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Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen kokoontumislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys
n:o 145/1998 vp kokoontumislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Eduskunta, jolle

perustuslakivaliokunta on antanut asiasta
mietintönsä n:o 13/1998 vp, on hyväksynyt
seuraavat lait:

Kokoontumislaki
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1luku

2§

näytöksiä ja muita niihin rinnastettavia tilaisuuksia, joita ei ole pidettävä yleisinä kokouksina. Jos tilaisuuteen osallistuminen
edellyttää kutsua tai määrätyn yhteisön jäsenyyttä, sovelletaan siihen tämän lain säännöksiä yleisötilaisuudesta, jollei tilaisuutta
osanottajien lukumäärän, tilaisuuden laadun
tai muiden erityisten syiden perusteella voida pitää luonteeltaan yksityisenä.
Tätä lakia ei sovelleta julkisyhteisöjen järjestämiin virallisiin tilaisuuksiin eikä uskonnollisten yhdyskuntien tunnusomaiseen toimintaan kuuluviin tilaisuuksiin, jotka järjestetään julkista uskonnonharjoitusta varten
yhdyskunnan omissa tai niitä vastaavissa
tiloissa.

Soveltamisala

3 §

Tätä lakia sovelletaan yleisiin kokouksiin
ja yleisötilaisuuksiin.
Yleisellä kokouksella tarkoitetaan tässä
laissa mielenosoitusta tai muuta kokoontumisvapauden käyttämiseksi järjestettyä tilaisuutta, johon muutkin kuin nimenomaisesti
kutsutut voivat osallistua tai jota he voivat
seurata. Yleisenä kokouksena ei kuitenkaan
pidetä sellaista mielenosoitusta, joka on tarkoitettu ainoastaan yksittäisten henkilöiden
mielipiteen ilmaisemista varten.
Yleisötilaisuudella tarkoitetaan tässä laissa
yleisölle avoimia huvitilaisuuksia, kilpailuja,

Tilaisuuden järjestämisen yleiset periaatteet

Yleiset säännökset
1§

Lain tarkoitus
Tämän lain tarkoituksena on turvata hallitusmuodossa säädetyn kokoontumisvapauden
käyttämistä sekä ohjata yleisten kokousten ja
yleisötilaisuuksien järjestämistä tarpeellisilla
järjestysluontoisilla säännöksillä.
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Yleinen kokous ja yleisötilaisuus on järjestettävä rauhanomaisesti sekä osanottajien
tai sivullisten turvallisuutta vaarantamatta ja
heidän oikeuksiaan loukkaamatta. Tällaista
tilaisuutta järjestettäessä on huolehdittava
siitä, ettei kokoontumisesta aiheudu huomattavaa haittaa ympäristölle.
Ketään ei saa yleistä kokousta tai yleisötilaisuutta järjestettäessä asettaa ilman hyväksyttävää syytä eri asemaan henkilöön liittyvän syyn perusteella.
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4 §

8§

Turvaamis- ja edistämisvelvollisuus

Ilmoituksen sisältö

Julkisen vallan on edistettävä kokoontumisvapauden käyttämistä turvaamalla oikeus
kokoontua ilman ulkopuolista häiriötä ja
luomalla edellytyksiä yleisten kokousten
järjestämiselle.

Yleistä kokousta koskevan ilmoituksen
tulee sisältää seuraavat tiedot:
1) kokouksen järjestäjä;
2) kokouksen tarkoitus;
3) kokouspaikka tai kulkueen reitti;
4) kokouksen alkamisaika ja arvioitu päättymisaika;
5) järjestäjän asettamat järjestyksenvalvojat; sekä
6) kokouksessa käytettävät rakennelmat ja
muut erityisvälineet.
Kokouksen järjestäjän on lisäksi nimettävä
ilmoituksessa yhteydenpitoa varten henkilö,
jonka on oltava poliisin tavoitettavissa kokouksen järjestämistä koskevissa asioissa
(yhteys henkilö).

2luku

Yleiset kokoukset

5§
Yleisen kokouksen järjestämisoikeus
Yleisen kokouksen saa järjestää täysivaltainen henkilö, yhteisö ja säätiö. Vajaavaltainen, joka on täyttänyt 15 vuotta, saa järjestää yleisen kokouksen, jollei ole ilmeistä,
että hän ei kykene vastaamaan järjestäjälle
lain mukaan kuuluvista velvoitteista. Muu
vajaavaltainen saa järjestää yleisen kokouksen yhdessä täysivaltaisen henkilön kanssa.
6 §

Osallistumisoikeus yleiseen kokoukseen
Jokaisella on oikeus osallistua yleiseen
kokoukseen.

