaistuksen täytäntöönpanon vanhentumisesta säädetään sotilasku-

Vangin laiton vapauttaminen
Joka laittomasti
1) vapauttaa vangin, pidätetyn tai kiinniotetun taikka sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa annetussa laissa tarkoitettuun arestiin määrätyn henkilön vankilasta tai
muusta säilytyspaikasta tai häntä vartioivan,
saattavan tai kuljettavan virkamiehen tai sotilaan huostasta taikka auttaa häntä pääsemään
karkuun tai
2) estää toimivaltaista virkamiestä tai sotilasta ottamasta kiinni pakosalla olevaa vangittavaksi tai pidätettäväksi määrättyä tai kiinniotettavaa henkilöä,
on tuomittava vangin laittomasta vapauttamisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi
vuodeksi.
Yritys on rangaistava.
20

Tämä laki tulee voimaan
.

päivänä

kuuta

Laki
sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan sakon täytäntöönpanosta annetun lain (672/2002) 1 §:n 1 momentin 2 kohta ja 2 §:n
2 momentti, sellaisena kuin niistä on 1 §:n 1 momentin 2 kohta laissa 224/2008, seuraavasti:
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1§

2§

Lain soveltamisala

Seuraamusten täytäntöönpanokelpoisuus

Tässä laissa säädetyssä järjestyksessä pannaan täytäntöön seuraavat seuraamukset:
— — — — — — — — — — — — — —
2) kurinpitosakko, joksi poistumiskielto on
sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa annetun lain ( / ) 84 §:n 1 momentin nojalla tai aresti mainitun lain 85 §:n
1 momentin nojalla muunnettu;
— — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — —
Sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa annetun lain 84 §:n 1 momentissa ja 85 §:n 1 momentissa tarkoitettu kurinpitosakko, joksi poistumiskielto tai aresti on muunnettu, on täytäntöönpanokelpoinen heti muuntamisen jälkeen.
— — — — — — — — — — — — — —
20

Tämä laki tulee voimaan
.

päivänä

kuuta

Laki
turvallisuusselvityksistä annetun lain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan turvallisuusselvityksistä annetun lain (177/2002) 8 §:n 1 momentin 4 kohta sekä 22 ja
26 §, sellaisina kuin niistä ovat 8 §:n 1 momentin 4 kohta laissa 595/2005 ja 22 § laissa 401/2010,
seuraavasti:
8§
Turvallisuusselvityksen tekeminen
Turvallisuusselvitys voi perustua vain sellaisiin rekisteritietoihin, jotka sisältyvät:
— — — — — — — — — — — — — —
4) pääesikunnan pitämään sotilasoikeudenhoidon tietojärjestelmään sekä turvallisuustietorekisteriin;
— — — — — — — — — — — — — —
22 §

sakkorekisteriin taikka oikeushallinnon valtakunnallisen tietojärjestelmän diaari- ja asianhallintatietojen valtakunnalliseen käsittelyjärjestelmään syyttäjäviranomaisessa tai tuomioistuimessa vireillä olevista tai olleista rikosasioista
tai ratkaisu- ja päätösilmoitusjärjestelmään rikosasioissa annetuista ratkaisuista taikka pääesikunnan pitämään sotilasoikeudenhoidon tietojärjestelmään tai turvallisuustietorekisteriin.
26 §

Suppean turvallisuusselvityksen tekeminen

Turvallisuusselvityksistä pidettävät henkilörekisterit

Suppea turvallisuusselvitys voi perustua vain
sellaisiin rekisteritietoihin, jotka sisältyvät poliisiasiain tietojärjestelmään, rikosrekisteriin,

Tehdyistä turvallisuusselvityksistä pidettävistä henkilörekistereistä säädetään henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetussa
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laissa ja sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta
puolustusvoimissa annetussa laissa ( / ).

