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50. TIISTAINA 11. HUHTIKUUTA 2000
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Päiväjärjestys
Ilmoituksia
Lähetekeskustelu
1)

Edustaja Rainer Erlundin /eri edustajantoimen pysyvyys ..............
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Hallituksen esitys HE 17/1999 vp
Lakivaliokunnan mietintö LaVM 5/2000 vp

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Anttila.

Nimenhuuto
Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa
oleviksi seuraavat edustajat:
Esko Aho /kesk
Eero Akaan-Penttilä !kok
Olavi Ala-Nissilä !kesk
J anina Andersson /vihr
Maria Kaisa Aula !kesk
Rainer Erlund /erl
Merikukka Forsius /vihr
Leea Hiltunen /skl
Rakel Hiltunen /sd
Anne Huotari /vas
Timo Ihamäki /kok
Ville Itälä /kok
Ulla Juurola /sd
Jouko Jääskeläinen /skl
Bjarne Kallis /skl
Seppo Kanerva !kok
Kari Kantalainen !kok
Tapio Karjalainen /sd
Tarja Kautto /sd
Kimmo Kiljunen /sd
Mari Kiviniemi !kesk
Paula Kokkonen !kok
Juha Korkeaoja /kesk
Valto Koski /sd
Jari Koskinen /kok
Marjaana Koskinen /sd
Risto Kuisma /rem
Seppo Kääriäinen !kesk
Reijo Laitinen /sd
Jouni Lehtimäki !kok
Johannes Leppänen /kesk
Pehr Löv /r

Kari Myllyniemi /kesk
Sinikka Mönkäre /sd
Sauli Niinistö !kok
Håkan Nordman /r
Mauri Pekkarinen !kesk
Pirkko Peltomo /sd
Margareta Pietikäinen /r
Jussi Ranta /sd
Leena Rauhala /skl
Ola Rosendahl /r
Päivi Räsänen /skl
Tero Rönni /sd
Matti Saarinen /sd
Suvi-Anne Siimes /vas
Jouko Skinnari /sd
Marjatta Stenius-Kaukonen /vas
Katja Syvärinen /vas
Säde Tahvanainen /sd
Esko-Juhani Tennilä /vas
Kari Uotila /vas
Raija Vahasalo /kok
Marjatta Vehkaoja /sd
Anu Vehviläinen !kesk
Jukka Vihriälä /kesk
Pekka Vilkuna !kesk
Jari Vilen !kok
Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava
edustaja:
Jukka Vihriälä /kesk

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat
Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt
seuraavat ilmoitukset poissaolasta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:
11.4. edustajat

Ilmoituksia

50
Esko Aho /kesk
Jouko Jääskeläinen /skl
Juha Korkeaoja /kesk
Johannes Leppänen /kesk
Sauli Niinistö /kok
Håkan Nordman /r
Jussi Ranta /sd
Leena Rauhala /skl
Jari Vilen /kok
11.-13.4. edustajat
Tapio Karjalainen /sd
Kimmo Kiljunen /sd
Paula Kokkonen /kok
Kari Myllyniemi /kesk
Esko-Juhani Tennilä /vas
11.-14.4. edustajat
Eero Akaan-Penttilä /kok
Leea Hiltunen /skl
Anne Huotari /vas
Timo Ihamäki /kok
Valto Koski /sd
Marjaana Koskinen /sd
Risto Kuisma /rem
Jouni Lehtimäki /kok
Pehr Löv /r
Pirkko Peltomo /sd
Päivi Räsänen /skl
Tero Rönni /sd
Jouko Skinnari /sd
Raija Vahasalo /kok
Marjatta Vehkaoja /sd

Sairauspoissaolot
Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt
seuraavat ilmoitukset poissaolasta täysistunnosta sairauden vuoksi:
10.-23.4. edustaja
Merikukka Forsius /vihr
11.4. edustaja
Suvi-Anne Siimes /vas
11.-14.4. edustaja
Marjatta Stenius-Kaukonen /vas

Poissaololuvat
Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta
muun syyn vuoksi:
11.4. edustajat
44
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Ville Itälä /kok
Liisa Jaakonsaari /sd
Margareta Pietikäinen /r
Jukka Vihriälä /kesk
11.-13.4. edustaja
Säde Tahvanainen /sd
11.-14.4. edustajat
Tarja Kautto /sd
Sinikka Mönkäre /sd
Pekka Vilkuna /kesk

Ensimmäinen varapuhemies: Ed. Ulla Anttila
/vihr pyytää vapautusta täysistuntotyöstä muun
syyn perusteella ajalle 14.-28.4. Kun poissaolo
tulisi kestämään yli viikon, on työjärjestyksen 48
§:n mukaan eduskunnan päätettävä asiasta. Puhemiesneuvosto puoltaa anomusta.

U-asiat
Ensimmäinen varapuhemies: Ilmoitetaan, että
valtioneuvosto on 30 päivänä maaliskuuta 2000
päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetut
Euroopan unionin asiat n:ot U 10, 1112000 vp.
Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on tänään
toimittanut mainitut asiat käsiteltäviksi suureen
valiokuntaan, jolle hallintovaliokunnan on annettava asioista lausunto.

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta
1999
Ensimmäinen varapuhemies: Ilmoitetaan, että
hallituksen kirjelmän ohella maaliskuun 31 päivältä on eduskunnalle saapunut Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 1999 (K 2/2000 vp).
Tämä kertomus on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille.
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Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston jäsenet
Ensimmäinen varapuhemies: Ilmoitetaan, että
valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytää ed.
Karpela vapautusta Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston jäsenyydestä. Puhemiesneuvosto puoltaa
anomusta.
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2) Hallituksen esitys laiksi Suomen osallistumisesta Yhdistyneiden Kansakuntien ja
Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön päätökseen perustuvaan rauhanturvaamistoimintaan annetun lain muuttamisesta
sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 20/2000 vp

Anomukseen suostutaan.

Ensimmäinen varapuhemies: PuhemiesneuEnsimmäinen varapuhemies: Ilmoitetaan, että
Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston täydennysvaali toimitetaan ensi perjantaina 14 päivänä
huhtikuuta kello 13 pidettävässä täysistunnossa.
Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on vaalisäännön 13 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi perjantaina kello 10.

vosto ehdottaa, että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja puolustusvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Keskustelu:

Puolustusministeri Jan-Erik Enestam: Arvoisa puhemies, fru talman! Suomi on toistaiseksi onnistunut kantamaan hyvin oman osuutensa
kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden ylläpitämisessä. Tämä on tavoitteemme jatkossakin. Käsillä oleva hallituksen esitys rauhanturvalain
muuttamisesta tähtää turvaamaan mahdollisuutemme osallistua toimintaan myös tulevaisuudessa omalla panoksellamme. (Hälinää)
1

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:
Ensimmäinen varapuhemies (koputtaa): Mi1) Edustaja Rainer Erlundin /eri edustajantoimen pysyvyys
Lähetekeskustelu
Muu asia M 1/2000 vp (Jan-Erik Enestam /r)

nisteri Enestam, ihan pieni hetki! Arvoisat edustajat, todella kehotan hiljentymään ja kuuntelemaan ministeri Enestamin puhetta ja toivon, että
käytte tarvittavat keskustelut tämän salin ulkopuolella!

Puhuja: Nyt eduskunnalle annetun esityksen taEnsimmäinen varapuhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan perustuslain 28 § :n 4 momentissa
tarkoitetun kannanoton antamista varten.
Huomautan perustuslain 32 §:n säännöksestä,
jonka mukaan edustajaa henkilökohtaisesti koskevassa asiassa hän saa osallistua asiasta käytävään keskusteluun, mutta ei päätöksentekoon siitä.

Keskustelua ei synny.
Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia
lähetetään perustuslakivaliokuntaan perustuslain 28 §:n 4 momentissa tarkoitetun kannanoton
antamista varten.

voitteena on kahden sektorin vahvistaminen.
Lain soveltamisalan muutoksella mahdollistettaisiin osallistuminen jatkossakin niihin rauhanturvaoperaatioihin, joihin osallistuminen on
meille poliittisesti perusteltua. Toisaalta rauhanturvaamistoiminnan kotimaan hallinnon järjestäminen nykyistä tarkoituksenmukaisemmalla tavalla tehostaisi osaltaan toimintaan osallistumista.
Viime vuosikymmenen alussa rauhanturvaamistoiminnassa tapahtui valtava muutos sekä toiminnan sisällössä että tavoitteissa. Kylmän sodan päättymisen myötä kansainvälisen yhteisön
tukea pyydettiin käytännössä ensimmäistä kertaa valtion sisäisiin konflikteihin. Sotilasjoukon
toimintaan liitettiin kiinteästi siviilitoimintoja.
Humanitäärisestä toiminnasta tuli osa rauhantur-
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vaamistoimintaa. Rauhanturvaoperaatioiden tavoitteeksi on tullut jopa koko kansallisen jälleenrakennustyön edellytysten turvaaminen. Uusia
tehtäviä rauhanturvajoukoille ovat olleet muun
muassa pakolaisten paluun valvonta, avustaminen miinanraivauksessa, etnisten vähemmistöjen suojelu ja humanitääristen avustuskuljetusten tukeminen.
Rauhanturvaamistoiminnan nopea muutos
synnytti luonnollisestikin tarpeen muutoksen
analysointiin ja tutkimukseen. Kansainvälisen
politiikan ja kansainvälisen oikeuden tutkijat
pyrkivät eri yhteyksissä määrittelemään muutoksen kourissa olleen rauhanturvaamistoiminnan
käsitettä ja sisältöä. Käsitteet peace making,
peace building, peace enforcement, peace support saivat eri yhteyksissä erilaisiakin määritelmiä ja sisältöjä. Samalla on hyvä muistaa, että
vaikka rauhanturvaamistoiminta perustuukin
YK:n peruskirjaan, niin rauhanturvaamistoiminnan käsitettä ei ole lainkaan peruskirjassa mainittu. Suomenkielinen käännös rauhaanpakottaminen englanninkielisestä sanasta peace enforcement on osoittautunut epäonnistuneeksi.
Vaikuttaa siltä, että termit sotilaallinen pakottaminen ja rauhaanpakottaminen mielletään joskus synonyymeiksi. Kuitenkin kyse on kahdesta
täysin erilaisesta operaatiotyypistä. Terminologinen epäselvyys on kuitenkin osaltaan todennäköisesti johtanut harhaan Suomen rauhanpolitiikan linjauksista käytyä keskustelua. Tämän
vuoksi on tärkeää, että lainsäädännön tasolla käsitteet jatkossa olisivat yksiselitteiset.
Muutettaessa rauhanturvaamislain soveltamisalaa viimeksi vuonna 1995 pyrittiin mahdollistamaan Suomen osallistuminen erityisesti rauhanturvaamistoimintaan, joka tähtää humanitäärisen avustustoiminnan ja siviiliväestön suojaamiseen. Lainmuutoksen tarkoituksena oli myös
mahdollistaa osallistuminen sellaisiin operaatioihin, joihin sisältyy valtuutus rajoitettuun aseelliseen voimankäyttöön myös operaatioiden tavoitteiden turvaamisessa.
Lain soveltamisalan ulkopuolelle rajattiin sotilaallisen pakottamisen operaatiot. Sotilaallisen
pakottamisen operaatioissa voimankäyttö on
aloitteellista ja aktiivista. Operaation tavoitteena
on sen kohteena olevan valtion pakottaminen ja
alistaminen kansainvälisen yhteisön tahtoon. Sotilaallisen pakottamisen operaatio on kokonaisuudessaan pakottava. Esimerkkejä ei ole kuin
kolme: Naton pommitukset Balkanilla keväällä
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1999, operaatio Aavikkomyrsky sekä Korean sota.
Kun sotilaallisen pakottamisen operaatio tähtää sopimuksen aikaansaamiseen, rauhanturvaaruistoiminta puolestaan perustuu aina jo olemassa olevan sopimuksen valvontaan ja toimeenpanoon. Rauhan turvaaruisoperaation tavoitteena on
neuvotteluratkaisun tukeminen. Sotilaallisena
tehtävänä kyse on sopimuksen ja erityisesti sen
sotilaallisten osien toimeenpanon valvonnasta.
Rauhanturvaamisoperaatioissa voimankäyttövaltuudet ovat tarkkaan säännellyt. Voimankäyttö on mahdollista vain reagoivasti. Operaation tavoitteena on tukea konfliktin osapuolia sopimuksen toimeenpanossa ja valvonnassa ja näin palauttaa rauha alueelle. Operaatiossa kyse on rauhan turvaamisesta tai rauhan palauttamisesta, ei
siihen pakottamisesta.
Rauhanturvaamislain muutoksen tarkoituksena ei ole mahdollistaa Suomen osallistumista nykyistä vaativampiin tai vaikeampiin operaatioihin. Bosnian ja Kosovon kokemusten valossa tähän ei ole tarvettakaan.
Kuten hyvin muistamme, eduskunta muutti
vuonna 1995 rauhanturvaamislain soveltamisalaa koskevaa säännöstä hallituksen esittämästä
ja liitti pykälään rajauksen siitä, että Suomi ei voi
osallistua muuhun rauhaanpakottamiseksi katsottavaan toimintaan. Nykyinen rauhanturvaaruislain muotoilu on aiheuttanut ongelmia kentällä, kun rauhaanpakottamisen käsite ei ole selvä.
Joukon komentaja joutuu nyt harkitsemaan, onko
operaatiossa tilanteita, joiden voitaisiin katsoa
olevan rauhaanpakottamista ja joihin Suomi voimassa olevan lain mukaan ei näin ollen voisi
osallistua. Tämän pykälän nykyinen muotoilu on
omiaan siirtämään sitä poliittista vastuuta, jonka
kiistatta tulisi olla eduskunnalla ja hallituksella,
alas kentälle, suomalaiselle sotilaskomentajalle.
Tämä ei ole perusteltua.
Sotilaallisen voiman käyttöä sääntelevät aina
oikeudelliset, sotilaalliset ja poliittiset rajoitukset. Tästä on esimerkkinä sekin, että YK edellyttää, että sellaiset seikat, jotka saattavat vaikuttaa
operaation luonteeseen tai tehokkuuteen, on tuotava turvallisuusneuvoston päätettäväksi. Selvää
on, että voimankäyttö on aina rauhanturvaaruisoperaation tavoitteiden saavuttamisen kannalta
epätarkoituksenmukaista, koska rauhanturvaaruisoperaation avulla pyritään tukemaan neuvotteluratkaisun aikaansaamista. Voimankäyttö ei
myöskään sovellu rauhanturvaamistoiminnan
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perusperiaatteisiin toiminnan puolueettomasta
luonteesta.
Tilanne, jossa suomalaisjoukko viime tilanteessa jättäytyisi pois sille muutoin kuuluvasta
operatiivisesta tehtävästä, voi vaarantaa kentällä
paitsi kyseisen tehtävän toteuttamisen myös vesittää koko operaation tavoitteiden saavuttamista. Meillä on aina luonnollisestikin mahdollisuus
osallisturuispäätöstä tehtäessä harkita sekä operaatioon asetettavaa joukkotyyppiä että joukon
suuruutta. Tehtävien valikoiminen operaation
kestäessä ei kuitenkaan ole mahdollista vaarantamatta oman joukon turvallisuutta.
Olen vakuuttunut, että Suomessa vallitsee täysi yksimielisyys siitä, minkä tyyppisiin operaatioihin osallistumista meillä on poliittisesti perusteita harkita. Tämän vuoksi on tärkeää, että osallisturuispäätöstä valmisteltaessa voidaan aidosti
arvioida maamme osallisturuismahdollisuuksia
ilman, että vaikeasti määriteltävät käsitteet hämärtävät päätöksentekoa. Harkinta on perustettava operaation luonteeseen. Päätökseen vaikuttavina tekijöinä ovat noudattamamme ulko- ja turvallisuuspolitiikan lisäksi toimialueen tilanne,
kriisin luonne, operaation mandaatti, voimankäyttösäännöt, toimintaolosuhteet sekä luonnollisestikin myös käytettävissä olevat voimavarat.
Suomen osallistuminen rauhanturvaamistoimintaan edellyttääjatkossakin samojen peruskriteerien olemassaoloa kuin nykyisinkin. Operaatiolla on oltava YK:n tai Etyjin mandaatti. Sen tulee perustua konfliktin pääosapuolten sopimukseen tai hyväksyntään. Voimankäyttö on aina reaktiivista. Voimaa voidaan käyttää itsepuolustuksen
lisäksi
tehtävänkin
turvaamiseen.
Voimankäyttö on tarkoin säänneltyä.
Päätöksentekomenettelyyn ei esitetä tehtäväksi muutoksia. Päätöksen tekee jatkossakin tasavallan presidentti valtioneuvoston ratkaisuehdotuksesta. Ennen ratkaisuehdotuksen tekemistä
valtioneuvoston on kuultava ulkoasiainvaliokuntaa ja, mikäli rauhanturvaamisoperaation voimankäyttövaltuudet ovat niin sanottua perinteistä rauhanturvaamistoimintaa laajemmat, koko
eduskuntaa antamalla sille selonteko. Valtioneuvoston on selonteossa yksilöitävä voimankäyttövaltuudet Jos joko tilanne tai operaatiolle määrätyt puitteet muuttuisivat operaation kestäessä,
Suomen osallistumista operaatioon arvioitaisiin
uudelleen, tarvittaessa eduskuntaa kuolemalla.
Kun rauhanturvaarnislain soveltamisalaa viimeksi vuonna 1995 muutettiin, tavoitteena oli ni-