9§
Yleiset kokouspaikat
Yleisen kokouksen saa järjestää ulkona
yleisellä torilla, aukiolla, katualueelia tai
muussa sellaisessa kokoustarkoitukseen soveltuvassa yleisessä paikassa ilman omistajan tai haltijan lupaa. Omistaja tai haltija voi
rajoittaa tällaisen paikan käyttämistä kokoustarkoitukseen, jos kokouksen järjestämisestä on odotettavissa kohtuutonta haittaa
omistajalle, haltijalle tai ympäristölle.

10 §

7§

Kokouspaikkaa koskevat rajoitukset

Ilmoitusvelvollisuus

Jos samassa paikassa ilmoitetaan järjestettäväksi samanaikaisesti useita yleisiä kokouksia eikä niiden samanaikainen järjestäminen ole mahdollista, etusija on kokousilmoituksen ensimmäisenä tehneellä järjestäjällä, jollei kokouspaikan perinteisestä
tai sopimukseen perustuvasta käytöstä muuta
johdu. Poliisi voi tällöin osoittaa yhteyshenkilöiden kanssa neuvoteltuaan muut kokoukset siirrettäviksi toiseen ajankohtaan tai
toiseen, kokouksen tarkoituksen kannalta
sopivaan paikkaan.
Jos yleisen kokouksen järjestäminen ilmoitetussa paikassa vaarantaa ihmisten turvallisuutta, aiheuttaa huomattavaa haittaa
ympäristölle tai vahinkoa omaisuudelle, häiritsee kohtuuttomasti sivullisia tai liikennettä

Järjestäjän on tehtävä ulkona yleisellä paikalla järjestettävästä yleisestä kokouksesta
suullisesti tai kirjallisesti ilmoitus kokouspaikan poliisille vähintään kuusi tuntia ennen kokouksen alkamista. Myöhemminkin
tehtyä ilmoitusta voidaan pitää pätevänä, jos
kokouksen järjestämisestä ei aiheudu kohtuutonta haittaa yleiselle järjestykselle.
Ilmoitus voidaan tehdä myös sellaisesta
ulkona yleisellä paikalla järjestettävästä mielenosoituksesta, joka on tarkoitettu ainoastaan yksittäisten henkilöiden mielipiteen ilmaisemista varten. Tällöin mielenosoitukseen sovelletaan tämän lain säännöksiä yleisestä kokouksesta 5 §:ää lukuun ottamatta.
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taikka valtiovierailuun tai julkisyhteisön järjestämään kansainväliseen kokoukseen kuuluvaa tai suojelun tarpeeltaan niihin rinnastettavaa tilaisuutta, poliisi voi yhteyshenkilön kanssa neuvoteltuaan osoittaa kokouksen
siirrettäväksi toiseen, kokouksen tarkoituksen kannalta sopivaan paikkaan.
Poliisi voi lisäksi liikenteen sujuvuuden
sitä vaatiessa ja yhteyshenkilön kanssa neuvoteltuaan määrätä kulkueen reittiä muutettavaksi ottaen kuitenkin huomioon, ettei reitin muutoksella vaaranneta kulkueen tarkoitusta.
Poliisi voi ryhtyä tässä pykälässä mainittuihin toimenpiteisiin ilman neuvottelua yhteyshenkilön kanssa, jos yhteyshenkilö ei ole
tavoitettavissa.
11§

Kokousvälineet
Yleisessä kokouksessa saa käyttää julisteita, tunnuksia, äänenvahvistimia ja muita tavanomaisia kokousvälineitä sekä tilapäisiä
rakennelmia. Järjestäjän on tällöin huolehdittava siitä, etteivät ne aiheuta vaaraa tai
kohtuutonta haittaa osanottajille, sivullisille
tai ympäristölle.
3 luku

Yleisötilaisuudet

3

Velvollisuudesta hankkia tekijänoikeudenhaltijan
suostumus
tekijänoikeuslain
(404/1961) suojaaman teoksen esittämiseen
tilaisuudessa säädetään erikseen.