20

Tämä laki tulee voimaan
.

päivänä

kuuta

Laki
tieliikennelain 25 ja 48 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan tieliikennelain (267/1981) 25 §:n 3 momentti ja 48 §:n 2, 4 ja 5 momentti,
sellaisina kuin ne ovat, 25 §:n 3 momentti ja 48 §:n 2 momentti laissa 23/2001, 48 §:n 4 momentti
laissa 449/1989 ja 48 §:n 5 momentti laissa 527/2005, seuraavasti:
25 §
Nopeusrajoitukset
— — — — — — — — — — — — — —
Hälytysajoneuvon, liikenteen valvontaan
taikka poliisin, rajavartiolaitoksen, Tullin tai sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa annetun lain ( / ) 86 §:n 1 momentin
mukaiseen virkatehtävään käytettävän ajoneuvon kuljettaja sekä poliisiajoneuvon vetämään
saattueeseen kuuluvan ajoneuvon kuljettaja saa
ylittää tässä pykälässä tarkoitetun suurimman
sallitun nopeuden, jos tehtävän kiireellisyys sitä
välttämättä edellyttää.
— — — — — — — — — — — — — —
48 §
Poikkeussäännökset
— — — — — — — — — — — — — —
Säädettyjä valomerkkejä antavaa hälytysajoneuvoa ja poliisin, rajavartiolaitoksen, Tullin
taikka sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta
puolustusvoimissa annetun lain 86 §:n 1 momentin mukaisessa virkatehtävässä olevaa ajoneuvoa sekä sanottuja merkkejä antavan poliisiajoneuvon vetämään saattueeseen kuuluvaa ajoneuvoa saa, milloin tehtävä välttämättä sitä edellyttää, erityistä varovaisuutta noudattaen kuljettaa

sellaisella tiellä, tien osalla tai alueella, jolla ajaminen muutoin on kielletty.
— — — — — — — — — — — — — —
Ajoneuvon, jota käytetään 3 momentissa mainitussa työssä, liikennevalvonnassa tai poliisin,
rajavartiolaitoksen, Tullin taikka sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa annetun lain 86 §:n 1 momentin mukaisessa virkatehtävässä, saa tämän lain 26—28 §:n säännösten estämättä tilapäisesti pysäyttää tai pysäköidä tehtävän vaatimalla tavalla edellyttäen, ettei
liikennettä ilmeisesti vaaranneta.
Poliisimiehellä, tullimiehellä, rajavartiomiehellä sekä sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa annetussa laissa tarkoitetulla rikosten ennaltaestämis- ja paljastamistehtävässä toimivalla virkamiehellä on tarkkailutehtävässä, poliisimiehellä, tullimiehellä sekä
sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa annetussa laissa tarkoitetulla rikosten ennaltaestämis- ja paljastamistehtävässä toimivalla virkamiehellä teknisen tarkkailun tehtävässä ja poliisimiehellä peitetoimintatehtävässä
ja valeostotehtävässä toimiessaan erityistä varovaisuutta noudattaen sama oikeus kuin säädettyjä ääni- ja valomerkkejä antavan poliisiauton
kuljettajalla poiketa tämän lain säännöksistä.
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20

Tämä laki tulee voimaan
.

päivänä

kuuta

Laki
ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 10 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan ulkomaalaisrekisteristä annetun lain (1270/1997) 10 §:n 1 momentin 1 kohta, sellaisena kuin se on laissa 305/2004, seuraavasti:
10 §
Tietojen luovuttaminen rekisteristä
Sen lisäksi, mitä muualla laissa säädetään
taikka Suomea sitovissa kansainvälisissä sopimuksissa määrätään, ulkomaalaisrekisteristä saa
salassapitosäännösten estämättä ja siinä määrin
kuin se vastaanottavan viranomaisen lakisääteisten tehtävien suorittamiseksi on tarpeen luovuttaa tietoja:
1) viisumia ja oleskelulupaa sekä kansainvälistä suojelua koskevista hakemuksista ja hake-

muksiin annetuista päätöksistä puolustusvoimille rikosten ennalta estämistä ja paljastamista
varten sekä oleskeluoikeuden rekisteröinneistä
ja henkilön kansalaisuustiedoista asevelvollisuuslaissa (1438/2007) tarkoitettujen asevelvollisuusasiain käsittelyä varten;
— — — — — — — — — — — — — —

20

Tämä laki tulee voimaan
.