50/211

menomaan mahdollistaa poliittinen harkinta niihin operaatioihin osallistumiseen, joiden tavoitteena oli siviiliväestön ja humanitäärisen avustustoiminnan suojaaminen. Mandaatin antajien
rajaus YK:hon ja Etyj:hin rauhanturvaamislaissa
asetti meidät kuitenkin poliittisesti kiusalliseen
tilanteeseen, kun Makedoniassa olleita suomalaisia rauhanturvaajia ei voitu käyttää humanitäärisiin tehtäviin tilanteessa, jossa Kiina yllättäen
käytti turvallisuusneuvostossa veto-oikeuttaan ja
esti YK:n historian ensimmäisen ennalta ehkäisevän operaation toiminnan jatkamisen keväällä
1999. Hallitus esittääkin nyt, että rauhanturvaaruislain soveltamisalaa laajennettaisiin niin, että
Suomi voisi jatkossa harkita osallistumista sotilasorganisaatiolla myös humanitäärisiin operaatioihin. Käytännössä mandaatin antajana olisi todennäköisimmin YK:n pakolaispäävaltuutetun
Unhcr:n virasto.
Suomen valmius osallistua rauhanturvaaruistoimintaan perustuu vuosien varrella kansallisesti kehitettyyn valmiusjoukkojärjestelmään. Puolustusvoimien rooli on toistaiseksi ollut yksinomaan rauhanturvaamistoimintaa tukeva. Tällä
hetkellä Puolustusvoimat luovuttaa rauhanturvaamistehtäviin henkilöstöä ja suuren osan joukkojen tarvitsemasta sotamateriaalista. Puolustusvoimien osuutta rauhanturvaamistoiminnassa on
viime vuosina kehitetty. Puolustusvoimien tehtävänähän on ollut vuodesta 97 alkaen kansainvälisen valmiusjoukon ja sen koulutuksen kehittäminen. Kosovon operaation henkilöstöstä noin
puolet on nimenomaan Puolustusvoimien valmiusjoukkoon kuuluvaa henkilöstöä ja loput Niinisalon YK-koulutuskeskuksen rekrytoimaa niin
sanottua rauhanturvaamisreserviä. Vaikka Puolustusvoimien valmiusjoukko on suunniteltu ensi
sijassa kansallista puolustusta varten, sitä tullaan
jatkossakin käyttämään myös kansainvälisiin
rauhanturvatehtäviin.
Rauhanturvaamistoiminnan hallinnolliset järjestelyt ehdotetaan toteutettaviksi jatkossa niin,
että puolustusministeriö vastaisi edelleen yhdessä ulkoministeriön kanssa rauhanturvaamispolitiikkaan liittyvistä kysymyksistä. Lisäksi puolustusministeriö vastaisi toiminnan ohjauksesta ja
valvonnasta sekä voimavarojen hankkimisesta ja
säädösvalmistelusta. Puolustusvoimille ehdotetaan siirrettäviksi kaikki rauhanturvaarnistoiminnan käytännön valmistelu- ja toimeenpanotehtävät, jotka nykyisellään soveltuvat huonosti ministeriössä hoidettaviksi.
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Arvoisat edustajakollegat! Rauhanturvaamisessa myös pieni maa on voinut kasvaa merkittäväksi vaikuttajaksi. Suomen monipuolinen ja pitkä kokemus on luonut meille hyvät mahdollisuudet erilaisen asiantuntija-avun antamiseen. Suomi on tukenut useitten maitten koulutusjärjestelmien kehittämistä ja kouluttanut kymmeniä muiden maiden rauhanturvaajia sotilastarkkailijatehtäviin. Oman järjestelmämme kehittäminen
vastaamaan aikaisempaa tehokkaammin rauhanturvaaruistoiminnan muuttuvaa kuvaa on tärkeää. Muutoin uhkana on rauhanturvakokemuksemme yksipuolistuminen ja maamme uskottavuuden heikkeneminen rauhanturvaajana.
Osallistumisen uskottavuus edellyttää meiltä
täyttä panosta tulevaisuudessa uusissakin operaatioissa. Osallistumisen tarkoituksenmukaisuus harkitaan aina tapauskohtaisesti. Kun lähtökohtana on YK:ntai Etyjin mandaatti ja osapuolten välinen sopimus, osallistumistamme harkitaan operaation tehtävien ja voimankäyttösääntöjen sekä toimialueella vallitsevan tilanteen valossa. Toimintaedellytysten turvaaminen
on tärkeää, jotta jatkossakin voimme huolehtia
omasta osuudestamme kansainvälisen rauhan ja
turvallisuuden y lläpitämisessä.

Jaakko Laakso /vas (vastauspuheenvuoro):
Rouva puhemies! Kun puolustusministeri Enestamin mukaan mikään ei muutu, voimankäyttövaltuudet eivät lisäänny hallituksen lakiesityksen myötä, niin täytyy tietenkin kysyä, miksi tällainen lakiesitys on tuotu eduskuntaan. Eduskuntabao sisällytti viimeksi rauhanturvalakia käsiteltäessä silloiseen hallituksen lakiesitykseen säännöksen, jolla kielletään osallistuminen operaation sisällä rauhaanpakottamiseen. Nyt hallitus
haluaa tämän säännöksen pois eli sen säännöksen, jolla eduskunta nimenomaisesti kielsi suomalaisten joukkojen osallistumisen operaation
sisällä rauhaanpakottarnistoimiin.
Miksi hallitus haluaa tehdä tällaisen muutoksen? Sen takia, että ne operaatiot, joihin Suomi
viime aikoina on osallistunut, ovat Nato-johtoisia operaatioita ja Naton taholta on tullut sekä
julkisia että ei-julkisia viestejä, joissa on toivottu
Suomen muuttavan rauhanturvalainsäädäntöään
siten, että Nato-johtoisen operaation komentaja
voi päättää, minkälaisiin operaatioihin muun muassa suomalaiset rauhanturvaajat osallistuvat.
Tällä hetkellä nimittäin suomalainen komentaja
voi Suomen lainsäädännön puitteissa päättää itse
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siitä, minkälaisiin toimiin operaation sisällä suomalaiset osallistuvat. Suomalaiset kieltäytyivät
osallistumasta nimenomaan rauhanturvalakiin
vedoten niin sanottuun mediatomien valtaukseen. Nato-joukothan valtasivat Bosniassa niin
sanotut mediatomit, ja Suomi katsoi, että tällaiseen operaatioon ei ole syytä mennä mukaan.
Tulevaisuudessa tällaista omaa harkinnanvapautta ei enää ole, vaan Suomi joutuu osallistumaan operaation sisällä kaikkiin sellaisiin toimiin, joita Nato-komentaja pitää välttämättöminä. Tästä syystä Suomen hallitus valitettavasti
haluaa eduskunnan aiemmin yksimielisesti hyväksymään pykälään muutoksia. Itse tulen olemaan tätä muutosta vastaan.
3
Ilkka Kanerva /kok (vastauspuheenvuoro):
Arvoisa puhemies! Nytkin on ollut paikalla olleitten pataljoonan komentajien mukaan tilanne
se -viittaan ed. Laakson puheenvuoroon-että
jos kyseinen prikaati on päättänyt tehdä jonkin
operaation, niin Suomi on ollut siinä mukana. On
oltu hyvin lähellä sitä, että on saatettu tulla rajalle, joka nyt voimassa olevaa lainsäädäntöä ajatellen on problemaattinen.
Mielestäni, puhemies, puolustusministerin
esitys oli erinomaisen kattava. Yhdyn niihin näkökohtiin, joista lähtien hallitus on esityksensä
antanut, kaikilta osin. Pidän perusteltuna sitä,
että Suomi voi tältä osin lainsäädännöltään olla
lähempänä niitä länsimaita, joiden kanssa rauhanturvaoperaatioita yhteisesti toteutetaan.
Erityisen ongelmallisena pidän sitä häpeällistä asetelmaa, jossa Suomi joutui vetäytymään
omien lainsäädännöllisten rajoitteittemme takia
Makedonian operaatiosta, joka oli puhtaasti humanitaarinen. Jos lainsäädännössä on tämän kaltaisia ongelmia, niin näen välttämättömänä juuri
tämän kaltaisen muutoksen esittelemisen eduskunnalle, johon hallitus on nyt omalta osaltaan
päätynyt. Ehkäpä vain sen reunakommentin asiaa ryydittääkseni totean, että rauhanturvaoperaatioihin lähdettäessä pitäisi arvioida myös, kuinka
pitkäksi ajaksi niihin sitoudutaan. Me olemme
nyt juuri todistamassa tilannetta Unifilin mandaatin osalta, jossa pitää suorittaa uudelleenarviointia. Samalla kun pitää olla valmiutta nopeasti
reagoida nousevaan kansainväliseen tilanteeseen, pitää myös olla edellytyksiä tehdä johtopäätöksiä päinvastaisessa järjestyksessä. Tässä
suhteessa toivoisin, että myös toimeenpanovallan suunnassa katsottaisiin asioita, sanoisinko,
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ajankohtaisemmasta näkökulmasta kuin EteläLibanonissa tällä hetkellä on asianlaita.
Ismo Seivästö /skl (vastauspuheenvuoro):
Arvoisa puhemies! On helppo yhtyä puolustusministerin näkemykseen siitä, että Suomi on rauhanturvaamisen suurvalta, ja samoin siihen, että
Suomen tulee olla mukana humanitaarisissa operaatioissa.
Olisin toivonut, että puolustusministeri olisi
muutamalla sanalla kuitenkin valaissut keskustelua, joka tämän lakiesityksen kohdalla on käyty
hallituksen ja nykyisen tasavallan presidentin välillä. Julkisuudessa on ollut tietoja, että hän on
tehnyt tähän joitakin muutoksia tai ollut ainakin
kriittinen muutamien esitykseen sisältyvien asioiden suhteen. Olisin toivonut, että puolustusministeri olisi tätä hieman valaissut eduskunnalle.
4

5

Esa Lahtela /sd (vastauspuheenvuoro): Arvoisa rouva puhemies! Puolustusministeri totesi
ihan oikein, että Suomi on arvostettu ja rauhanturvan suurvalta sinällään ja ollut näyttämässä
esimerkkiä maailmalle. Mutta se on perustunutkin sille ajattelulle, että suomalaisiin on luotettu
siinä, että suomalaiset ovat puolueettornia ja sitoutumattomia. Silloin, kun rauhanturvalakia
eduskunnassa viimeksi käsiteltiin, keskeinen
asia siinä oli se, että Suomi ei lähde siellä aseen
kanssa tussaroimaan eli rauhaanpakottarnisasiaanmukaan.
Nyt tässä ollaan nytkähtämässä siihen suuntaan eteenpäin, että annetaan lisää valtuuksia. Se
nimittäin tarkoittaa sitä, että kun käydään heilumaan pyssyjen kanssa siellä, se antaa myös oikeuden vastapuolelle tehdä omiajohtopäätöksiä siitä. Silloin ollaan mukana jossakin mielessä sodan osapuolena, jolloin saattaa myös käydä niin,
että rauhanturvaoperaatioissamme olevia nuoria
miehiä voi mahdollisesti tulla arkunkansien sisällä Suomeen takaisin. Sen takia olen yhä edelleen samaa mieltä kuin viime kerralla, kun rauhanturvalakia sorvattiin, että rauhaanpakottarniselementtiä tässä ei pitäisi missään tapauksessa laajentaa.
6 Jaakko Laakso /vas (vastauspuheenvuoro):
Rouva puhemies! En aio tässä siteerata eduskunnassa tällä haavaa olevia kansanedustajia, siteeraan vain entistä puolustusrninisteriä, silloista ed.
Tainaa. Hän piti tätä pykälää, jonka hallitus nyt
esittää poistettavaksi, merkittävänä panoksena,
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joka silloisessa tilanteessa nimenomaan heijastikin hallituksen tahtoa olla osallistumatta rauhaanpakottamisoperaatioihin. Hän antoi tukensa
sille muutokselle, jonka eduskunta silloin teki,
samoin kuin myös eduskuntaryhmien puhujat. Jo
silloin puolustusministeriö ja erityisesti ulkoministeriö yrittivät saada sen lisäyksen, mitä te, herra puolustusministeri, olette nyt ajamassa, sisällytetyksi lakiin.
Itse asiassa kysymys on siitä, että meillä on
kaksi erilaista suhtautumistapaa rauhaanpakottarniseen. Osa meistä on rauhaanpakottamisen
puolella, osa on rauhaanpakottamista vastaan.
Rauhaanpakottarnista ujutetaan tällä hetkellä askel askeleelta suomalaiseen lainsäädäntöön. Ajatelkaa Petersbergin tehtäviä, jotka hyväksyttiin
EU:n Amsterdamin sopimukseen. Kaikki muut
maat käänsivät Petersbergin viimeisen tehtävän
taistelujoukkojen käytöksi rauhaanpakottamiseen. Mutta Suomi häveliäästi yritti tässäkin välttää ja puhui rauhaan palauttamisesta, jotta me,
jotka sanomme, että rauhaanpakottamista ajetaan kuin käärmettä pyssyyn suomalaiseen lainsäädäntöön, emme olisi saaneet lisää vettä myllyymme, mutta kyllä me saimme siitä vettä lisää
myllyymme, siitäkin.
Puolustusministeri Jan-Erik Enestam: Arvoisa puhemies! Joko ed. Laakso ei kuunnellut
puheenvuoroani tai ei ymmärtänyt sitä tai ei halunnut ymmärtää sitä. Todellakaan ei ole kyse
siitä, että tällä lakimuutoksella voitaisiin rauhaanpakottamisoperaatioihin osallistua. Tämä
eduskunnan hyväksymä lisälause ehdotetaan
poistettavaksi siksi, että se edellyttää tulkintaa,
on hyvin epäselvä, kukaan ei ymmärrä, mitä se
tarkoittaa. Eihän näin voi olla. (Ed. Laakso: Tulkinta annetaan muualle!) -Ei, se on vilkkaan
mielikuvituksen tuotetta, jolla ei ole mitään tekemistä tämän lain muutoksen kanssa.
Tällä hetkellä ylivoimaisesti vaarallisin operaatio, mikä meillä on meneillään, on Etelä-Libanonissa. Siellä on myös YK:n pääsihteerin kanssa käyty keskustelua, ja hän on vahvasti sitä
mieltä, että YK:kaan ei lähde enää koskaan niin
sanottuun perinteiseen rauhanturvaoperaatioon,
koska se on liian vaarallinen. Tähän ei kannata
Nato-asiaa sekoittaa, koska se ei tähän kuulu laisinkaan.
Rauhaanpakottamisoperaatioon Suomi ei voi
osallistua tämän lakiesityksen mukaan, jos eduskunta sen hyväksyy. On aivan toinen asia se, että
7
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on olemassa rauhansopimus, joka on yhtenä
edellytyksenä, jotta Suomi ylipäätänsä voisi
osallistua. Pakotetaan osapuolia pysymään rauhansopimuksessa, tarvittaessa reaktiivisesti voimankäytölläkin, mutta koko lakiesitys perustuu
siihen, että näytetään voimaa, jotta sitä ei tarvitsisi käyttää. (Ed. Laakso: Ellei Nato-komentaja
toisin päätä!)
Puhemies! Mitä ed. Seivästön puheenvuoroon
tulee, niin minäkin olen joutunut ihmettelemään
niitä lehtikirjoituksia, joissa väitetään, että tasavallan presidentti on muutattanut rauhanturvalakia. Minä en ole niissä keskusteluissa ollut mukana. On ollut alun perin ja myös työryhmän esityksen mukaan kolme keskeistä muutosesitystä,
jotka toteutetaan täsmälleen työryhmän esittämällä tavalla.
Ainoa muutos, joka tähän on tullut tasavallan
presidentin kanssa käytyjen keskustelujen perusteella, liittyy siihen, millä tavalla joukkueen komentaja valitaan: kuka päättää ja missä esittelyssä hyväksytään. Alkuperäinen esitys lähtee siitä,
että tasavallan presidentti nimittää joukkojen komentajan, jos hän on kenraalitasoinen mies,
muuten ei. Nyt tasavallan presidentti nimittää
kaikki komentajat. Tämä siitä.
Ilkka Kanerva /kok (vastauspuheenvuoro): Arvoisa puhemies! Tuskin ed. E. Lahtelan
puheenvuoro kummempia kommentteja kaipaa,
mutta se on täysin selvää, että suomalaisen joukon rauhanturvatoimissa ollessaan pitää olla asianmukaisella tavalla varustettu. Ei siellä paljon
valkoisen vaatteen heiluttaminen auta, kun on todellinen kriisitilanne päällä. Ei kannata puhua
ihan lapsellisia juttuja täällä. (Ed. Laakso: Pyssyäkö pitää heiluttaa?)- Kyllä pitää olla aseet, totta kai, ed. Laakso. Oletteko eri mieltä?
Mitä tulee ed. Laakson puheenvuoroon muutoin ministeri Tainan näkökannoista, niin olisipa
ollut erikoinen tilanne, että kun on eduskunnan
linjaus tehtynä, niin kuin ulkoasiainvaliokunnan
mietinnön perusteella tapahtui viime vaalikaudella, ministeri sen jälkeen olisi sanonut, että hän
ei hyväksy eduskunnan tahtoa. (Ed. Laakso: Niinistö tekee sitä jatkuvasti!) Sen vuoksi minusta
on täysin luonnollista, että valtioneuvoston asianomainen jäsen yhtyi tuossa yhteydessä eduskunnan kantaan. Sillä ei kannata täällä nyt perustella sitä, minkä takia ei pitäisi lakimuutosta tässä yhteydessä lähteä tekemään, koska käytännön
kokemus juuri tuosta viimeksi säädetystä laista
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on osoittanut välttämättömän tarpeen muuttaa
sitä sillä tavalla kuin hallitus tässä yhteydessä on
tehnyt.
Ulla Anttila /vihr (vastauspuheenvuoro): Arvoisa puhemies! Edustajille E. Lahtela ja Laakso
toteaisin, että uudenkin hallituksen esityksen 1
§:n soveltamisalan määrittelyissä todetaan seuraavaa: "Sotilaallisen pakottamisen operaatiot,
joissa voimankäyttö voi olla aloitteellista, aktiivista ja rajoittamatonta, rajattaisiin edelleen Suomen kansallisen osallisturuispäätöksen harkinnan ulkopuolelle." Siinä tilanteessa, kun hallitus
esittelee operaatiota, tämäkin kriteeri täytyy täyttää. Tämä on ollut myös vihreiden vaatimus, kun
on neuvoteltu siitä lainmuutoksesta, joka nyt on
hallituksen esityksenä annettu, että tällaiset kriteerit annetaan lain soveltamiselle käytännössä.
Mitä tulee vaikeuksiin tietyissä tulkinnoissa,
olemme myös perehtyneet siihen, että ongelmia
on ollut. Näiltä osin hallituksen esitys on perusteltu ihan käytännön ongelmien kautta. Mutta pidämme hyvin tärkeänä vihreiden keskuudessa,
että tämä ei sinänsä siirrä meidän rauhanturvatoimintaamme, kriisinhallintatoimintaamme, rauhaanpakottamisen suuntaan, ja sen sijaan liittyen
siviilikriisinhallinnan eri elementteihin, ihmisoikeusmonitorointiin, poliisien kouluttamiseen esimerkiksi naisiin kohdistuneen väkivallan tutkintaan, ympäristötuhojen arviointiin, siviilikriisihallintaa kehitetään silloin, kun Suomi on mukana neuvottelemassa myös ED-yhteistyöstä.
9