14 §

Ilmoitus
Järjestäjän on tehtävä yleisötilaisuuden
järjestämisestä kirjallinen ilmoitus järjestäruispaikan poliisille vähintään viisi vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista. Poliisi
voi hyväksyä myöhemminkin tehdyn ilmoituksen, jos tilaisuuden järjestämisestä ei aiheudu haittaa yleiselle järjestykselle eikä
määräajan laiminlyönti vaikeuta kohtuuttomasti poliisille lain mukaan kuuluvien tehtävien täyttämistä.
Ilmoitusta ei tarvitse kuitenkaan tehdä sellaisesta yleisötilaisuudesta, joka osanottajien
vähäisen määrän, tilaisuuden luonteen tai
järjestäruispaikan vuoksi ei edellytä toimenpiteitä järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi tai sivullisille ja ympäristölle aiheutuvan haitan estämiseksi taikka erityisiä
liikennejärjestelyjä.
Ilmoituksen sisällöstä on voimassa, mitä
8 §:ssä säädetään yleistä kokousta koskevasta ilmoituksesta. Poliisi voi vaatia tarvittaessa selvityksiä myös muista yleisötilaisuuden
järjestämiseen liittyvistä seikoista.

12 §
Yleisötilaisuuden järjestäminen
Yleisötilaisuuden saa järjestää täysivaltainen henkilö, yhteisö ja säätiö. Vajaavaltainen saa järjestää yleisötilaisuuden yhdessä
täysivaltaisen henkilön kanssa.
Yleisötilaisuutta ei saa järjestää pitkäperjantain, ensimmäisen pääsiäispäivän eikä
ensimmäisen joulupäivän aattoillasta kello
18 alkaen kahdenkymmenenneljän tunnin
aikana, ellei poliisi hakemuksesta myönnä
tähän lupaa.
13§

Omistajan tai haltijan suostumus
Yleisötilaisuuden järjestäjän on hankittava
järjestäruispaikan omistajan tai haltijan suostumus paikan käyttämiseen tilaisuutta varten.

15 §
Yleisötilaisuuden kieltäminen
Poliisilla on oikeus kieltää yleisötilaisuuden järjestäminen, jos muut toimenpiteet
eivät ole riittäviä ja jos on ilmeistä, että:
1) tilaisuuden järjestäminen on lainvastaista tai sen järjestämisessä rikotaan olennaisesti tätä lakia tai sen nojalla annettuja
määräyksiä;
2) järjestystä ja turvallisuutta ei voida ylläpitää;
3) tilaisuuden järjestäminen aiheuttaa vaaraa terveydelle tai vahinkoa omaisuudelle;
tai
4) tilaisuuden järjestäminen aiheuttaa huomattavaa haittaa sivullisille tai ympäristölle.
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16 §

20 §

Vastuuvakuutus

Poliisin antamat ohjeet ja määräykset

Jos tilaisuuden järjestämisestä voi aiheutua
vahinkoa henkilölle tai omaisuudelle, poliisi
voi määrätä yleisötilaisuuden järjestämisen
edellytykseksi, että järjestäjällä on riittävä
vastuuvakuutus mahdollisen korvausvelvollisuutensa varalta.

Poliisi voi tarvittaessa antaa yleisen kokouksen tai yleisötilaisuuden järjestämisestä
ennakolta tai tilaisuuden aikana ohjeita ja
määräyksiä:
1) yleisen järjestyksen ja turvallisuuden
ylläpitämiseksi;
2) terveyden, omaisuuden tai ympäristön
vahingoittumisen estämiseksi taikka ympäristölle aiheutuvan haitan rajoittamiseksi;
3) sivullisten oikeuksien turvaamiseksi;
sekä
4) liikenteen sujuvuuden turvaamiseksi.

4luku
Järjestyksenpito

17 §

Järjestäjän ja puheenjohtajan yleiset velvollisuudet
21 §
Yleisen kokouksen ja yleisötilaisuuden
järjestäjän on huolehdittava järjestyksen ja
turvallisuuden säilymisestä sekä lain noudattamisesta tilaisuudessa. Samat velvollisuudet
kuuluvat myös yleisen kokouksen puheenjohtajalle, jos sellainen valitaan.
18 §

lärjestyksenvalvojat
Yleisen kokouksen tai yleisötilaisuuden
järjestäjä voi asettaa järjestyksenvalvojia,
joiden kelpoisuusvaatimuksista, valtuuksista
ja velvollisuuksista säädetään järjestyksenvalvojista annetussa laissa ( 1 ). Oikeudesta
keskeyttää yleinen kokous tai yleisötilaisuus
taikka määrätä se päättymään on kuitenkin
voimassa, mitä tässä laissa säädetään.
19 §

Poliisin tehtävät
Poliisin tehtävänä on turvata kokoontumisvapauden käyttämistä. Poliisin tulee
myös valvoa, että järjestäjä ja puheenjohtaja
täyttävät tämän lain mukaiset velvollisuutensa, sekä ryhtyä tarvittaessa toimenpiteisiin
järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi
yleisessä kokouksessa ja yleisötilaisuudessa.
Poliisilla ja pelastusviranomaisella on virkatehtävässään vapaa pääsy yleiseen kokoukseen ja yleisötilaisuuteen.