päivänä

kuuta

Laki
kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta annetun lain 7 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta annetun lain (562/1996) 7 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 226/2011, seuraavasti:
7§
Tarkastus- ja tietojensaantioikeus
Ulkoasiainministeriöllä, tulliviranomaisella
ja veroviranomaisilla on oikeus salassapitosäännösten estämättä antaa toisilleen sellaisia viejiä
36

ja vietyjä kaksikäyttötuotteita koskevia tietoja,
joita viranomaiset tarvitsevat valvontatehtävässään. Näitä tietoja voidaan luovuttaa Euroopan
unionin valvontaviranomaisille. Pääesikunnan
oikeudesta saada ulkoasiainministeriöltä kaksikäyttötuotteita koskevia tietoja säädetään soti-
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laskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa annetussa laissa ( / ).
— — — — — — — — — — — — — —

20

Tämä laki tulee voimaan
.

päivänä

kuuta

Laki
puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan puolustusvoimista annetun lain (551/2007) 7 ja 8 §, 16 §:n 4 momentti sekä 37 §:n otsikko ja 3 momentti sekä
lisätään 19 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 840/2011, uusi 3 momentti sekä lakiin uusi
23 a § seuraavasti:
2 luku
Toimivalta

missa annetussa laissa säädettyjen tehtävien hoitamiseksi.
— — — — — — — — — — — — — —

7§
Sotilaskurinpito
Puolustusvoimien kurinpitovallasta säädetään sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa annetussa laissa ( / ).

19 §

8§

Henkilöllisyyden selvittäminen, henkilön poistaminen ja kiinniotto-oikeus

Rikostorjunta
Puolustusvoimien rikostorjunnasta säädetään
sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa annetussa laissa.
16 §
Lupa- ja valvonta-asioiden rekisteri
— — — — — — — — — — — — — —
Rekisteristä voidaan luovuttaa tietoja sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoi-

— — — — — — — — — — — — — —
Rikoslain 45 luvun alainen henkilö saadaan
lisäksi ottaa kiinni, jos:
1) hänen lausumistaan uhkauksista tai muusta
käyttäytymisestään voidaan päätellä hänen todennäköisesti syyllistyvän rikokseen; tai
2) hän on tuntematon ja kieltäytyy antamasta
henkilöllisyytensä selvittämiseksi tarpeellisia
tietoja niitä tiedustelevalle esimiehelle, järjestyspartiolle tai vartio- tai päivystystehtävää suorittavalle sotilaalle taikka antaa henkilöllisyydestään ilmeisesti virheellisen tiedon.
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23 a §

37 §

Joukko-osaston komentajan tarkastus- ja etsintäoikeus

Puolustusvoimien virkojen ja tehtävien kelpoisuusvaatimukset

Puolustusvoimien palveluksessa olevaan henkilöön, joka ei ole rikoslain 45 luvun alainen,
voidaan kohdistaa sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa annetun lain
25 §:n 1 momentissa tarkoitettu etsintä ja tarkastus, jos on syytä epäillä kyseisessä momentissa
mainittuja määräyksiä rikotun.
Luvattomasti tai laittomasti hallussa pidettyyn puolustusvoimien omaisuuteen taikka huumausaineeseen tai alkoholijuomaan sovelletaan
vastaavasti, mitä sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa annetun lain 25 §:n
2 momentissa säädetään.

— — — — — — — — — — — — — —
Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä puolustusvoimien virkojen ja
tehtävien erityisistä kelpoisuusvaatimuksista,
kuten koulutuksesta, kokemuksesta sekä esimiestehtävässä edellytettävästä johtamistaidosta.

20

Tämä laki tulee voimaan
.

päivänä

kuuta

Laki
sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain 28 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain (211/2006) 28 §:n 1 momentti seuraavasti:
28 §
Rikosoikeudellinen vastuu
Edellä 6 §:ssä tarkoitetussa koulutuksessa tai
harjoituksessa taikka kriisinhallintapalveluksessa oleviin henkilöihin sovelletaan rikoslain
45 luvun säännöksiä. Heidän kriisinhallintaoperaation palvelusalueella tekemiinsä sotilasoikeudenkäyntilaissa (326/1983) tarkoitettuihin
rikoksiin ei kuitenkaan sovelleta sota-aikana
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tehtyjä rikoksia koskevia säännöksiä. Heihin sovelletaan sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta
puolustusvoimissa annettua lakia ( / ) ja sen
nojalla annettuja säännöksiä siltä osin kuin tässä
pykälässä ei toisin säädetä.
— — — — — — — — — — — — — —

20
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.