10
Olli Nepponen /kok (vastauspuheenvuoro):
Arvoisa rouva puhemies! Ed. U. Anttila jo toikin
esiin, että perusteluissa on mainittu lähtökohdat,
milloin Suomi on osallistumassa rauhanturvaoperaatioon.
Viimeksi kun keskustelimme Kosovo-operaatiosta, täällä nousi esiin kysymys, mitkä ovat voimankäyttövaltuudet Niihin ei silloin löytynyt
yksiselitteistä kantaa. Nyt laissa on erinomainen
lähtökohta sille, että valtioneuvosto yksilöi operaatiota koskevat voimankäyttövaltuuksien laajuudet, joten meillä eduskunnassa on kaikki edellytykset päättää siitä, millä tavalla toimitaan.
Totta kai voimankäyttövaltuudet jättävät vielä
harkinnan varaa kentällä tapahtuvissa toimissa,
mutta se on jokapäiväistä kaikissa tilanteissa,
missä sotilaallista voimaa käytetään. Jo perinteisesti suomalainen rauhanturvaaja on osannut toimia oikeiden periaatteiden mukaan, mutta nyt
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eduskunta säätää, millä voimankäyttövaltuuksilla ollaan liikkeellä. On aivan turha maalailla nyt
tähän piruja seinille. Laki on oleellisesti parempi. Täällä me yksilöimme ne perusteet, miten
suomalainen joukko toimii.
11
Erkki Pulliainen /vihr (vastauspuheenvuoro ): Arvoisa puhemies! Tämä on tavallaan ed.
Laaksolle vastauspuheenvuoro tekniikasta, joka
liittyy tämän laatuiseen lainsäädäntötyöhön. Ed.
Laakson, joka on täällä hyvin pitkään ollut, pitäisi varmaan tietää se, että kun ministeri esittelee
asian tai täällä käytetään näitä perustavaa laatua
olevia puheenvuoroja, että tämä asia on nyt loppuun saakka harkittu, tämä on nyt kerta kaikkiaan näin, tämä on fiilattu viimeiseen pisteeseen
saakka, sen vakuuttelun kestoaika on noin viikosta kahteen viikkoon. Sen jälkeen seuraavassa
vakuuttelussa se ministeri tai seuraava puolustusministeri tulee ja taas vakuuttaa yhtä jämäkästi,
että tämä asia on nyt näin ja tämä on loppuun
saakka ajateltu ja työryhmäkin on miettinyt tätä
asiaa jne. Näin tässä käy nyt ja näin tässä käy tulevaisuudessakin, eikä tässä mitään sen ihmeellisempää ole.
12
Pentti Tiusanen /vas (vastauspuheenvuoro):
Arvoisa rouva puhemies! Ministerihän totesi,
että tehtävän sisällä voidaan rauhaanpakottamista toteuttaa eli tehtävän sisällä voidaan käyttää
nimenomaan tässä tapauksessa mainittua asevoimaa, jos tehtävä sitä edellyttää, jolloin tietysti tilanne suomalaisten rauhansopimuksen puolustajien puolelta, jotka siellä ovat - meinasin sanoa, arvoisa ministeri, rauhanpuolustajien kannalta - on uhkaavampi ja hankalampi, mutta
tämä lienee näin.
Viittaan siihen asiaan, joka täällä kuitenkin rivien välistä tulee esille, että lakeja yhdenmukaistetaan. Onko tämä ministerin mielestä pieni askel siihen suuntaan, että Euroopan unionista
mahdollisesti on tulossa myöskin sotilaallinen
järjestö? Tiedämme Länsi-Euroopan unionin liittämispaineista Euroopan unionin suuntaan.
Onko näillä mahdollisesti tulevaisuudessa jokin
risteyspiste, jossa nämä kaksi pyrkimystä yhtyvät?

Hannes Manninen /kesk (vastauspuheenvuoro ): Arvoisa rouva puhemies! Selkein muutos tässä kai lienee se, että tosiasiallista päätösvaltaa siirretään eduskunnalta hallitukselle,
13
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(Eduskunnasta: Ei!) sillä me kaikki tiedämme
sen, että kun enemmistöhallitus määrittelee linjat, niin vaikka te mitä puhutte täällä, te painatte
kiltisti nappia hallituksen puolesta. On aivan turha selittää mitään muuta. (Ed. Laakso: Eivät
kaikki paina!) - Vasemmistopuolueella saattaa
olla pari kapinallista, ja vihreätkin vähän vikisevät, mutta ei mitään sen kummempaa.
Toinen asia myöskin, joka tähän liittyy, on se,
vaikka tietysti tosiasiallisesti on tähänkin saakka
näin ollut, että tässähän selkeästi näistä joukoista
tulee osa Puolustusvoimia, kun ennen on pyritty
pitämään puolustusministeriötä siinä välissä.
Tietyllä tavalla se muuttaa myös toiminnan luonnetta, kun Puolustusvoimat on suoranaisessa vastuussa ja joukot ovat käytännössä osa Puolustusvoimia tämän lainmuutoksen jälkeen.
14
Jaakko Laakso /vas (vastauspuheenvuoro):
Rouva puhemies! Minusta on tärkeää nähdä se,
mistä olemme eri mieltä.
Me kaikki olemme sitä mieltä, että Suomi ei
voi osallistua sellaisiin rauhaanpakottamisoperaatioihin, jotka kohdistuvat jotakin valtiota vastaan. Se on kirjattu lakiin, ja me olemme kaikki
tästä samaa mieltä. Mutta mistä olemme eri mieltä, on se, että mielestäni myöskään operaation sisällä ei pitäisi osallistua rauhaanpakottamistoimintaan. Juuri tällaisen rauhaanpakottamisen nykyinen lainsäädäntö kieltää. Mutta hallituksen
uudessa esityksessä on tarkoitus avata nyt mahdollisuus osallistua rauhaanpakottamiseen myös
operaation sisällä.
On totta, ed. Nepponen, että jokaisessa operaatiossa senkin jälkeen, kun eduskunta on tarkkaan määritellyt voimankäyttövaltuudet, mikä
sinänsä on myönteinen asia, on harkinnan varaa.
Nyt on kysymys siitä, kuka tulevaisuudessa tämän uuden lain pohjalta käyttää sitä harkintaa.
Sitä ei enää käytäkään suomalainen komentaja
operaatiossa, vaan sitä käyttää Nato-johtoisen
operaation Nato-komentaja. Hän päättää suomalaisten joukkojen puolesta, minkälaisiin operaatioihin suomalaiset tulevaisuudessa osallistuvat.
Mielestäni, ja tiedän, että varteenotettavat tahot
Suomessa ovat olleet kanssani samaa mieltä, juuri tässä asiassa pitäisi harkintavallan olla Suomella, suomalaisella komentajana, että emme lähettäisi poikiamme sellaisiin operaatioihin, joissa saattaa käydä huonosti.
Natossakin ollaan sitä mieltä, että jokaisen
operaation sisällä tarvitaan erilaisia toimintamal-
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leja, myös perinteistä rauhanturvaamista, jonka
aika, ministeri Enestam, ei suinkaan ole ohitse.
Nyt on kyse siitä, että Suomella on juuri tässä perinteisessä rauhanturvaamisessa todella osaajan
paikka. Suomi osaa sitä, Suomi hallitsee sen.
Miksi meidän pitäisi lähettää taistelujoukkoja
sellaisiin operaatioihin, jotka suurvallat pystyvät
hoitamaan paljon tehokkaammin ja paremmin?
Olen sitä mieltä, että nyt ei pidä näyttää vihreää
valoa sille, että menemme mukaan rauhaanpakottamisoperaatioihin.
Puolustusministeri Jan-Erik Enestam: Arvoisa puhemies! En tiedä, selvisikö, mistä me
loppujen lopuksi olemme eri mieltä, mutta viittaan vain siihen, mitä YK:n pääsihteeri on sanonut: YK ei suorita enää perinteisiä rauhanturvaoperaatioita. Jos ed. Laakso on YK:n pääsihteerin kanssa eri mieltä, se on tietenkin hänen asiansa.
Oleellista tässä on kuitenkin se, millä voimankäyttövaltuuksilla lähdetään liikkeelle. Tässä on
tehty työryhmän esityksestä poiketen ainoa muutosesitys lakiin. Muutosesitys perustui ulkoministerin kanssa käytyihin keskusteluihin (Ed.
Laakso: Presidentin!) - ulkoministerin - ja
tässä yksilöidään operaatiota koskevien voimankäyttövaltuuksien laajuus. Tämä on tietenkin
oleellista, koska tällä tavalla eduskunta tietää,
millä mandaatilla ja voimankäyttövaltuuksilla
ollaan liikkeellä.
Mutta, ed. Nepponen, jos ymmärsin oikein, te
lähditte siitä, että eduskunta määrittelee valtuudet. Tässä ovat kuitenkin kyseessä mandaatin
mukana tulevat voimankäyttövaltuudet, ja eduskunta ei niihin voi puuttua. Ne on annettu, ja
eduskunnan tehtävänä on ratkaista, ovatko ne hyväksyttävissä, sopusoinnussa tämän lain kanssa
vai eivät. Näin sen tietenkin pitää ollakin. Poliittista vastuuta ei voida, niin kuin ed. Laakso haluaa, siirtää komentajalle. Se on käytännössä täysin mahdoton menetelmä.
Olin Kosovossa, kun oli K+90-päivä, jolloin
Kosovon vapautusrintaman piti luovuttaa aseet,
niin kuin sopimuksessa oli edellytetty. He ilmoittivatkin, että he eivät sitä tee. Prikaatinkomentaja oli päättänyt, että ne vaikkapa otetaan voimalla. Olisiko suomalainen pataljoona voinut siihen
osallistua vai ei? (Ed. Laakso: Mikä on teidän
vastauksenne?) -Komentajan piti se ratkaista,
ja minun vastaukseni oli -ja otin siinä sen vastuun, jonka olisin Helsingistä käsin joutunut otta15
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maan- että tietenkään ei voida jäädä pois. En
ole varma, mahdollistiko laki sen, mutta käytännössä siitä ei olisi voitu jäädä pois. (Ed. Laakso:
Ei kai tietoisesti lakia rikota ?) - Minä tulkitsin
lain tällä tavalla. En tiedä, tulkitsinko oikein. On
mahdotonta ylläpitää tämän kaltaista lainsäädäntöä.
16

Olli Nepponen /kok (vastauspuheenvuoro):
Rouva puhemies! Puolustusministerille toteaisin, että en lähtenyt siitä, että täällä määritellään,
vaan totesin, että valtioneuvosto antaessaan
eduskunnalle selonteon yksilöi voimankäyttövaltuudet, jolloin meillä täällä on mahdollisuus
hyväksyä ne aivan lain mukaisesti.
Ilkka Kanerva /kok (vastauspuheenvuoro):
Arvoisa puhemies! Bosniassa ja Kosovossa on
kysymys rauhaanpakottamisesta. Ovatko täällä
nyt ne puhujat, jotka esittävät toista kantaa kuin
hallitus, sitä mieltä, että koska Kosovossa ja Bosniassa on kysymys rauhaanpakottamisesta eikö niin, ed. Laakso - sieltä pitäisikin näin ollen tulla nyt pois? Loogisesti tullaan tähän johtopäätökseen, koska Balkanilla nämä operaatiot
ovat rauhaanpakottamisoperaatioita.
Me suomen kielessä tarkoitamme rauhaanpakottamisella sitä, että voimankäyttö on aktiivista
ja rajoittamatonta. Siitä Suomi haluaa tämän lakiesityksen myötä edelleenkin pidättäytyä, mutta ei niin, että suomalaiset jäävät pois niistä operaatioista, joihin rauhanturvaoperaatiolla, rauhansopimukseen ajamisella, sen toteuttamisella,
sen eteenpäin viemisellä otetaan osaa. Nimittäin
jos Suomi jää niistä operaatioista pois, on täysin
mahdollista ja jopa todennäköistä, että itse rauhanturvaamisoperaatiokin silloin epäonnistuu,
jos yksi porukka siellä toteaa, että okei, me
emme olekaan tässä asiassa mukana.
17

18

Outi Ojala /vas: Arvoisa puhemies! Keskustelusta huolimatta voidaan sanoa, että Suomessa
vallitsee laaja yksimielisyys siitä, että me osallistumme rauhanturvaamiseen ja kriisinhallintaan.
(Välihuuto) - Sitten täällä otetaan yksi sana,
jonka sisällöstä ruvetaan kiistelemään. Palaan
siihen myöhemmin. - Voidaan kuitenkin sanoa, että meillä suomalaisilla on ollut myös hyvät edellytykset osallistua rauhanturvaamiseen
sen tähden, että suomalaisten joukkojen koulutus on tähdännyt ristiriitojen purkamiseen ja luottamuksen luomiseen eri osapuolten keskuudes-