Yleisen kokouksen keskeyttäminen ja päättäminen
Yleisen kokouksen puheenjohtajan tai järjestäjän on keskeytettävä kokous tai määrättävä se päättymään, jos kokouksen jatkamisesta aiheutuu välitöntä vaaraa ihmisten turvallisuudelle, omaisuudelle tai ympäristölle.
Päällystöön kuuluvalla poliisilla on oikeus
keskeyttää yleinen kokous tai määrätä se
päättymään, jolleivät muut toimenpiteet ole
osoittautuneet riittäviksi, 1 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa sekä silloin, kun yleistä kokousta järjestettäessä muutoin toimitaan
olennaisesti lainvastaisesti.

22 §

Yleisötilaisuuden estäminen, keskeyttäminen
ja päättäminen
Yleisötilaisuuden järjestäjän on peruutettava tai keskeytettävä tilaisuus taikka määrättävä se päättymään 15 §:ssä mainituilla
perusteilla. Poliisilla ja järjestyksenvalvojana
on vastaavilla perusteilla oikeus estää tai
keskeyttää yleisötilaisuus tai määrätä se
päättymään, jos muut toimenpiteet eivät ole
osoittautuneet riittäviksi.
Mitä 1 momentissa säädetään yleisötilaisuudesta, koskee vastaavasti tällaiseen tilaisuuteen kuuluvaa ohjelmanumeroa tai muuta
tapahtumaa.
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Kielletyt esineet ja aineet
Yleisessä kokouksessa tai yleisötilaisuudessa taikka niiden välittömässä läheisyydessä ei saa pitää hallussa ampuma-asetta,
räjähdysainetta, teräasetta tai muuta sellaista
esinettä tai ainetta, jota on perusteltua aihetta
epäillä voitavan käyttää henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen tekemiseen.
Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske viran tai tehtävän vuoksi tarpeellista tai virkapukuun kuuluvaa aseistusta eikä tilaisuuden
ohjelmassa tai urheilukilpailuissa tarvittavia
esineitä tai aineita.
Järjestäjällä ja poliisilla on oikeus kieltää
päihdyttävien aineiden hallussapito yleisessä
kokouksessa tai yleisötilaisuudessa.
Järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi järjestäjällä ja poliisilla on myös oikeus määrätä järjestyksenvalvoja tarkastamaan tilaisuuden osanottajat ja näiden mukana olevat tavarat, jos tämä on tarpeen tilaisuuden erityisluonteen vuoksi tai on perusteltua aihetta epäillä, että tilaisuuteen osallistuvilla on hallussaan 1 momentissa tai 3 momentin nojalla kiellettyjä esineitä tai aineita.
Järjestyksenvalvojan tekemästä tarkastuksesta säädetään järjestyksenva1vojista annetussa
laissa.
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koslain (39/1889) 11 luvun 9 §:ssä.
Rangaistus poliittisten toimintavapauksien
loukkaamisesta säädetään rikoslain 14 luvun
5 §:ssä ja rangaistus kokouksen estämisestä
rikoslain 14 luvun 6 §:ssä.
26 §

Kokoontumisrikkomus
Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta
1) laiminlyö 7 §:n 1 momentissa tai 14 §:n
1 momentissa säädetyn ilmoitusvelvollisuuden aiheuttaen huomattavaa vaaraa yleiselle
järjestykselle ja turvallisuudelle,
2) järjestää yleisötilaisuuden vastoin poliisin 15 §:n nojalla antamaa kieltoa,
3) rikkoo olennaisesti poliisin 10, 16 tai
20 §:n nojalla antamia määräyksiä,
4) laiminlyö olennaisesti 17 §:ssä, 21 §:n
1 momentissa tai 22 §:ssä säädetyn järjestäjän tai puheenjohtajan velvollisuuden tai
5) rikkoo 23 §:ssä säädetyn tai sen nojalla
annetun kiellon,
on tuomittava, jollei teosta ole muualla
laissa säädetty ankarampaa rangaistusta, kokoontumisrikkomuksesta sakkoon.
27 §

24 §

Menettämisseuraamus
Kokousvälineiden ja rakenneimien poistaminen sekä alueen puhdistaminen
Yleisen kokouksen ja yleisötilaisuuden
järjestäjän on huolehdittava siitä, että kokousvälineet ja tilaisuudessa käytetyt rakennelmat poistetaan tilaisuuden päätyttyä ilman
aiheetonta viivytystä, jollei paikan omistajan
tai haltijan kanssa ole toisin sovittu. Roskaantuneen paikan puhdistamisesta noudatetaan, mitä jätelaissa (107211993) säädetään.