päivänä

kuuta
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Laki
nimikirjalain 4 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan nimikirjalain (1010/1989) 4 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 613/2002, seuraavasti:
4§
Nimikirjaan talletettavat tiedot
— — — — — — — — — — — — — —
Nimikirjaan on lisäksi talletettava seuraavat
tiedot:
1) tieto asevelvollisuuden suorittamisesta tai
asevelvollisuuden suorittamisesta vapauttamisesta;
2) tieto seuraavista rangaistuksista:
a) kurinpitorangaistus sotilasrikoksesta määrättyä muistutusta lukuun ottamatta;

b) tuomioistuimen virkarikoksesta tai sotilasvirkarikoksesta rikoslain (39/1889) 40 luvun
mukaan tuomitsema rangaistus sotilasrikoksesta
tuomittua muistutusta lukuun ottamatta;
c) tuomioistuimen muusta rikoksesta tuomitsema vankeusrangaistus, jos rangaistus on tuomittu virkamiehelle tai jos rikos on tehty tuomitun ollessa virkasuhteessa valtioon.
— — — — — — — — — — — — — —
20

Tämä laki tulee voimaan
.

päivänä

kuuta

Laki
henkilötietojen käsittelystä rangaistusten täytäntöönpanossa annetun lain 16 ja 17 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan henkilötietojen käsittelystä rangaistusten täytäntöönpanossa annetun lain (422/2002)
16 §:n 1 momentin 10 kohta ja 17 § seuraavasti:
16 §
Tietojen luovuttaminen täytäntöönpanorekisteristä sekä valvonta- ja toimintarekisteristä
Sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 29 §:ssä ja mainitussa
laissa muutoin säädetään, rekisterinpitäjä saa salassapitosäännösten estämättä luovuttaa vankeinhoitolaitoksen täytäntöönpanorekisteristä
sekä valvonta- ja toimintarekisteristä tuomittua,

vankia ja rangaistuslaitokseen otettua henkilöä
koskevia tietoja, jotka ovat tarpeen:
— — — — — — — — — — — — — —
10) sotilasviranomaisille asevelvollisrekisterin ylläpitämiseksi sekä pääesikunnalle puolustusvoimien turvallisuustietorekisterin ja sotilasoikeudenhoidon tietojärjestelmän ylläpitämiseksi;
— — — — — — — — — — — — — —
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17 §
Tietojen luovuttaminen turvallisuustietorekisteristä
Sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetään, vankeinhoitolaitoksen turvallisuustietorekisterin tietoja
saa salassapitosäännösten estämättä luovuttaa

turvallisuustietorekisteristä poliisille, pääesikunnalle, Tullille ja rajavartiolaitokselle turvallisuustietorekisterin käyttötarkoituksen mukaisiin tarkoituksiin. Tietoa luovutettaessa on ilmoitettava tiedon luotettavuusaste.
20
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päivänä

kuuta

Laki
rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain 31 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain (577/2005) 31 §:n 3 momentti ja
lisätään 31 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 1229/2013, uusi 4 momentti seuraavasti:
31 §
Sotilasrikossäännösten soveltaminen
— — — — — — — — — — — — — —
Sotilasoikeudenkäyntiasioiden esitutkintaan
ja sotilaskurinpitomenettelyyn rajavartiolaitoksessa sovelletaan, mitä sotilaskurinpidosta ja
rikostorjunnasta puolustusvoimissa annetun lain
( / ) 1—35, 45—85, 94—104, 124 ja 126 §:ssä
taikka 130 §:n nojalla säädetään. Mitä mainituissa pykälissä säädetään pääesikunnan ja puolustusvoimien kurinpitoesimiesten tehtävistä ja toimivallasta, sovelletaan rajavartiolaitoksessa sen
esikuntaan sekä kurinpitoesimiehiin.

Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 2014
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Tarkempia säännöksiä menettelystä sotilasoikeudenkäyntiasioiden esitutkinnassa sekä
sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa annetun lain 10 §:ssä tarkoitetuista rajavartiolaitoksen kurinpitoesimiehistä, 33 §:ssä tarkoitetun lausunnon antamisesta ja
75 §:ssä tarkoitetusta varoituksen täytäntöönpanosta rajavartiolaitoksessa käsiteltävässä sotilaskurinpitoasiassa annetaan valtioneuvoston
asetuksella.
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