1386

Tiistaina 11.4.2000

sa, kun taas eräillä suurvalloilla painopiste on ollut puhtaasti sotilaallisessa voimassa. Voidaan
sanoa, että Suomen hyviin edellytyksiin kuuluu
myös se seikka, että maamme on voinut pysytellä kansainvälisten selkkausten ulkopuolella ja
siksi suomalaiset myös helpommin mielletään
osapuoliin nähden puolueettomiksi.
Sitten mandaattiasiasta. Minusta se on jäänyt
nyt täällä liian vähälle huomiolle, koska täällä on
hyvin paljon nyt kiistelty pelkästään sanasta rauhaanpakottaminen ja siitä, mitä sillä tarkoitetaan.
Hallitusneuvotteluissa vasemmistoliitolle oli
keskeistä, että Suomen osallistuminen on edelleenkin mahdollista vain YK:n tai Etyjin valtuutuksella. Tämä mandaatti siis säilyy tässä muutetussakin esityksessä juuri samanlaisena. Suomalaiset eivät yksinkertaisesti voi osallistua sellaisiin operaatioihin, joissa esimerkiksi Pohjois-Atlantin sopimusjärjestö Nato valtuuttaa itse itsensä, ja tässä tapauksessa varmaan voidaan puhua
esimerkiksi Persianlahden sodasta. Voimme olla
tyytyväisiä, että tähän mandaattiin ei siis ole nyt
tässä koskettu.
Minulla ei myöskään ole huomauttamista siihen laajennukseen, että suomalaiset rauhanturvaajat voivat YK:n erityisjärjestön pyynnöstä
osallistua humanitaariseen operaatioon, sellaiseen, johon ed. 1. Kanerva myös vastauspuheenvuorossaan viittasi.
Toinen vasemmistoliitolle tärkeä rajaus on se,
että me emme vastedeskään osallistu YK:n peruskirjan 42 tai 51 artiklan nojalla toteutettavaan
sotilaalliseen pakottamiseen. Nyt on pidettävä
mielessä nämä selkeät erot. Kun eurooppalaisessa keskustelussa on esillä Länsi-Euroopan unionin Weu:n tulevaisuus, kannattaa tässä yhteydessä panna merkille, että sotilaalliset pakotetoimet
kuuluvat Weu:n eli Länsi-Euroopan unionin keinovalikoimaan. Kun tässä kuitenkin samanaikaisesti valmistaudutaan myös EU :n kriisinhallinnan kehittämiseen, tämä meidän on hyvä pitää
mielessä myös rauhanturvalain muutoksen käsittelyssä.
Minusta oli tärkeää, kun ministeri Enestam
täällä selkeästi totesi, minkälaiset operaatiot ovat
olleet sotilaallista pakottamista. Eli esimerkiksi
Kosovon pommitukset, Persianlahden sota ja
Korean sota ovat sellaista sotilaallista pakottamista, johon Suomi ei voi jatkossakaan osallistua. Se on aivan selvä.
Hallituksen esityksessä ehdotetaan poistettavaksi maininta rauhaanpakottamisesta sovelta-
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misalan rajauksessa. Tämähän tuli todella eduskunnan lisäyksenä silloin vuonna 95. Olin itsekin silloin ulkoasiainvaliokunnan jäsenenä, kun
tätä tehtiin, samoin myös nykyinen ulkoministeri Tuomioja. Tällä rajauksellahan pyrittiin eduskunnassa aikoinaan ennen kaikkea, voi sanoa,
tuplavarmistamaan sitä, että tällaisia sotilaallisia
pakotetoimia koskeva kielto saadaan aikaan.
Mutta on myönnettävä, että me emme täysin ole
siinä onnistuneet. Me sotkeuduimme tähän käsitteiden sekamelskaan, joka on voitu myöhemminkin havaita.
Käytännön tilanteissa tämä rajaus on kuitenkin siis tullut ongelmaksi. Sellaisissa operaatioissa, joihin Suomi on lain mukaan voinut osallistua, joukon komentaja on ollut pakotettu yksittäistilanteissa arvioimaan niihin liittyvien toimien sallittavuutta. Tällainen tilanne on kyllä kestämätön niissä operaatioissa, joihin me olemme
osallistuneet tähän asti ja jonka tyyppisiin uskon
meidän myös vastaisuudessa osallistuvan.
Hallituksen esitykseen on nyt löytynyt ratkaisu, jonka mukaan osallistumista koskevassa selonteossa tulee yksilöidä operaatioita koskevien
voimankäyttövaltuuksien laajuus. Tämä on erittäin tärkeä asia. Silloin eduskunnassa, ennen
kuin tehdään osallistumispäätöstä, on suoritettava tämä kokonaisharkinta sysäämättä vastuuta
yksittäistilanteista joukon komentajalle. Tietenkin tästä ratkaisusta päävastuu on ehdottomasti
hallituksella, mutta eduskunnalla on tässä hyvin
tärkeä rooli. Yhtään päätöstä ei voida tehdä ohi
eduskunnan, ja sen takia minusta tässä on syntynyt hyvä lopputulos.
Hyvät edustajatoverit! Me emme rauhaanpakottamis-sanan poistamisessa näe vasemmistoliitossa yleisesti ottaen ongelmaa. Suomi ei edelleenkään osallistuisi sellaisiin operaatioihin,
joissa voimatoimin on saatava taistelevat osapuolet laskemaan aseensa. Lisäksi tulevaisuudessa eduskunnalla on selkeä velvollisuus arvioida
operaatioon liittyviä voimankäyttösäännöksiä.
Jos näyttää siltä, että me joutuisimme tekemään
ratkaisun, joka ei sovi suomalaiseen rauhanturva-ajatteluun, voimme myös tehdä päätöksen
olla osallistumatta.
19
Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk (vastauspuheenvuoro): Arvoisa puhemies! Oli erittäin
hyvä, että ed. Ojala tavallaan tunnusti sen, että aikanansa sotkeuduttiin käsitteiden sekamelskaan,
kun edellisen kerran rauhanturvalakia käsitel-
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tiin. Näinhän olikin, ja opposition taholta kovasti
yritettiin todistella sitä, että silloinen muutos ja
käsitteiden ottaminen lakiin ei ollut selkeyttävä.
Nyt, kun on keskustelua kuunnellut, on välillä
joutunut olemaan hämillään sen takia, ollaanko
hallituksessa nytkään käsitteistä yksimielisiä,
kun täällä hallituspuolueitten kansanedustajat
ovat tulkinneet uusia käsitteitä ja pykäliä eri tavalla. Siksi pidän erittäin hyvänä sitä, että ed.
Ojala nyt vasemmistoliiton kansanedustajana toi
selvästi esille sen, mitenkä on tärkeätä, että eduskunta ottaa tässä asiassa vallan.
Olen hiukan toista mieltä kuin ed. Manninen:
Rauhanturvalaki täytyy kyllä ulkoasiainvaliokunnassakin käsitellä siihen suuntaan, että mietintöön tulee selkeä kannanotto siitä, että eduskunta on se, joka aikanaosa tulee määrittämään
Suomen kannan, otetaanko mandaatti vastaan vai
eikö oteta. Tästä mielestäni ei missään tapauksessa voi tinkiä. Pidän hyvänä, että hallituksen
esityksessä on ainakin kolmeen kertaan tuotu
esille se, että lainmuutoksella ei todellakaan ole
tarkoitus laajentaa nykyisestään osallistumista
näihin operaatioihin eikä missään tapauksessa
ole tarkoitus mennä vaativampiin operaatioihin.
Tässä yhteydessä, jos jotain epäselvyyttä on, ulkoasiainvaliokunnan täytyy aivan erityisesti
nämä kohdat käsitellä.
Jaakko Laakso /vas: Rouva puhemies! Tätä
yhtä lausetta, jonka hallitus esittää poistettavaksi
nykyisestä laista, ei poisteta siksi, että komentosuhteissa Balkanilla on syntynyt erimielisyyttä.
Lause esitetään poistettavaksi siksi, että Suomi
on hyväksynyt niin sanotut Petersbergin tehtävät, jotka sisältyvät myös muutettuun Euroopan
unionin perusasiakirjaan, Amsterdamin sopimukseen. Petersbergin tehtävien mukaan Suomenkin yhtenä Euroopan unionin jäsenvaltiona
on osallistuttava sellaisiin operaatioihin, joissa
voi olla kysymys perinteisen rauhanturvaamisen
ohella myös taistelujoukkojen lähettämisestä
rauhaanpakottamiseen. Euroopan unionin nykyiseen voimassa olevaan perussopimukseen on kirjattu osaksi sopimusta niin sanotut Petersbergin
tehtävät, jotka ovat siis Länsi-Euroopan unionin
Weu:n aikoinaan itselleen ottamia tehtäviä ja joihin viimeisenä kohtana sisältyy kysymys taistelujoukkojen käyttämisestä rauhaanpakottamiseen. Kuten jo aikaisemmin mainitsin, häveliäisyyssyistä suomalaisessa käännöksessä ei ole
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käytetty sanaa rauhaanpakottaminen vaan on
käytetty sanaa rauhaanpalauttaminen.
Mutta kysymys ei ole termeistä, vaan siitä,
mikä on operaation tai toimen sisältö. Herra puolustusministeri, Länsi-Euroopan unioni on ollut
jo usean vuoden ajan se taho, jossa on määritelty, mitä Petersbergin tehtävät pitävät sisällään.
On hyvin yksityiskohtainen tehtäväluettelo siitä,
mitä tarkoittavat humanitaariset Petersbergin
tehtävät, mitä tarkoittavat perinteiset rauhanturvaamistehtävät, mitä tarkoittaa rauhaanpalauttaminen tai rauhaanpakottaminen. Ne, jotka ovat
seuranneet sitä keskustelua, jota Länsi-Euroopan unionissa käytiin määriteltäessä näitä termejä, tietävät sen, että esimerkiksi Ranska piti lähtökohtana viimemainitun osalta sitä, että on voitava mennä mukaan kaikkein vaativimpiinkin
operaatioihin esimerkiksi lähettämällä taistelujoukkoja kahden taistelevan osapuolen väliin. On
voitava lähettää taistelujoukkoja myös valtaamaan maa-alueet ne laittomasti vananneilta tahoilta.
Ongelma on se, että meillä on yksiselitteisesti
määritellyt termit. Nämä määrittelyt on tehty
Länsi-Euroopan unionissa, ja Euroopan unioni
kriisinhallintaa kehittäessään on ottanut nämä
määritelmät osaksi omaa toimintaansa. Määritelmissä ei ole eroa. Määritelmistä ei ole edes erimielisyyttä, niin kuin täällä väitetään, vaan kyse
on luonnollisestikin siitä, että poliittinen tilanne
ei sallinut vielä vuonna 1995 ajaa niin vahvasti
eteenpäin rauhaanpakottamisen tietä kuin poliittisen tilanteen katsotaan sallivan nyt ajaa. Kyllähän me tiesimme. Jos luette puolustusvaliokunnan mietinnön viime kerralta tai jo aikaisemmat
puolustusvaliokunnan mietinnöt, puolustusvaliokunta jo ennen Euroopan unionin jäsenyyttä kertoi, minkälaisia muutoksia suomalaisessa lainsäädännössä tältä osin pitää tehdä, jos ja kun
Suomi liittyy Euroopan unionin jäseneksi. Mehän kuuntelimme tavattoman paljon asiantuntijoita, jotka yksiselitteisesti totesivat, että jo moraalisista syistä Suomen pitää valmistautua menemään mukaan sellaisiin operaatioihin, jotka
ovat luonteeltaan rauhaanpakottamisoperaatioita.
Ongelmahan Suomessa on aina se, että Suomessa harvoin puhutaan oikealla nimellä siitä,
mitä kulloinkin tehdään. Ehkä on hyvä muistuttaa mieliin, että presidentinvaalikampanjan aikana silloin, kun Martti Ahtisaari oli ehdokkaana,
hän oli ainoa presidenttiehdokas, joka kannatti
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rauhaanpakottamista ja rauhaanpakottamisoperaatioihin osallistumista sulkematta pois myöskään valtio vastaan valtio -operaatioita. Mutta
tämä tuli silmille vaalikampanjan aikana. Vielä
vaalikampanjan aikana Martti Ahtisaari perui puheensa ja tuli muiden presidenttiehdokkaiden
kannalle ja totesi, että Suomi ei voi osallistua tämän kaltaisiin operaatioihin. Mutta samanaikaisesti rauhaanpakottamista on ajettu sisään, kuten
jo sanoin, kuin käärmettä pyssyyn monen eri
vuoden ajan. Tässä on sellainen mielenkiintoinen kummallisuus, että kenraalit ovat olleet paljon varovaisempia lähtemään sotaan kuin siviilit.
Nykyinen Puolustusvoimien komentaja kenraali Hägglund ollessaan asiantuntijana silloisena pääesikunnan päällikkönä puolustusvaliokunnan kuultavana torjui yksiselitteisesti Suomen
osallistumisen rauhaanpakottamisoperaatioihin,
myös sellaisiin operaatioihin, jotka tapahtuvat
operaation sisällä. Meillä on kymmenittäin sotilaitten lausuntoja, puolustusvaliokunnalla ja
myös ulkoasiainvaliokunnalla, joissa nämä suhtautuvat kriittisesti ja kielteisesti rauhaanpakottamisoperaatioihin ja myös laajennettuun rauhanturvaamiseen, joka luonnollisesti jo muutti perinteisen rauhanturvaamisen joksikin toiseksi.
Tämä laajennettu rauhanturvaaminen, joka nyt
on voimassa, muutti perinteistä rauhanturvaamista useassakin eri kohdin.
Ensinnäkin, aikaisemmin lähtökohtana oli se,
että itse operaatioon voidaan osallistua vain silloin, kun konfliktin osapuolet ovat yhtä mieltä
siitä, että rauhanturvaajien pitää tulla olemaan
läsnä, tulla auttamaan. Nyt laajennettu rauhanturvaaminen ei enää edellytä tätä. Mukaan voidaan
mennä, vaikka jokin konfliktin osapuolista tai
merkittävä osa tai osa konfliktin osapuolista olisi
toista mieltä.
Toiseksi, laajennettu rauhanturvaaminen merkitsee sitä, että kun aikaisemmin rauhanturvaajien piti pysytellä ehdottomasti puolueettomina
suhteessa konfliktin eri osapuoliin, jo voimassa
oleva lainsäädäntö katsoo, että tarvittaessa voidaan käyttää voimaa jotakin konfliktin osapuolta
vastaan.
Kolmanneksi, kun aikaisemmin lähtökohtana
perinteisessä rauhanturvaamisessa oli se, että
voimaa voidaan käyttää vain äärimmäisissä hätätilanteissa itsepuolustukseksi, niin jo laajennettu
rauhanturvaaminen sallii sen, että voimaa voidaan käyttää annetun tehtävän toteuttamiseksi.
Tästä syystä, rouva puhemies, itse suhtauduin
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kriittisesti ja äänestin vuonna 95 niitä muutoksia
vastaan, joilla perinteinen rauhanturvaamislaki
muutettiin käsitehirviöksi "laajennettu rauhanturvaaminen", kun silloin ei uskallettu sanoa suoraan, että otetaan askel kohti rauhaanpakottamista. Otettiin käyttöön uusi kummallinen sanahirviö laajennettu rauhanturvaaminen, jota yksikään toinen Euroopan unionin jäsenmaa tai kansainvälisen yhteisön jäsenmaa ei tunne. Kukaan
ei tunne tällaista käsitettä kuin laajennettu rauhanturvaaminen. Mutta kun ei haluttu sanoa suoraan, että tämä merkitsee aikaisempaa laajempia
voimankäyttövaltuuksia ja pitkää askelta rauhaanpakottamisen suuntaan, tästä syystä otettiin
käyttöön termi laajennettu rauhanturvaaminen.
Täytyy sanoa, että puolustusvaliokunta viime
keskustelussa sai aikaan aika paljon. Puolustusvaliokunta oli se moottori, jonka tuloksena eduskunta yhdessä ulkoasiainvaliokunnan kanssa kykeni sisällyttämään käsiteltävään lakiesitykseen
tämän pykälän, jonka nykyinen hallitus esittää
poistettavaksi.
Rouva puhemies! Haluan vielä kerran sanoa,
että on olemassa aivan konkreettinen ikään kuin
operaatiokuvaus siitä, minkälaisiin operaatioihin Suomi voi osallistua nykyisen lainsäädännön
puitteissa. Ongelmana tässä on se, että muutetun
lainsäädännön jälkeen, mikäli tämä lakiesitys ja
kun se tulee hyväksytyksi eduskunnassa, Suomi
voi osallistua operaation sisällä sellaisiin toimiin, joita nykyinen laki ei salli. Silloin on kysymys juuri siitä, että kun tällä hetkellä harkinta- ja
päätäntävalta on suomalaisten joukkojen komentajalla, niin tulevaisuudessa harkinta- ja päätäntävalta sen suhteen, mihin suomalaiset voivat ja
mihin suomalaisten pitää osallistua, on siirtynyt
Nato-johtoisessa operaatiossa Nato-johtoisen
operaation Nato-komentajille, eli pois Suomelta.
Tämä on keskeisin syy, miksi katson, että meidän ei pitäisi luovuttaa tällaista päätäntävaltaa
pois omista käsistämme, vaan pitää se itsellämme. Näin me turvaamme aina harkinnan sellaisessakin tilanteessa, jossa esimerkiksi Natojoukkojen komentaja on valmis käyttämään taistelujoukkoja kyseenalaisiin tehtäviin, poliittisiin
tehtäviin. Eihän ruediatomien valtausoperaatiokaan ollut mikään muu kuin poliittinen tehtävä,
poliittinen operaatio, jolla haluttiin vaalien edellä osoittaa halu tai toive tietystä poliittisesta
käännöksestä.
Mitä tulee, rouva puhemies, mandaattikysymykseen, myös se on tärkeä. Lakiesityksen val-
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mistelussa - en puhu nyt hallitusvalmistelusta,
puhun kahden kolmen viime vuoden keskustelusta,jota on käyty virkamiespiireissä ja hallituksessakin - on ollut niitä, jotka ovat olleet sitä
mieltä, että laista pitäisi kokonaan poistaa välttämättömyys saada operaatioille joko YK:n turvallisuusneuvoston tai Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön lupa eli mandaatti, valtuutus.
Miten tällaista vaatimusta on perusteltu? Sitä
on perusteltu niin, että Yhdistyneet kansakunnat
rakenteellisesti heijastaa toisen maailmansodan
jälkeistä voimasuhdetilannetta. Tänään maailma
on toinen. Neuvostoliiton hajottua Venäjällä on
pysyvä paikka turvallisuusneuvostossa, mutta
Venäjä ei ole enää samanlainen maa voimaitaan
ja vaikutukseltaan kuin Neuvostoliitto. Toisaalta, miksi jättää ikään kuin Kiinan veto-oikeuden
taakse tietty operaatiovalmius? Näillä perusteilla
on aloitettu keskustelu niin sanotuista humanitaarisista operaatioista, jotka voitaisiin sallia ilman Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston tai Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön nimenomaista valtuutusta.
Natossa samaa keskustelua on käyty pitkään.
Toissa syksynä Yhdysvallat esitti valmisteltaessa Naton Washingtonin huippukokousta, joka pidettiin siis viime vuoden huhtikuussa, eurooppalaisille Nato-liittolaisilleen, että myös Naton pitäisi voida toimia oman toimialueensa ulkopuolella ilman YK:n tai Etykin valtuutusta silloin,
kun Nato itse katsoo sen välttämättömäksi. Naton eurooppalaiset liittolaiset olivat toista mieltä.
Saksa ja Ranska arvostelivat voimakkaasti ja
eräät muutkin arvostelivat voimakkaasti tätä Yhdysvaltain pyrkimystä.
Kosovon sodan avulla Yhdysvallat sai kuitenkin tämän tavoitteensa läpi. Kosovon sodan avulla syntyi tilanne, jossaNatootti vastoin kansainvälistä oikeutta itselleen oikeuden hyökätä ja
käyttää voimaa ilman YK:n tai Etyjin nimenomaista suostumusta. Myöhemmin Washingtonin huippukokouksessa huhtikuussa tämä sama
doktriini liitettiin Naton Washingtonin huippukokouksen päätöksiin. Eli nykyisin tilanne on se,
ettäNatovoi käyttää voimaa myös oman alueensa ulkopuolella, toisin sanoen muissakin tehtävissä kuin niin sanotun viidennen artiklan kollektiivisen turvallisuuden ja puolustuksen tehtävissä, oman toimialueensa ulkopuolella silloin, kun
se itse pitää sitä välttämättömänä. Tämä on interventio-oikeutta eikä mitään muuta.
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Lopuksi, rouva puhemies, haluan sanoa mahdollisimman selkeästi, että tämä lainsäädäntö on
osa sitä rakenteellista muutosta, jonka tavoitteena on mahdollistaa Euroopan unionille interventio-oikeus. Euroopan unionille rakennetaan tällä
hetkellä kriisinhallinnan nimikkeellä interventiooikeutta, joka tarkoittaa sitä, että myös Euroopan
unioni ilman YK:n tai Etyjin päätöstä voisi niin
katsoessaan käyttää voimaa oman alueensa ulkopuolella. Interventio-oikeudessahan ei ole kysymys mistään muusta kuinjuuri tästä. Niin sanottu kriisinhallintakyky ja kriisinhallintarakenteet,
joita Euroopan unioni on parhaillaan rakentamassa, vaativat luonnollisesti myös lainsäädännöllisiä muutoksia Euroopan unionin jäsenmaissa. Yksi näistä muutoksista on Petersbergin tehtävien kirjaaminen kansalliseen lainsäädäntöön.
Tätä tekee tällä hetkellä Suomen hallitus tällä lakiesityksellään. Itse en ole hyväksymässä lakiesitystä. Katson, että tämä merkitsee sitä, että
suomalaiset joutuvat tulevaisuudessa osallistumaan entistä kovempiin operaatioihin tilanteessa, jossa me itse vielä menetämme lopullisen
päätäntävallan operaation sisällä siitä, minkälaisiin yhteenottoihin, minkälaisiin toimiin suomalaiset sotilaat joutuvat.