Yleisessä kokouksessa tai yleisötilaisuudessa vastoin 23 §:n 1 momentissa säädettyä
kieltoa hallussapidetyt esineet ja aineet voidaan tuomita valtiolle menetetyiksi.

6luku

Erinäiset säännökset

5 luku

28 §

Seuraamukset

Muutoksenhaku

25 §

Tämän lain nojalla tehtyyn poliisin päätökseen haetaan muutosta siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.
Tämän lain nojalla tehtyä päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei
valitusviranomainen toisin määrää.

Rikoslain rangaistussäännökset
Rangaistus syrjinnästä yleistä kokousta tai
yleisötilaisuutta järjestettäessä säädetään ri-
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29 §

Tarkemmat säännökset
Tarkempia säännöksiä yleisötilaisuuksien
järjestämisestä voidaan antaa asetuksella.
Sisäisestä turvallisuudesta vastaava ministeriö voi antaa tarkempia säännöksiä ja ohjeita 16 §:ssä säädetyn vastuuvakuutuksen
vähimmäisehdoista sekä 20 §:n nojalla annettavista yleisötilaisuuksien järjestämistä
koskevista poliisin määräyksistä ja ohjeista.
7 luku
Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset
30 §

Voimaantulo
Tämä laki tulee voimaan päivänä
kuuta 199.
Tällä lailla kumotaan seuraavat lait niihin
myöhemmin tehtyine muutoksineen:
1) yleisistä kokouksista 20 päivänä helmikuuta 1907 annettu laki (6/1907) sekä
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2) julkisista huvitilaisuuksista 9 pruvana
elokuuta 1968 annettu laki (492/1968).
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.

31 §

Siirtymäsäännös
Ennen tämän lain voimaantuloa tehdyt lupahakemukset julkisen huvitilaisuuden järjestämiseksi käsitellään tämän lain mukaisina yleisötilaisuuksia koskevina ilmoituksina.
Yleisötilaisuudet, joiden järjestämiseen on
ennen tämän lain voimaantuloa myönnetty
julkisista huvitilaisuuksista annetussa laissa
tarkoitettu lupa, voidaan järjestää voimassaolevien lupaehtojen mukaisesti ilman uutta
ilmoitusta.
Edellä 30 §:n 2 momentin 2 kohdassa kumotun lain nojalla annettuun asetukseen perustuvan järjestysmieheksi hyväksymisen
pysymisestä voimassa tämän lain voimaantulon jälkeen säädetään erikseen.

Laki
poliisilain 18 ja 19 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 7 päivänä huhtikuuta 1995 annetun poliisilain (493/1995) 19 §:n 3 momentti
sekä
lisätään 18 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, seuraavasti:
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18 §

19 §

Paikan ja alueen eristäminen

Väkijoukon hajottaminen

Poliisin oikeudesta antaa yleisen kokouksen järjestämispaikkaa koskevia määräyksiä
säädetään kokoontumislain (
/199 )
10 §:ssä.

Yleisen kokouksen keskeyttämisestä ja
päättämisestä säädetään kokoontumis1ain
21 §:ssä sekä yleisötilaisuuden estämisestä,
keskeyttämisestä ja päättämisestä saman lain
22 §:ssä.
Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199 .

päivänä

Laki
uskonnonvapauslain 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 10 päivänä marraskuuta 1922 annetun uskonnonvapauslain (267/1922) 3 § seuraavasti:
3 §

Julkista uskonnonharjoitusta varten järjestettäviin tilaisuuksiin sovelletaan kokoontumislain ( /199 ) säännöksiä yleisestä kokouksesta, jollei tilaisuus kuulu uskonnollisen yhdyskunnan tunnusomaiseen toimintaan

Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 1999

ja sitä järjestetä julkista uskonnonharjoitusta
varten yhdyskunnan omissa tai niitä vastaavissa tiloissa.
Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199.

päivänä