Puolustusministeri Jan-Erik Enestam: Arvoisa puhemies! Kerran vielä selvennykseksi:
Tämä lisälause, jonka eduskunta hyväksyi viime
kaudella, esitetään poistettavaksi siksi, ja vain
siksi, että se on epäselvä ja aiheuttaa tulkintavaikeuksia ja tulkinnan joutuu joukkojen komentaja
suorittamaan. Vain siksi.
Muistuttaisin ed. Laaksoa vielä siitä, että osallistumisesta operaatioon päätetään aina kansallisesti. Kuten ed. lsohookana-Asunmaa sanoi,
tämä asia on aina eduskunnan käsissä. (Ed. Elo:
Ulkoasiainvaliokunnan!) - Jos on perinteinen
rauhanturvaoperaatio, mutta jos on 7 luvun mukainen, niin selonteon mukaan eduskunta tämän
asian ratkaisee.
Kun selonteosta nyt ilmenevät voimankäyttövaltuudet, eduskunnalla on käsissään kaikki tarvittava tieto ratkaista, osallistutaanko operaatioon ylipäätänsä tai ei. Kehottasin ed. Laaksoa
luottamaan eduskunnan harkintaan.
21

Tytti Isohookana-Asunmaa lkesk (vastauspuheenvuoro): Arvoisa rouva puhemies! Siinä
ed. Laakso lienee kyllä aika tavalla oikeassa, että
meillä on varmasti ollut ja on edelleenkin ehkä
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pyrkimyksiä laajentaa rauhanturvaa rauhaanpakottamisen suuntaan. En kiellä tätä.
Haluan kuitenkin tässä yhteydessä voimakkaasti todeta sen, että keskusta on ollut ja on
edelleen tiukasti näitä pyrkimyksiä vastaan.
Olemme yhä sitä mieltä, että perinteinen rauhanturva on se, joka pääasiallisesti sopii keskustalle,
mutta tunnustamme sen, että rauhanturvaaminen
on muuttunut vaativammaksi operaatioksi viime
vuosien aikana.
Haluan vielä tähän käsiteviidakkoon sen verran palata, että olen sitä mieltä, että laajennettu
rauhanturvaaminen ei ole käsitteenä selkeä, vaan
se on häilyvä. Tästä syystä on varmasti tarpeen
edelleen korostaa sitä ja pitää kovin tiukasti kiinni siitä, että eduskunnalle tullaan aina yksilöimään tarkasti laajemmat voimankäyttövaltuudet, joita kulloinkin tarvitaan tai aiotaan ottaa
käyttöön, ja että eduskunta sitten ratkaisee tapauskohtaisesti, niin kuin tähänkin saakka tapauskohtaisesti on kuitenkin ratkaissut, mennäänkö operaatioon mukaan vai eikö mennä.

minen oli saanut virheellisen muodon rauhaanpakottaminen. Miten käsite rauhaanpakottaminen
on saanut virheellisen muodon rauhaanpakottaminen? Tämä tuntuu aivan käsittämättömältä.
Ehkä ministeri Enestam voi senkin selittää, minkä takia tällainen lause on perusteluissa.

Puolustusministeri Jan-Erik Enestam: Arvoisa puhemies! Ed. Laakso on aika lailla onnistuneesti sulkenut pois kaikki muut operaatiot
paitsi Nato-johtoiset operaatiot, ja se on irvikuva
siitä todellisuudesta, missä mennään. EU:han rakentaa itselleen mahdollisuudet viedä läpi operaatioita ilman Natoa, ja edelleen tulee olemaan
myöskin puhtaasti YK-johtoisia operaatioita. Tämän takia ei kannata tähän Nato-asiaan ripustaa
koko hommaa.
Mitä taas komentosuhteisiin tulee, niin suomalainen pataljoona on jonkin prikaatin komennon alaisuudessa, eikä prikaatin komentaja edes
välttämättä ole Nato-maista.
24
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Mikko Elo /sd (vastauspuheenvuoro): Puhemies! Ensinnäkin haluan todeta, että tämä asia on
hirveän monimutkainen jo käsitteistön puolesta.
Niin kuin me tiedämme, englannissa käytetään
sellaisia kuin peace keeping, peace making,
peace enforcement, täällä rauhanturvaaminen,
rauhaanpakottaminen,
rauhaanpalauttaminen.
Nämä ovat todella käsitteitä, jotka aivan varmasti eivät ihan täysin aina vastaa englantilaisia käsitteitä.
Mutta, puhemies, kun ed. Laakso on täällä pariin kertaan viitannut siihen, että ministeri
Enestam ei ole tehnyt selväksi sitä, että komentovastuu siirtyy suomalaiselta komentajalta Natojoukkojen komentajalle, niin haluaisin kyllä ministerin kommentoivan tätä asiaa, koska olen
yrittänyt seurata tätä keskustelua ja ministeri ei
ole sitä kommentoinut.
Omalta puoleltani totean, että olen ainakin
näillä näkymin valmis hyväksymään tämän ehdotuksen. Minusta tämä on järkevä ehdotus, eikä
oikeastaan tosiaan lakia laajenneta. Niin kuin ministeri Enestam toteaa, tämä tulee joka tapauksessa eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan ja aika
useassa tapauksessa koko eduskunnankin käsittelyyn.
Puhemies! Eräs asia vielä: sivulla 5 todetaan
- enkä millään pysty sitä ymmärtämään - että
eduskunnan vastauksessa käsite rauhaanpakotta23
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Petri Neittaanmäki /kesk: Arvoisa rouva
puhemies! Nykyisessä rauhanturvaamistoimintaa koskevassa laissa todetaan: "Suomi voi osallistua sellaiseen Yhdistyneiden kansakuntien
(YK:n) tai Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj:n) päätökseen perustuvaan rauhanturvaamistoimintaan, joka tähtää kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden ylläpitämiseen tai
humanitaarisen avustustoiminnan ja siviiliväestön suojaamiseen". Laissa myös todetaan, että
sitä "ei sovelletaYK:nperuskirjan 42 tai 51 artiklan nojalla kohdistettaviin sotilaallisiin pakotetoimiin osallistumiseen eikä muuhun rauhaanpakottamiseksi katsottavaan toimintaan".
Voimassa olevan rauhanturvalain mukaan
Suomi voi siis osallistua vain rauhanturvaamistehtäviin, ei rauhaanpakottamiseen eikä rauhan
palauttamiseen voimakeinoin. Operaatioille vaaditaan aina mandaatti joko YK:lta tai Etyjiltä.
Hallituksen esityksessä uudeksi laiksi suomalaiset voisivat osallistua jatkossa operaatioihin
myös YK:n erityisjärjestön tai viraston, käytännössä pakolaisjärjestö Unhcr:n, pyynnöstä. Rauhanturvaamisen käytännön järjestelyt siirrettäisiin puolustusministeriöitä puolustusvoimille.
Hallituksen esityksessä uudeksi rauhanturvalaiksi ehdotetaan poistettavaksi viittaus osallistumiseen "muuhun rauhaanpakottamiseksi katsottavaan toimintaan". Muutosta on perusteltu
muun muassa sillä, etteivät komentajat kentällä
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enää joutuisi pohtimaan, mikä kulloinkin on rauhanturvalain mukaista toimintaa. Kuten täällä on
ed. Laakson toimesta ansiokkaasti todettu, tästä
ei kuitenkaan voi olla kysymys.
Uuden lain mukaan voimankäyttövaltuudet
määriteltäisiin Suomessa jo ennen joukkojen lähettämistä. Jos suomalaisia ollaan lähettämässä
perinteistä väkivallataota rauhanturvaamista laajempaan tehtävään, hallituksen on annettava
hankkeesta eduskunnalle selonteko, jossa on yksilöitävä operaatiota koskevien voimankäyttövaltuuksien laajuus.
Eduskunnan ulkoasiainvaliokunta on määritellyt aiemmin rauhaanpakottamisen aloitteelliseksi, aktiiviseksi voimankäytöksi tai sillä uhkaamiseksi. Sen tarkoituksena on "koko konfliktin hallitseminen, vihollisuuksien tukahduttaminen ja rauhan palauttaminen".
Ulkoministeriön mukaan Suomen ei edelleenkään ole tarkoitus osallistua varsinaiseen sotilaalliseen pakottamiseen, jonka päämääränä on
"valtion alistaminen kansainvälisen yhteisön tahtoon aktiivista, aloitteellista ja rajoittamatonta
voimaa käyttäen". Herää tietysti kysymys, tuleeko kysymykseen kaiken muun sisältöinen pakottaminen.
Arvoisa rouva puhemies! Hyväksyn rauhanturvalain muuttamisen siltä osin, että suomalaiset voisivat osallistua jatkossa operaatioihin ilman YK:n turvallisuusneuvoston päätöstä YK:n
alaisten järjestöjen pyynnöstä.
Sen sijaan suhtaudun erittäin varauksellisesti
siihen, että kielto rauhaanpakottamiseksi katsottavaan toimintaan osallistumisesta poistettaisiin
laista, koska se saattaa avata tien paljon laajemmalle voimankäytölle kuin puolustusministeri
puheessaan esitti.
Sillä, vaikka onkin niin, että hallitus joutuisi
lakiesityksen mukaan tuomaan eduskunnalle selonteon perinteistä rauhanturvatoimintaa vaativampiin operaatioihin osallistumisesta, kynnys
osallistua nykyistä vaativampiin tehtäviin alentuu merkittävästi, jos nyt käsillä oleva uudistus
toteutetaan.
Kuten ed. Hannes Manninenkin totesi, miten
me opposition edustajat voimme luottaa siihen,
etteivät hallituspuolueet vie eduskunnan enemmistön turvin rauhanturvaajiamme mukaan yhä
vaativampiin operaatioihin, jos laissa ei enää ole
nimenomaista kieltoa olla osallistumatta operaatioihin, joissa edellytetään rauhaanpakottamista?
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Tämän vuoksi esitän jo tässä vaiheessa toiveen, että eduskunnan valiokunnat perehtyisivät
tarkoin tähän problematiikkaan ja harkitsisivat
vielä tarkoin, onko hallituksen esitykseen sisältyvää muutosta näiltä osin tarpeellista tässä vaiheessa toteuttaa.

Seppo Lahtela /kesk: Arvoisa rouva puhemies! Koska odotetaan, että tulisi jokin terävämpikin puheenvuoro kiihkeään keskusteluun, jossa suorastaan on ollut tunnelma niin kuin tykillä
olisi ammuttu mutta ei vain tiedetä oikein, mitä
kohti ammutaan, katsoisin asiaa vähän siltä mielialalta ja näköalalta, että tässä on erittäin hyvästä esityksestä kysymys. Siihen kiihkomielisyyteen, joka täällä on ollut aistittavissa joiltakin
kohdilta, olen yrittänyt virittäytyä mukaan, mutta ei ole oikein syntynyt eväitä, mistä tähän lähtisi ja miten asiaa toteuttaisi. Toivottavasti koko
lakiesitys pystyttäisiin yleensä eduskunnassa käsittelemään sillä lailla, että kiihkomielisyyttä,
sellaista sulkeutuneisuutta ja yleistä vastustusta,
jota tässä tuntuu olevan, vältettäisiin ja nähtäisiin tässä hyvät asiat, jotka päällimmäisinä ovat
jo lain otsikon osalta. Monimutkainen, pitkä, luetteleva sanahirviö, joka tässä on ollut aikaisemmin nimenä, muuttuu yksinkertaisesti rauhanturvalaiksi. Tältä osin katson, että esitys on erinomaisen hyvä.
Kun valmistelun suhteen on pitkään ollut keskustelua ja on vuotanut tietoja ja tavoitteita, mitä
tässä on ollut takana ja mitä sen sisällä on ollut
olemassa, katson, että erittäin hyvä asia on, että
niin lain perusteluissa, sisällössä kuin kaikessa
muussakin on nähtävissä vapaaehtoisuus ja vapaaehtoisuuteen sisältyvä sitoutuneisuus. Koska
ne uhkatekijät, joita oli jossain vaiheessa olemassa, että tämä olisi ollut ikään kuin pakkotilanne ja
esimerkiksi Puolustusvoimien henkilökunnan
olisi ollut kaikissa olosuhteissa pakko osallistua
asiaan, ovat jääneet tästä pois, siltä osin katson
esityksen erittäin myönteiseksi ja tervehdin esitystä siltä osin hyvänä esityksenä, tosi hyvänä, ja
valmistelua myöskin hyvin tehtynä.
Samoin myös se, mihin viime aikoina on törmätty, humanitaarisen avun antamismahdollisuus, on otettu tähän mukaan. Ihmettelen sitä,
että aikaisemmin ei tällaista mahdollisuutta ole
nähty tarpeelliseksi ottaa tähän mukaanjajonkin
vetoomuksen perusteella on tehty niin, että suomalaiset seisovat tumput suorina, kun siviilikan26
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salainen on siellä hätää kärsimässä ja oikeastaan
taistelee olemassaolostaan, jopa hengestäänkin.
Muistan erinomaisen hyvin, kun vajaa vuosi
sitten keväällä kävimme keskustelua Kosovoon
menosta ja siinä olevasta tehtävän määrittämästä
mandaatistaja vastuun ja vallan siirtämisestä sen
mandaatin mukana. Käsittääkseni tässä esityksessä on asia erinomaisen hyvin tuotu esille. Niin
kuin keskustelussa on ilmi käynyt, ei voi olla
niin, että suomalaiset menevät sinne jonkin joukon, prikaatin, osana ja sen jälkeen lähettävät
pyyntöjä Suomeen, voimmeko me nyt puolustautua ja käyttää jonkin näköistä toista tehtävää jättäen sivuun komentajan antaman tehtävän ja
määrityksen, että voiko tehdä, onko tällä mitään
osaa ja arpaa. Täytyy sanoa, että jos komentaja
saa sellaisen sotajoukon johdettavakseen ja käskettäväkseen, josta ei tiedä, tottelevatko nämä
mitään ja onko näillä mitään osaaja arpaa, sellaisella sotajoukolla ei ole suurta arvoa missään
asemassa, ei sodankäynnissä eikä rauhanturvaamistehtävissä.
Esitys tällaisenaan, kun siinä johto- ja komentosuhteet ovat selkeät ja yksinkertaiset, palauttaa
suomalaisten sotilaskunnian maailmalla sille laajuudelle ja tasolle kuin se on aina ollut ja aina käsitetty ja pitää tulevaisuudessakin käsittää ja ymmärtää. Siinä mielessä näen erinomaisen hyvänä, että asia on näin selkeästi täällä annettu ymmärtää ja nähdä. Sen käsittääjokainen tästä lakiesityksestä, joka haluaa käsittää.
Se, että esityksen myötä myöskin siirtyy toimeenpano- ja päätösvalta puolustusministeriöitä
Pääesikunnalle, luo johdonmukaisen uran ja selvän putken siihen, että on henkilökunnalla selvä
tehtävä ja asema, kenen joukoissa he taistelevat,
kenen kanssa he tekevät sitoumuksen. Perusteluista ei käy ilmi, mutta ymmärrän, että näin on,
että kun Pääesikunnan kanssa sopimus ja sitoumus tehdään, on myös tieto, mihin sotilashenkilö
palaa sen jälkeen, kun tehtävä päättyy taijatkoaika päättyy, eikä ole niin kuin nykyisellään, että
tehtävään lähtenyt henkilö ei tiedä, mihin hän palaa, missä hänen asemapaikkansa on ja mistä hän
perheensä ja työtehtävänsä löytää ja kohtaavatko
ne toisensa. Katson, että tämä on näin koottuna
kokonaisuutena erinomaisen hyvä esitys ja pohja.
Esityksen perusteluissa hyvin todetaan, että
osallisturuispäätökseen liittyvä varautuminen estetään, jolloin varautuma menee samalla mandaatin kautta ja mandaatin osana sinne, niin että
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joukon johtajaa, asianomaista esikuntaa, prikaatinkomentajaa kuunnellaan. Niin vastuukysymys tulee myös selkeäksi ja yksinkertaiseksi,
eikä käy niin, että löytyisi sellainen tapaus tai
muoto, että voimankäytöstä puolustauduttaessa
joudutaan miettimään, onko tämä oikein vai väärin, ja mahdollisten tappioiden syntyessä, kun
niitä joka tapauksessa aina näissä tehtävissä ennemmin tai myöhemmin syntyy, lakimiehet vuosien kuluttua täällä selvittelisivät ja pohtisivat,
onko nyt sovellettu oikein annettua tehtävää,
käytetty oikein voimassa olevaa voimaa, vai
onko menetelty väärin. Tässä tulee silloin yksinkertainen malli ja asetelma, että noudatetaan esimiesten antamaa tehtävää.
Erinomaisen hyvin ed. Ilkka Kanerva kuvasi
asiaa, mitä tulee voimankäyttökykyyn. Pitää olla
niin varustautunut ja sellaisilla voimilla varustettu, että sitä kunnioitetaan. Suomalaisia ei pelkän
nimen perusteella enää ehkäjoka paikassa tunneta, vaan heillä pitää olla sellaiset varusteet ja sellainen asenne, että tiedetään, että tositoimiin ryhdyttäessä tulee myös selvää jälkeä, ja sillä perusteella kunnioitetaan, niin että voimaa ei tarvitse
koskaan käyttää, kun sitä riittävästi on näkyvillä.
Ainut, mitä pelkään, kun lain sisällössä selvästi sanotaan, että toiminta tapahtuu valtion talousarvion osoittamissa puitteissa, kun pitkälti mennään eteenpäin, on se, ettei tämä vain tule missään olosuhteissa vaikuttamaan siihen, että entistä laajemmat varustautumiset, varusteet, aseistus
ja kalusto tulevat syömään Puolustusvoimien
määrärahoja, niin että varsinainen kotimaan tehtävä, suomalaisten joukkojen varautuminen Suomen ja suomalaisten puolustamiseen joutuisi vähän toisarvoiseen asemaan, ja että näitä rahoja
tästä potista oltaisiin pois ottamassa. Katson, että
se siellä on, mutta haluan sen julki tuoda, että
asia on myös tärkeä meille. Suomen asiat ovat
aina Suomen asioita ja kansainväliset asiat ovat
kansainvälisiä.
Rouva puhemies! Uskon ja luotan ja olen ymmärtänyt niin, kuten ministeri Enestam asian on
esitellyt ja selvittänyt, ettei tässä ole mitään miinoja, ei kompia. Tämä on paras esitys, mitä tämän asian pohjalta on koskaan kuultu ja nähty.
Toivon, että valiokuntakäsittelyn yhteydessä
myös tämä johdonmukaisuus, järkevyys ja selväpiirteisyys säilyy ja tämä tulee joskus eduskuntaan palattuaan saamaan suuren enemmistön.
Ymmärrän, että joku voi olla myös eri mieltä ja
esittää poliittisen silmän perusteella jonkin nä-
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köisen eriävän näkemyksen, mutta tämä tulee
joka tapauksessa toivottavasti sisällöltään tämän
muotoisena hyväksytyksi.
Jaakko Laakso /vas: Rouva puhemies! Oli
tietenkin tärkeä ja aivan oikea havainto, jonka
puolustusministeri teki, että kaikki rauhanturvaoperaatiot eivät suinkaan ole Nato-johtoisia operaatioita. Suomihan on mukana muun muassa
Etelä-Libanonissa. Samalla kuitenkin tiedämme,
että muun muassa puolustusministeri on ollut sitä
mieltä, että Etelä-Libanonista pitäisi vetäytyä.
Ongelma on se, että kun puhuin ennen kaikkea entisen Jugoslavian alueella parhaillaan menossa olevista operaatioista, niin niiden perusteellahan nimenomaan näiden operaatioiden
Nato-komentajat ovat esittäneet Suomelle toivomuksen Suomen lainsäädännön muuttamisesta.
Kun tutustuu hallituksen lakiesitykseen, siinä todetaan, että entisen Jugoslavian alueella toimivat
suomalaiset rauhanturvajoukot ovat toiminnallisesti Naton alaisia ja saavat kaikki toiminnalliset
käskyt ja määräykset Natolta. Juuri tämä synnyttää ongelmia. Minkälaisia ongelmia? Tämä synnyttää muun muassa sellaisia ongelmia, että suomalaiset on koulutettu rauhanturvaamiseen ja
amerikkalaiset ovat taistelujoukkoja, joilla ei ole
harmainta mielikuvaa siitä, mitä on rauhanturvaaminen. Rauhanturvaaminen on kokonaan eri
asia kuin taistelujoukkojen käyttö.
Syntyy muun muassa sellaisia tilanteita, joita
Makedonian alueella on. Amerikkalaiset etenevät asutuskeskuksissa taistelumuodostelmissa
synnyttäen paikallisen väestön keskuudessa psykologisia ja poliittisia ongelmia. Ennen kaikkea
edelleenkin Kosovon alueella amerikkalaisilta
joukoilta on kielletty seurustelu paikallisen väen
kanssa, kun taas suomalaisia rohkaistaan seurusteluun paikallisen väen kanssa sen takia, että
meidän koko rauhanturvafilosofiamme on erilainen. Se perustuu luottamuksen hankkimiseen
paikalliselta väestöltä. Juuri tässä suhteessa amerikkalaisten filosofia on kokonaan toinen. Se on
taistelujoukkojen filosofiaa, taistelutilanteessa
sovellettavaa filosofiaa. Lähtökohta on aivan erilainen.
Nyt kun tämän lainsäädännön muutoksella
suomalainen komentaja menettää oman harkintavallan Nato-johtoisessa operaatiossa, tämä saattaa käytännössä merkitä myös sitä, että on tilanteeseen täysin soveltumattomat toimintaohjeet,
kuten kielto seurustella paikallisen väen kanssa,
27
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kuten käsky edetä taistelumuodostelmissa asutuskeskuksissa, ja myös suomalaiset joutuvat
omaksumaan samanlaiset määräykset, koska
muuta mahdollisuutta ei enää ole. Juuri tätä esimerkiksi minä pelkään ja tiedän, että eräät muutkin vähän enemmän varteenotettavat tahot pelkäävät. Tätä kautta me menetämme myös tämän
perinteisen rauhanturvaamisen osaamisen, jossa
Suomi on ollut suurvalta. Suomi ei ole ollut suurvalta taistelujoukkojen käytössä näissä operaatioissa, vaan nimenomaan perinteisessä rauhanturvaarnisessa.
Ed. S. Lahtelalle haluaisin vielä todeta sen,
että ed. Lahtela aivan oikein totesi, että lakiesitykseen ei enää sisälly - ei enää sisälly kuten
eräässä valmisteluvaiheessa, ennen kuin asia eteni hallitukseen- se, että vakinaisessa palveluksessa olevat joutuisivat ei enää vapaaehtoisesti
vaan pakollisesti osallistumaan kansainvälisiin
rauhanturvatehtäviin. Siis tämä pakko on pois,
kun esimerkiksi Upseeriliitto ja eräät muut järjestöt voimakkaasti tämän pakon poistamista
vaativat. Mitä on tullut tilalle? Tilalle on tullut
vapaaehtoinen pakko.
Ed. Lahtela, tiedättekö te, että ylennysperusteissa on tarkoitus ottaa huomioon se, onko osallistunut vai kieltäytynyt osallistumasta kansainvälisiin tehtäviin? Eli kysymys on siitä, että käytännössä siirrytään vapaaehtoiseen pakkoon. Kuten Upseeriliitto on useampaan kertaan todennut, tämä ei ole hyvä asia. Tämä on asia, joka pitää ehdottoman huolellisesti tutkia.
Ed. Lahtela, kun te edustatte tämmöistä rautaa
rajalle tai ainakin rautaa näihin operaatioihin
-linjaa, teidän on hyvä tietää se, että Sinibaretit
ovat kaikissa vaiheissa vastustaneet sen kaltaisia
muutosesityksiä, joita te nyt kannatatte. Sinibaretit on entisten YK-sotilaiden etujärjestö, joka on
kuultavana myös puolustusvaliokunnassa. Joka
kerta Sinibaretit ovat suhtautuneet kielteisesti
niihin hallituksen esityksiin, joilla on laajennettu
sitä mahdollisuutta, että suomalaiset voivat osallistua kovempiin operaatioihin, eli irtautumista
perinteisestä rauhanturvaamisesta.
28

Hannes Manninen /kesk: Arvoisa rouva puhemies! Kun täällä on annettu ymmärtää, että nyt
on kaikki selvää ja tämän jälkeen ei ole mitään
tulkintaongelmia, ilmeisesti nyt lienee kuitenkin
niin, että eivät ne tulkintaongelmat häviä, joskin
ne ovat ehkä selvempiä yksilöityjen valtuuksien
pohjalta, sillä jatkossahan sitä mandaattia tulkit-
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sevat ne komentajat, jotka siellä ovat. He antavat
määräyksiä, ja sitten tietysti prikaatinkomentaja
antaa määräykset suomalaiselle pataljoonan komentajalle.
Eräissä puheenvuoroissa todettiin, että kun
vain tottelee, niin kaikki on sillä kunnossa. Mutta minun käsitykseni mukaan ei kai vastuu siitä
siirry muille, että ilmoittaa, että on totellut vain
esimiehen käskyä. Näinhän tapahtui natsi-Saksassakin, että osa totteli vain esimiehen käskyä,
mutta kyllä he ovat myös itse vastuullisia siitä
asiasta, sillä on ihan selkeästi myös lain perusteluissa sanottu, että on perusperiaatteena voimankäytön minimointi ja suhteuttaminen kulloiseenkin uhkaan ja tilanteeseen, eli tulkinta jää jäljelle
edelleenkin. Sitten jos mandaatti muuttuu sen
tehtävän aikana tai muutoin tietoisesti pataljoonankomentaja toteaa, että valtuudet on ylitetty,
mitä hänen silloin on tehtävä? Onko hänen kieltäydyttävä, vai onko hänen toteltava esimiehen
käskyä?
Kysyisin lähinnä ed. Laaksolta, kun hänellä on
yleensä tietolähteet eri ministeriöissä juuri tähän
vapaaehtoisuuteen liittyen, josta hän osin tässä
totesinkin, onko nyt jo mahdollisesti lähellä, koska puutetta näistä lähtijöistä on, se tilanne, että
Puolustusvoimien kantahenkilökuntaa tullaan
pakottamaan jatkossa. Seuraava vaihe on tietysti
varusmiesten pakottaminen sen jälkeen, jos sielläkään ei ole riittävästi lähtijöitä.
29

Puolustusministeri Jan-Erik Enestam: Arvoisa puhemies! Oleellista tässä on tietysti se,
että selonteossa selkeästi kerrotaan voimankäyttövaltuuden laajuus, joka on tarkoituksena. Tässä lakiesityksessä lähdetään edelleenkin siitä,
että jos kaikesta huolimatta tilanne operaation
kestäessä muuttuu tai operaatiolle määrätyt puitteet muuttuisivat operaation kestäessä, operaatioon osallistumista arvioitaisiin uudelleen. On
selvää, että jos lähtökohtana päätettäessä osallistumisesta on se, että ei mihinkään taistelujoukkotapahtumaan lähdetä, ja yhtäkkiä tulisi käsky,
että näin pitäisikin tehdä, silloin pitää harkita
osallistumista uudelleen ja tarvittaessa vielä
eduskuntaa kuulemalla.
Mitä tulee ed. Mannisen kysymykseen, onko
nyt mahdollisesti se tilanne edessä, jolloin jouduttaisiin pakottamaan kantahenkilöstöä osallistumaan kansainvälisiin tehtäviin, niin se tilanne
ei ole edessä.

50/2/29

30

Lauri Oinonen /kesk: Arvoisa rouva puhemies! Kuulinkin juuri ministeriitä kysymykseeni
olennaisen vastauksen. Olen ollut huolissani siitä, että jouduttaisiin siihen, että suomalaisia sotilaita tai asevelvollisia jossakin vaiheessa jouduttaisiin jos nyt ei pakottamaan, kuitenkin selvällä
houkuttimella- esimerkiksi ylennys, ammattiurakehitys - näihin tehtäviin lähettämään.
Kysyisin vielä ihan selvyyden vuoksi arvoisalta ministeriltä: Mitä tapahtuu, jos ylempi komentaja, niin kuin ed. Laakso ym. ovat tuoneet
esille, käskee tiettyyn sotilaalliseen operaatioon
ja meillä ei ole siihen valmiutta? Mitä siinä tilanteessa tapahtuu, että vierasmaalainen prikaatinkomentaja käskee suomalaispataljoonan selkeästi aseelliseen tehtävään?
Puolustusministeri Jan-Erik Enestam: Arvoisa puhemies! Ei operaation komentajakaan
voi ylittää operaation toimintavaltuuksia. (Ed.
Oinonen: Jos ylittää?) - Ei voi ylittää. - Jos
ylittäisi, tietenkään silloin ei siihen voida osallistua. Tietenkin harkintaa koko ajan joutuu käyttämään, mutta ei sillä tavalla, että tätä yhtä sivulausetta joutuu pohtimaan. Tässä on se ero.

31

32

Jaakko Laakso /vas: Rouva puhemies! Ministeri Enestam, te juuri äsken totesitte, että operaation luonne saattaa operaation aikana muuttua. Tämä luonne saattaa muuttua hyvin nopeasti. Jos operaation luonne muuttuu nopeasti, tuskinpa me ehdimme saada hallituksen esitystä ja
käsitellä eduskunnassa sitä, osallistuuko suomalainen komentaja Nato-kenraalin määräämään
kovempaan operaatioon vai ei. Juuri sen takia
meillä pitäisi olla oma lainsäädäntö, joka selkeästi määrittelee ne rajat, joissa suomalaiset rauhanturvaajat voivat toimia, missä he voivat olla
mukana, ettei sitä tee kukaan muu meidän puolestamme sellaisessakin tilanteessa, jossa operaation luonne operaation kestäessä saattaa muuttua.
Ed. Manniselle haluaisin vielä todeta, että Upseeriliitto on todella huolissaan siitä, että tällainen vapaaehtoinen pakko ylennysperusteiden
myötä on tulossa nyt osaksi rauhanturvaamisoperaatioita. Kyse on siitä, että niiden, jotka eivät
syystä tai toisesta katso voivansa osallistua tällaisiin kansainvälisiin operaatioihin, mahdollisuudet yletä tulevaisuudessa ovat heikommat kuin
muiden. On tietenkin myönteistä se, että itse lakiesitykseen ei sisälly, kuten vielä yritys oli, selkeää pakkoa. Meillehän puolustusvaliokunnas-

50/2/33

Rauhanturvaaminen
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sa, herra ministeri, muun muassa kerrottiin, että
ajatelkaa nyt tilannetta, jossa miinanraivaaja
Pohjanmaa osallistuu operaatioon. Ei kai siellä
konemies kesken kaiken voi sanoa, että hän ei
osallistukaan? Sen takia ainakin eräiden vakinaisten ammattiryhmien osalta pitää olla tällainen pakko. Näin meille kerrottiin puolustusvaliokunnassa. Siksi mielestäni pään pudistelu on ihan
tarpeetonta.

ron oikeastaan siksi, että minä en ole esittänyt,
että pitää tulla pois siksi, että operaatio on muodostunut liian vaaralliseksi. Minä olen esittänyt
sitä, että koska operaation mandaatti on täysin
epärealistinen, sillä mandaatilla ei sinne voida
jäädä. Jos saadaan realistisempi mandaatti, jos
rauhanprosessi etenee, niin kuin toivomme, ei
tietenkään silloin ole syytä lähteä pois, päinvastoin.

Puolustusministeri Jan-Erik Enestam (vastauspuheenvuoro): Arvoisa puhemies! Nähtävästi me näemme asian vähän eri tavoilla. Libanonissa tilanne on selkeästi muuttunut siitä, kun
operaatioon lähdettiin. Ed. Laakso on sitä mieltä, että siitä huolimatta sinne pitää jäädä. Minä
olen sitä mieltä, että ellei saada järkevämpää
mandaattia, sieltä pitää tulla pois. Jatkossa tällaisen pohdiskelun pitää tietenkin olla aina mahdollinen ja johtopäätöksiin pitäisi ryhtyä huomattavasti nopeammin.

36

33

Jaakko Laakso /vas (vastauspuheenvuoro):
Rouva puhemies! Mitä tulee Etelä-Libanoniin,
on tietenkin tärkeätä, että Suomi olisi mukana
edes yhdessä YK-johtoisessa operaatiossa eikä
pelkästään Nato-johtoisissa operaatioissa. Tässä
olen ehdottomasti sitä mieltä, että Etelä-Libanonissa, varsinkin kun tietty näköala ratkaisuun on
olemassa, myös suomalaisten pitää olla läsnä.
Sitten on myös kummallinen paradoksi: Nyt
esimerkiksi, herra puolustusministeri, te sanotte,
että suomalaisten on tultava pois Etelä-Libanonista, koska tehtävät siellä ovat muuttumassa entistä vaarallisemmiksi. Mutta samanaikaisesti te
olette ajamassa kansalliseen lainsäädäntöön
muutosta, jonka myötä te olette lähettämässä
meidän sotilaitamme entistä vaarallisempiin tehtäviin. Eikö tässä ole paradoksi? Myönnän, että
sama paradoksi on omalta kohdaltani, kun olen
sitä mieltä, että meidän pitää pysyä Etelä-Libanonissa, vaikka tilanne on muuttunut kieltämättä
vaarallisemmaksi. Mielestäni se kuitenkin sopii
edelleenkin siihen mandaattiin, josta aikoinaan
eduskunta päätti.

34

Puolustusministeri Jan-Erik Enestam (vastauspuheenvuoro): Rouva puhemies! On ilo todeta, että kerrankin olemme ed. Laakson kanssa
samaa mieltä. Minäkin olen sitä mieltä, että periaatteessa meidän pitäisi olla YK:n johtamassa
operaatiossa mukana. Mutta pyysin puheenvuo-

Lauri Oinonen /kesk: Arvoisa rouva puhemies! Vanhastaan me suomalaiset olemme tottuneet siihen, että YK on täysin puolueeton, objektiivinen rauhanturvaaja rauhanturvatehtävissä ja
-toiminnoissa. Nyt kuitenkin on tietty vaara, että
vaikka lähdetään vilpittömässä puolueettomassa
rauhanturvatarkoituksessa, sekaannutaan sodan
toiseksi osapuoleksi. Näinhän YK:lle tapahtui
Korean sodassa. Korean sodan muistomerkillä
Amerikassa on miljoonan sotilaan muisto maan
puolesta, jota he eivät omakseen tunteneet mutta
jossa he kaatuivat YK-tehtävissä. Se on aika dramaattista YK:n historiaa.
Seppo Lahtela /kesk: Arvoisa rouva puhemies! Ed. Laakso on useaan kertaan toistanut ja
pelännyt sitä, että YK-tehtäviin osallistuminen,
rauhanturvatehtäviin perinteisessä tai tulevissa
muodoissa osallistuminen, vaikuttaisi ylennysmahdollisuuksiin. Kyllä, ed. Laakso, se on sellainen asia, että jos näin katsotaan, sen pitää olla
myös etu, että on kansainvälistä kokemusta, on
kokemusta tiukoista paikoista, ja kun Suomessa
ei toivottavasti koskaan enää ole mahdollista saada sotakokemusta, rintamakokemusta, niin tiukoissa paikoissa kansainvälisissä tehtävissä niin kuin tälläkin viikolla on lehdistä saatu lukea, heinäseipäin ja kirvein uhattujen - rauhanturvaajien kylmä harkinta ja johtamiskyky ja menestyminen on semmoinen edellytys, jolla perusteella voidaan katsoa, ettei se ainakaan ole ylentämisen este. Siinä mielessä toivon, ed. Laakso,
että katsotte tätä asiaa tältä kantilta, että olisi
myönteinen asia, että ollaan mukana ja voidaan
ylentää sen lisäksi, että muutenkin voidaan ylentää.
37

3s

38 Pentti Tiusanen /vas: Arvoisa puhemies!
Ed. Seppo Lahtela perusteli sotaan osallistumisen pakkoa ikään kuin perinneharrastuksena. Tulee aivan mieleen, että hän puhuu metsästyksestä. Sitähän aina perustellaan sillä, että se on sel-
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lainen perinne, jota miehet ovat tehneet satoja ja
tuhansia vuosia. Näyttää siltä, että sodankäynti
on samalla tavalla hänen mielestään sitä.
39 Esa Lahtela /sd: Arvoisa rouva puhemies!
Ihan pohjimmainen ajatus, joka kuitenkin on
useissa puheenvuoroissa tullut esille, on, että hivenen lisätään rauhaanpakottamismahdollisuutta. Se on ihan selvä. Kun viime kerralla asiaa käsiteltiin eduskunnassa, muistan ne lukemattomat
puheenvuorot, jotka silloin käytettiin. Silloin oltiin yhtä mieltä siitä, jotta missään tapauksessa
suomalaiset rauhanturvajoukot eivät lähde pakottamistyöhön. Ilmeisesti kuitenkin aika on
muuttanut samoja edustajia, kun he ovat muuttuneet myötämielisimmiksi. Minusta tämä näyttää
samalta paketilta.
Tosin tässä longotetaan siihen suuntaan, jotta
ilmeisesti vaikka se Naton kentsu siellä voi tehdä päätöksen siitä ja suomalaiset menevät torrakot olalla sammuttamaan paloa ja osallistuvat
taisteluun. Tavallaan he menettävät sitä arvovaltaa, joka suomalaisilla rauhanturvaajilla kaikissa
operaatioissa on sillä tavalla ollut, että heitä kunnioitetaan ja pidetään vähän parempina. Tämä
voi olla vähän kehuakin suomalaisten kannalta,
mutta tällaista olen kokenut siellä, missä olen
käynyt katsomassa näitä tilanteita.

40

Lauri Oinonen /kesk: Arvoisa rouva puhemies! SuomenYK:nrauhanturvaajien maine on
todella upea kansainvälisesti. Suomalaisina
saamme olla siitä terveesti ylpeitä ja kiitollisia.
Mutta vaara saattaa olla, vaikka kuinka hyvässä
tarkoituksessa mennään kansainvälisen yhteisön
tai jonkin muun puitteissa turvaamaan rauhaa,
että tilanne kehittyy nopeasti sellaiseksi, että joudutaankin kiistan osapuoleksi, kuten ymmärrän
aikoinaan Korean sodassa YK:lle tapahtuneen.
Se on todella muistomerkki miljoonalle kaatuneelle ynnä kadonneille, jotka olivat YK-tehtävissä. Tämän kaltainen vaara tässä on. Kyllä elämä tälläkin sektorilla on täynnä arvaamattomia
probleemoita, joiden varalle lainsäädännön tulisi
olla niin selkeä vastaisuuttakin ajatellen, että näitä ongelmia ei tulisi.

Ed. Vihriälä merkitään läsnä olevaksi.

50/2/39

41

Aulis Ranta-Muotio /kesk: Arvoisa rouva
puhemies! Kun on kuunnellut keskustelua ja tutustunut esitykseen, niin omalta osaltani pidän
tätä nykyiseen tilanteeseen selkeyttävämpänä.
Tässähän tavallaan hyväksytään sellainen rauhanturvatoiminta, mitä Kosovassa tapahtuu. Y mmärrän, että se tulee lailliseksi.
Kun termeistä on puhuttu, niin täällä on puhuttu paljon rauhaanpakottamisesta, että sitä ei hyväksytä. Kun suomalaisten osallistumisen täytyy
perustua rauhansopimukseen, niin kysymyksessähän on tarkasti ottaen rauhansopimukseen pakottaminen. Se on mielestäni vähän eri asia kuin
rauhaanpakottaminen, tai aika paljonkin eri asia.
Toisaalta eduskunta päättää siitä, kuinka kovaan operaatioon lähdetään. Kun täällä on sanottu, että koko ajan mennään kovempiin ja kovempiin operaatioihin, niin sehän on eduskunnan käsissä. Kyllä siinä jokin raja täytyy olla. Itse sinänsä kunnioitan perinteistä rauhanturvatoimintaa, mutta asia nyt vain niin on, että Kosovon tilanne osoittaa, että sellaisella toiminnalla siellä ei
kovin paljon ole tekemistä.
Keskustelu päättyy.
Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia
lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja puolustusvaliokunnan on
annettava asiasta lausunto.

3) Hallituksen esitys laeiksi patenttilain ja
kasvinjalostajanoikeudesta annetun lain
muuttamisesta
Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 21/2000 vp
Ensimmäinen varapuhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan.

Keskustelu:
1
Pentti Tiusanen /vas: Arvoisa puhemies!
Hallituksen esitys n:o 2112000 vp kuuluu sellaisiin esityksiin, jotka ovat painoarvoltaan huomattavasti suurempia kuin vaikkapa kiinnostuksesta asian suhteen tänään voisi havaita. Se ei siis
voi olla mikään mittari. Tämä asia on ollut eduskunnassa tietysti monta kertaa aikaisemminkin
esillä, kun on käsitelty suuren valiokunnan kaut-

50/3/1

Biologisten keksintöjen patentit

ta eri valiokunnissa patentointioikeutta. Kysehän on nimenomaan biologisten keksintöjen tai
bioteknologisten keksintöjen patenttioikeudellisista ulottuvuuksista.
Hallituksen esityksessä todetaan, että bioteknologian keksintöjen oikeudellisesta suojasta annetussa direktiivissä vahvistetaan se eurooppalaisessa patenttioikeudessa vakiintunut periaate,
että bioteknologiset keksinnöt ovat patentoitavissa samojen edellytysten vallitessa kuin muidenkin tekniikan alojen keksinnöt. Tätä asiaa on käsitelty 15 sivua yleisperiaatteen kannalta ja 4,5
sivua lisäksi on käytetty hallituksen esityksen
yksityiskohtaisiin perusteluihin.
Asia on todellakin mutkikas eikä mitenkään
yksiselitteinen: mikä on kasvilaji, mikä on kasvilajike, mikä on yksittäinen eläin ja eläinlaji ja
mikä on patentointioikeuden ulottuvuus niiden
suhteen?
Ympäristövaliokunta jo viime vaalikaudella
käsitteli varsin perusteellisesti nimenomaan EUdirektiivin kansallista kannanottoa muotoiltaessa tätä asiaa. Viittaan tässä valiokunnan lausumaan.
Edelleen asia ei ole millään tavoin vieläkään
selvä, kun katsoo hallituksen esitystä. Tässä jätetään joitakin asioita aika tavalla auki, niin kuin
sivulla 6, kun todetaan, että myös Suomen patenttiviranomaiselle on tehty joitakin siirtogeenisiä kasveja ja eläimiä koskevia patenttihakemuksia. Näiden hakemusten käsittely on vielä kesken. Hallituksen esityksessä ei aivan selvästi
myöskään vielä osata viedä asioita loppuun saakka eikä linjata niitä. Näin ollen katson, että talousvaliokunnalle jää melkoinen määrä vielä tässä asiassa pohdittavaa.
Yleisperusteluissa on myös hyvin tärkeä, useampaan kertaan käsitelty kysymys, onko mahdollista patentoida yksittäistä geeniä tai dna-sekvenssiä. Tässähän todetaan, että ei ole mahdollista, vaan siihen pitää liittyä todellinen keksintö, ei
vain geenin löytäminen, vaan keksintö siitä, mitä
tämä geeni saa aikaan, esimerkiksi vaikkapa jonkin hormonin tuotannon, ja sitten se, mihin hormonia, jota voidaan myös teollisesti valmistaa,
voidaan käyttää. Siis patenttioikeus vaatii keksinnäitä teknistä luonnetta, toisinnettavuutta ja
teollista käyttöä.
Mutta asia ei olekaan ihan näin yksinkertainen. Mietinnön sivulla 5 kuitenkin todetaan, että
tällä hetkellä sekä Suomessa että Euroopan patenttiviraston toimesta myönnetään patentteja
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dna-sekvensseihin, jotka koodaavat samanlaista
proteiinia kuin ihmisessä, jos kyseessä on teknisellä menetelmällä aikaansaatu teollisesti käyttökelpoinen sekä patenttioikeudellisesti arvioituna
uusi ja keksinnöllinen sekvenssi. Sekvenssi voidaan siis tämän tekstin mukaan patentoida.
Kysyn, arvoisa puhemies, mikä on tilanne,
kun sekvenssin sisällä joka tapauksessa on useampi geeni ja kun me emme tiedä kaikkien geenien todellisia vaikutuksia. Huolimatta siitä, että
luemme kohta täydellistä ihmisen geenikarttaa,
emme kuitenkaan tiedä, miten geenit vaikuttavat
yhdessä, mitä erilaisia vaikutuksia jollakin geeniryhmällä eli dna-sekvenssillä onkaan. Näin ollen on varsin kyseenalaista, että sekvenssi voidaan patentoida. Sekvenssillä voi olla siis aivan
muukin merkitys ja toiminnallinen luonne kuin
se, jonka kautta sitä on alettu patentoida.
Tämä asia ei siis missään tapauksessa ole yksinkertainen eikä helppo. EU:n mitassa tapahtuva patentointioikeusuudistus ja -muutos lähtee
kilpailutilanteesta Yhdysvaltojen kanssa ennen
muuta. Euroopan unioni on näissä asioissa ikään
kuin luopunut aika tavalla eettisistä näkökulmista, voisin sanoa humaaneistakin näkökulmista,
astunut aika tavalla hetteikköiselle tielle ilman
selvää, tukevaa pohjaa. Viittaan siihen, mitä totesin dna-sekvenssin patentoimismahdollisuudesta. Ja miksi niin? Sen vuoksi, että Yhdysvalloissa mennään todella hurjaa vauhtia ihmisen perimän patentoimisessaja varsin epäeettisellä tavalla mielestäni. Tässä on siis annettu taloudelle
aika tavalla periksi ja ollaan ikään kuin - näin
asia on perusteltu - pakotettuja tämän tyyppisiin nopeisiin ratkaisuihin taloudellisen edun eli
teollisuuden kilpailukyvyn vuoksi. Myös esityksen yleisperusteluissa on siihen suuntaan hahmotettu.
Joka tapauksessa, arvoisa puhemies, tietysti
bioteknologia on tärkeä asia ja Suomella on siihen hyvä ote. Se on tuonut vaikkapa interferonin
valmistuksen sekä erilaisten insuliinikeksintöjen
ja insuliinin kehittämisen muodossa monella tavalla uutta. Kasvinjalostuksessakin toki on nähty
selkeästi edistystä. Mutta esimerkiksi kasvinjalostukseen ja geenimuunneltujen kasvilajien leviämiseen liittyy se globaali ongelma, josta nimenomaan Aasiassa, Intiassa, yleensäkin kehitysmaissa on oltu huolissaan: Niihin liittyy vahvat, raskaat rojaltimaksut, ja geenimuunneltu
kasvilajikkeisto syrjäyttää alkuperäisen, luonnonvaraisen lajikkeiston ja hävittää jopa satoja
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riisilajeja, vehnälajeja jne. Siihen liittyy vielä
jopa biodiversiteetin köyhtyminen. Kun näitä
luonnonmukaisia lajeja ei viljellä, niin ei niitä
erityisesti taltioidakaan minään kansallisena
omaisuutena esimerkiksi Intiassa tai siihen ei ole
varoja. Toisaalta talonpojat ja pienviljelijät joutuvat maksamaan mainitsemiani rojaltimaksuja
näiden patenttien haltijoille.
Asia ei ole mistään näkökulmasta yksinkertainen. Tämän vuoksi, arvoisa puhemies, toivon,
että talousvaliokunta tässä asiassa pyytää muilta
valiokunnilta ja toivoni mukaan nimenomaan
myös ympäristövaliokunnalta lausunnon tämän
asian käsittelyn aikana.
Keskustelu päättyy.
Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia
lähetetään talousvaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys laiksi geenitekniikkalain muuttamisesta
Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 22/2000 vp

Ensimmäinen varapuhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.
Keskustelu:

Pentti Tiusanen /vas: Arvoisa puhemies!
Minä nyt täällä geeniteknologiastajoudun ilmeisesti vähän yksinkin puhumaan, kun ei ole edustajakollegoita paikalla.
Minulla on ollut tilaisuus tutustua hallituksen
esitykseen n:o 22/2000 vp, ja tämä esitys on
luonteeltaan enemmän kuitenkin tekninen. Se
koskee geeniteknologiaan liittyvää tutkimusta
nimenomaan suljetuissa olosuhteissa. Tässä ei
ole niin paljon niitä todella isoja, laajoja kysymyksiä kuin edellisessä päiväjärjestyksen kohdassa, jossa esillä oli hallituksen esitys n:o 21,
patentointia ja kasvinjalostajan oikeuksia koskeva lakiehdotus.
Kaiken kaikkiaan geenitekniikkalaki on erinomaisen tärkeä asia. Se on, voisiko sanoa, tärkeysluokassa jossakin potenssissa tulevaisuutta
ajatellen, ajattelemme sitten yleensä geenitekniikkaa ihmisen, eläin- tai kasvinjalostuksen, ihmisen terveyden kannalta, ihmisen tulevaisuu1
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den kannalta, sairauksien kannalta jne. Tämä on
tärkeä alue, mutta tältä osin tyydyn nyt tässä tilanteessa toteamaan tämän esityksen enemmän
teknisen luonteen.

Puhetta on ryhtynyt johtamaan toinen varapuhemies Mikkola.

Toimi Kankaanniemi /skl: Arvoisa puhemies! Geenitekniikkalaki on suhteellisen uusi. Se
on noin viisi vuotta vanha laki, ja sitä ollaan nyt
muuttamassa. Varmaan muutokselle on sinänsä
perustellut syyt, mutta on korostettava sitä, että
kun näitä asioita käsitellään, niissä on syytä olla
tavattoman tarkka ja huolellinen. Mennään osittain eettistenkin, perimmäisten kysymysten pariin, kun näissä asioissa edetään. On oltava huolellinen siinä suhteessa, että raha ja taloudelliset
tekijät eivät pääse määräilemään, kun elämän peruskysymyksiä käsitellään. Varmasti geeniteknologia, joka nyt voimakkaasti etenee ja josta on
arvioitu tulevan ehkä tietotekniikkaa vastaava ala
lähiaikoina- siihen suuntaan ollaan menossaon hyvä renki, mutta se ei saa päästä isännäksi
luonnossa.
Tässä nyt on todella suljetussa tilassa tapahtuvista toiminnoista kysymys, mutta näkisin, että
pelkästään yhden valiokunnan, sosiaali- ja terveysvaliokunnan, käsittely on sittenkin kapea.
En nyt tee esitystä, mutta toivon, että esimerkiksi maa- ja metsätalousvaliokunta, mahdollisesti
ympäristövaliokuntakin, voisi tässäkin asiassa
käydä myös perimmäiset keskustelut ja kuulla
asiantuntijat ja siis lausunnon antaa.
2

Pentti Tiusanen /vas: Arvoisa puhemies! Ed.
Kankaanniemi kiinnitti tärkeään asiaan huomiota puheensa lopussa. Geeniteknologia, geenilainsäädäntö on Suomessa sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa. Siellä on myös geenitekniikkalautakunta. ED-mittakaavassa se taas on ympäristökomissaarin alaista, kuuluu nimenomaan
komissiotasolla ympäristöasioiden alueeseen.
Tähän liittyy tällainen ristiriitainen tilanne, jolloin hallinnot eivät aivan kohtaa. Mielestäni tässä olisi kansallisesti tärkeätä miettiä vielä kertaalleen se, mikä olisi todella oikea ministeriö
näiden asioiden hoitamiseen. Yhdyn esitettyyn
3
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käsitykseen siitä, että sosiaali- ja terveysvaliokunnassa asiaa voitaisiin käsitellä nimenomaan
niin, että harkittaisiin lausuntojen pyytämistä.

7) Hallituksen esitys laiksi rikoslain 2luvun
14 a §:nja 45luvun muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen käsittely
Hallituksen esitys HE 17/1999 vp
Lakivaliokunnan mietintö LaVM 5/2000 vp

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia
lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.
5) Hallituksen esitys laiksi kuntalain muuttamisesta
Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 112000 vp
Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 9/2000 vp
Toinen varapuhemies: Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä
tai hylätä.
Keskustelua ei synny.
Lakiehdotus hyväksytään.
Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.
Hallintovaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.
Asia on loppuun käsitelty.
6) Hallituksen esitys laiksi terveydensuojelulain muuttamisesta
Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 18/2000 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM
7/2000 vp
Toinen varapuhemies: Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä
tai hylätä.
Keskustelua ei synny.
Lakiehdotus hyväksytään.
Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.
Asia on loppuun käsitelty.

Toinen varapuhemies: Käsittelyn pohjana on
lakivaliokunnan mietintö n:o 5. Ensin käydään
asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelu:
1

Matti Vähänäkki /sd: Herra puhemies! Tänään täällä on käsitelty sotilaiden toimintaa rauhanturvaamistehtävissä ja kaikkea siihen liittyvää. Nyt esillä oleva hallituksen lakiesitys koskettelee sotilasrikoksia eli niitä pykäliä, joita
ehkä joudutaan soveltamaan, jos kaikki ei siellä
ulkomaillakaan mene niin kuin säännökset edellyttävät.
Sotilasrikoksia koskeva lakiesitys sisältää rikoslain 2 luvun 14 a §:n muutoksen sekä 45 luvun muuttamisen eräin osin. Näihin tulee aika
lailla lyhyitä ja kuitenkin myös merkityksellisiä
muutoksia, joita lakivaliokunta hallituksen esitykseen on esittänyt. Kysymyksessä on lähinnä
rikoslain 45 luvun uudistaminen siinä mielessä,
että se sopii ruotuun, niin kuin sanotaan, rikoslain kokonaisuudistuksessa noudatettavien kirjoittamistapojen ja yleisten periaatteiden kanssa.
Erittäin merkityksellistä lakiesityksessä on se,
minkä valiokunta hallituksen esitykseen myös
siis lisäsi, että sotilaiden sananvapautta rajoittavat säännökset on nyt poistettu. Sehän tarkoittaa
suomeksi sitä, että esimerkiksi upseerin oli ennen tämän lain voimaan tuloa kiellettyä esimerkiksi poliittisluontoisia mielipiteitään esittää
yleisissä kokouksissa tai järjestöissä jne. Nyt
tämä siis tulee olemaan mahdollista.
Myös poliittisiin oikeuksiin liittyviin asioihin
kajottiin. Siltä osin jäivät entiset lain säännökset
voimaan. Toisin sanoen sotilaat, upseeristo ja
esimerkiksi rajavartioston sotilasyksiköihin kuuluvat eivät saa kuulua puolueeseen eivätkä myöskään yhdistykseen tai järjestöön, jonka tarkoituksena on poliittisen puolueen tukeminen. Tähän
palaan hieman myöhemmin esitykseni aikana.
Muutoksia tehtiin lakivaliokunnassa aivan
muutama. Nimenomaan rangaistuksista puhutta-

1400

Tiistaina 11.4.2000

essa lakivaliokunta esittää, että sotilasarvon menettämistä koskevaan pykälään lisättäisiin uusi
momentti, jonka mukaan alinta sotilasarvoa ei
voida tuomita menetettäväksi. Edelleen lisättiin
säännös, jonka perusteella sotilasarvon menettämiseen voidaan jättää tuomitsematta, mikäli menettäminen olisi asianomaiselle kohtuuton lisärangaistus.
Palvelurikosten kohdalla tehtiin eräitä sanallisia muutoksia, joita en ryhdy toistamaan. Ne näkyvät lakivaliokunnan mietinnössä. Sama koskee luvattomia poissaoloja ja karkaamisia.
Edelleen lisättiin uudelleen sotilasrikoksia
koskeviin säännöksiin haitanteko esimiehelle,
joka hallituksen esityksestä puuttui sen vuoksi,
että raskaamman laatuisiin puuttumisiin esimiehen käskyvaltaan fyysisesti tai sanoin hallitus
katsoi sisältyvän myös haitanteon. Lakivaliokunta katsoi, että haitanteko, joka on lievin vastustamistapa, tulee erityisesti ja erikseen kriminalisoida.
Palaan poliittisiin oikeuksiin. Tähänastihan on
aika paljon nimenomaan rajavartioston mutta
myös sotilashenkilöiden piiristä tullut arviointia
siitä, minkä vuoksi Suomessa ei näille tahoille
myönnetä poliittisia oikeuksia, nimenomaan poliittiseen puolueeseen kuulumista ja sitä kautta
muun muassa eduskuntaan pyrkimistä, ts. valtiollisiin asioihin osallistumista. Kuitenkin kaikilla tahoilla ja niin myös lakivaliokunnassa on päädytty siihen, että edelleen kriminalisoidaan poliittiseen puolueeseen kuuluminen. Tosin se ei ilman keskustelua edennyt, vaikka loppujen lopuksi päädyttiinkin hyväksymään hallituksen
esitys, siis se, että kriminalisointi pysyy. Nimenomaan toimiupseerijärjestöt ja rajavartioston sotilasammatissa olevien järjestöt ovat olleet sitä
mieltä, että poliittiset oikeudet kuuluisivat myös
heille. Muistaakseni Päällystöliitto oli tällä kannalla, kun sen sijaan Upseeriliitto eli ylemmät
upseerit olivat sitä mieltä, että entinen järjestelmä jatkukoon.
Jossain määrin lakivaliokunta halusi kuitenkin avata tietä poliittiseen toimintaan, jota in facto on tapahtunut kunnallispolitiikassa jo vuosia.
Toisin sanoen sotilashenkilö on voinut olla kunnallisvaaleissa ehdokkaana, kuitenkin sitoutumattomana, jonkin puolueen tai useamman puolueen yhteisellä listalla. Lakivaliokunta halusi todeta, että kunnallinen politikointi sitoutumattomana pitää sallia ja että se tuli nimenomaan kirjatuksi lakivaliokunnan mietintöön. Olen nimit-
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täin kuullut, että vallitseva tilanne on se, että
useimmissa varuskunnissa on yksi tai useampi
sotilashenkilö toiminut joidenkin valtuustoryhmien listoilla sitoutumattomana. Mutta näkemys, että se on sallittua, ei ole välttämättä oikein
mennyt perille kaikkien esimiesasemassa olevien sotilashenkilöiden joukossa, jotka ovat ehkä
jopa antaneet alaistensa ymmärtää, että politikointiin osallistuminen ei ole sopivaa myöskään
kunnallispolitiikassa.
Kaiken kaikkiaan itse olen sitä mieltä, että olisi pitänyt ehkä vielä pitempään miettiä puolueeseen kuulumista ja sitä, että tämä poistettaisiin
rangaistavien tekojen joukosta. Esimerkiksi poliisihenkilöt, jotka myös suorittavat koko yhteiskunnan puolesta tiettyjä tärkeitä tehtäviä, ovat olleet oikeutettuja kuulumaan poliittiseen puolueeseen ja myös etenemään valtiollisessa politiikassa, puhumattakaan siitä, että kun usein puhutaan
myös tuomareiden puolueettomuudesta ja sitoutumattomuudesta, miten tärkeä ominaisuus se on
tuomitsevalle tuomarille, niin myöskään sillä taholla ei ole minkäänlaisia rajoituksia poliittiseen
toimintaan osallistumiseen edes harkittu. Niin
kuin esimerkiksi ed. Seppo Lahtelan suulla kuultiin, on aika epätodennäköistä, että me varsinaisiin sotatoimiin joudumme, jos ei rauhanturvaamistehtäviä oteta huomioon, joten tuskinpa tämä
asia niin relevantiksi tulee, että tulisi nimenomaan konkreettisesti tärkeäksi se seikka, että
sotilashenkilö ei kuulu puolueeseen.
Minä uskon, että ne puolueet, jotka tällä hetkellä Suomessa esimerkiksi poliittiseen toimintaan osallistuvat, ovat niin tyytyväisiä tähän isänmaahamme kaikin osin, että tuskin olisi kovin
suuri hankaluus tai riski maanpuolustukselle,
vaikka upseereille ja erityisesti myös rajavartiosotilashenkilöille sallittaisiin myös merkittävin
tapa osallistua poliittiseen työhön, nimenomaan
siis myös puolueeseen kuuluminen ja sitä kautta
valtiolliseen politiikkaan osallistuminen.
2
Toimi Kankaanniemi /skl: Arvoisa puhemies! Lakivaliokunnan varapuheenjohtaja ed.
Vähänäkki käsitteli niitä keskeisimpiä pykäliä,
jotka tässä lakiesityksessä ovat keskustelua valiokunnassa aiheuttaneet, ainakin lakivaliokunnassa ja ilmeisesti myös puolustus- ja perustuslakivaliokunnassa samoista pykälistä on keskustelua käyty.
Ensinnäkin sotilasarvon menettämistä koskeva säädös on voimassa olevassa laissakin ja se
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säilyy edelleen. Tähän asti sen käyttö on asiantuntijoiden mukaan ollut aika sattumanvaraista.
Jos syyttäjä on huomannut vaatia tuomioistuimessa sotilasarvon menetystä syytetylle, se on
määrätty rangaistukseksi, mutta jos ei sitä ole
huomannut syyttäjä vaatia, se on jäänyt. Ehkä tähän on nyt tulossa hieman selkeämpi linja.
Se lisäys, että alinta sotilasarvoa ei voi menettää, on sanottu täällä. Siitä käytiin sikäli mielenkiintoinen keskustelu, että pohdittiin, tarkoittaako se sitä, että pudotetaan korkeammalta tasolta
arvoasteikossa alimmaksi, vai sitä, että alinta sotilasarvoa ei voida ottaa pois. Mutta tämä varmasti nyt tarkoittaa sitä, että otettaessa kapteenilta sotilasarvo pois hänestä tulee, riippuen siitä,
missä aselajissa on palvellut, sotamies. Sitä ei ole
tänne ihan yksiselitteisesti kirjoitettu, mutta tätä
tämä tarkoittaa. Sitten taas sotamieheltä ei voida
sitä arvoa ottaa pois. Eli kaikki ovat vähintään
alimman arvon miehiä ja myös naisia nykyisin.
Tähän liittyy keskustelu siitä, minkälaisiin
tehtäviin tällainen henkilö voidaan esimerkiksi
sotatilan aikana määrätä. Siihen se ongelma keskittyikin, että jos henkilö on syyllistynyt sellaiseen rikokseen, että sotilasarvo otetaan pois, silloin hän ei voi olla sodan aikanakaan vastuullisissa tehtävissä sen sotilasarvonsa mukaisesti,
jonka hän on aikaisemmin saanut. Armahdus voi
tulla kysymykseen, eli presidentti voi armahtaa
ja palauttaa sotilasarvon. Tässä selvisi, että se tapahtuu sitä kautta, mutta se ei taas ilmeisesti tule
kysymykseen, että voisi alkaa sotamiehestä
nousta takaisin kohti kapteenin arvoa ylennysten
kautta. Tällaista vaihtoehtoa tuskin on olemassa.
Arvoisa puhemies! Ehkä vielä mielenkiintoisempi ja enemmän puhetta aiheuttanut kysymys
oli mietinnön mukainen 19 § eli luvaton poliittinen toiminta. Meillä on siis tässä maassa luvatontakin poliittista toimintaa, ja se liittyy nimenomaan aktiivisotilasvirassa oleviin. Täällä kielletään liittymästä puolueeseen tai puoluepoliittista
toimintaa harjoittavaan tai sitä selvästi tukevaan
yhdistykseen. Tämä sääntely on ensinnäkin siltä
osin ongelmallinen, että puolueeseen liittyminen
on selvä asia, mutta mikä on puoluepoliittista toimintaa harjoittava tai sitä selvästi tukeva yhdistys, siinä tulee jossakin määrin linjanvetokysymyksiä. Meillä on perustuslakiin kirjoitettu, että
kansanedustajaksi ei voida valita sotilasvirassa
olevaa, mutta kunnallispolitiikassa voi olla, Euroopan unionin parlamenttivaaleissa perustuslain kieltämättä voi olla, presidenttiehdokkaana

1401

voi oliaja tulla valituksi myös sotilasvirassa oleva. Mutta kun tulee eteen esimerkiksi eurovaaleissa tai presidentinvaaleissa tukiyhdistyksen tai
kansanliikkeenjohtotehtävät, siinä ollaan jo rajamailla, ovatko ne sellaista puoluepoliittista toimintaa tai sitä selvästi tukevaa toimintaa, jota
tässä tarkoitetaan. Tähän toimintaan osallistumisen luvallisuus tai luvattomuus jäi ehkä hieman
tulkinnanvaraiseksi ja avoimeksi.
Kunnallisella tasolla sotilasvirassa olevat ovat
todellakin eri paikkakunnilla olleet sitoutumattomina osittain puolueitten listoilla, osittain omilla
sitoutumattomien listoilla. Niin kuin ed. Vähänäkki totesi, toimiupseerien etujärjestö vaati tämän kiellon poistamista ja täysien oikeuksien antamista myös sotilasvirassa oleville, kun taas
esiupseereita edustava järjestö vastusti. Näyttää
siltä, että sekä puolustusvaliokunta että perustuslakivaliokunta ovat halunneet säilyttää tämän linjan. Lakivaliokunta, vaikka siellä oli harrastusta
asian suhteen, ei kuitenkaan ollut tällä valmistelulla ja tältä pohjalta valmis edes mihinkään lausumaan tästä asiasta.
Kuitenkin on ehkä Puolustusvoimien kehitys
sellainen, että tämä asia saattaa jollakin lailla
jopa tulla kärkevämmin esille. Meillä on nyt kolme valmiusyhtymää, joita kehitetään koko ajan
ja joihin keskitetään toimintoja. Näillä kolmella
paikkakunnalla, joissa valmiusyhtymät toimivat,
tulee sotilasvirassa olevia olemaan suhteellisen
suuri joukko. Jos he sitten haluavat vaikuttaa
oman kotikuntansa kunnalliseen päätöksentekoon osallistumalla kunnallisvaaleihin, heillä
saattaa tulla eteen sitoutumattomien listan perustaminen, jolloin he voivat olla tavallaan yhdessä
vaikuttamassa eivätkä hajaantuneina eri poliittisiin puolueisiin sitoutumattomilla.
Kun viime kaudella käsiteltiin muun muassa
maakuntavaltuustojen valintaa, todettiin, että erilaisten sitoutumattomien ryhmien listat aiheuttavat aikamoisia ongelmia. Samanaikaisesti voi
olla periaatteessa rauhanpuolustajien sitoutumaton lista ja upseerien sitoutumaton lista. Niitä sitten katsotaan, kun maakuntavaltuustoa valitaan,
samoista lähtökohdista, vaikka saattaa olla, että
on melko laillakin erilaiset tavoitteet yleispoliittisesti, joskin kunnallispoliittisesti ne saattavat
tietysti olla yhteen osuviakin.
Ehkä ei nyt olisi kuitenkaan syytä hirveästi
pyrkiä kannustamaan sitoutumattomien listojen
syntymistä kunnallispolitiikkaan, vaan sielläkin
ehkä perinteinen puoluepolitiikka voisi olla vah-
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vemmassa asemassa. Se puoltaisi sitä, että kaikille Suomessakin annettaisiin kunnallisvaaleissa
vaalikelpoisuus, toki ei kaikille siinä mielessä,
että esimerkiksi lääninhallitusten tietyt virkamiehet ovat edelleen luonnollisestikin kunnalliseen
valvontaan liittyvien tehtäviensä kautta poissa.
Mutta esimerkiksi Ruotsissa ei tällaista rajoitusta ole eikä ilmeisesti monessa muussakaan maassa. Meillä on pyritty laajentamaan kansalaisten
perusoikeuksia, joihin myös vaalikelpoisuus
kuuluu. Mutta, niin kuin todetttiin, ylemmät upseerit eivät tätä haluakaan.
Sitoutumattomien kautta osallistuminen kunnallispolitiikkaan on mahdollista ja laillista, mutta se tuottaa tiettyjä käytännön ongelmia, ja erityisesti todella jatkossa valmiusyhtymäpaikkakunnilla. Pienellä paikkakunnalla, esimerkiksi
Säkylässä, joka on suhteellisen pieni paikkakunta, iso varuskunta, valmiusyhtymä, saattaa merkitä sitä, että suhteellisen suuri osa ihmisistä on
tällä tavalla poissa puoluepoliittisesta toiminnasta. He kuitenkin ovat kuntalaisia samalla tavalla
kuin muutkin.
Edelleen tähän liittyy se, että sitoutumattomana puolueen tai muun listan kautta valituksi tullut valtuutettu voi liittyä puolueen valtuustoryhmään ja olla aivan normaalisti niin kuin kaikki
muutkin jonkin puolueen valtuustoryhmässä. Se
on mahdollista, mutta ehdokkaaksi asettuminen
ei ole mahdollista eikä puolueen jäseneksi liittyminen ole mahdollista.
Tässä on monia tällaisia kysymyksiä. Mielestäni olisi ollut jopa perusteltua, että eduskunta
olisi edellyttänyt hallituksen selvittävän tätä asiaa eteenpäin ja olisi mahdollisesti tehty muutokset, jotka vastaisivat enemmän nykyaikaa. Historialliset syythän tässä varmasti ovat keskeiset.
Puolustusvoimat on haluttu pitää puoluepolitiikan ulkopuolella. Se on ollut perusteltua varmaan, mutta onko se yhä edelleen sitä, sitä hieman kyselen, vaikka tiedän, että taitaa täällä olla
suurin osa kanssani toista mieltä. Totean, että ed.
Vähänäkki oli samalla linjalla aika pitkälle.
Ehkä näillä ajatuksilla, arvoisa puhemies, riittää tämän asian käsittely.
3
Pekka Kuosmanen /kok (vastauspuheenvuoro): Arvoisa herra puhemies! Totean ed. Kankaanniemelle, että Kouvolassa on sitoutumattomien ryhmä valtuustossa toiminut jo 30 vuotta.
51 valtuutetusta 14 on sitoutumatonta, eikä meillä ole kuin hyvää sanottavaa sitoutumattomista.
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Siellä on upseereita ja valtion ja kunnan virkamiehiä sitoutumattomien edustajina valtuustoryhmässä.
Maakuntavaltuustoon ei valittu sitoutumattomia kuin muutama, ja sitä kautta maakuntahallitukseen ei valittu ollenkaan sitoutumattomia.
Mutta sitoutumattomat valittivat asiasta ensin
lääniin ja siitä korkeimpaan hallinto-oikeuteen,
jonka päätös oli, että maakuntahallitukseen on
otettava sitoutumattomia äänimäärien suhteessa
kuten muidenkin puolueiden edustajia. Jouduimme ottamaan pari kuukautta sitten Kymenlaakson liittoon sitoutumattomien edustajan keskustan edustajan tilalle.

Toimi Kankaanniemi /skl (vastauspuheenvuoro): Arvoisa puhemies! Tämä on tosiasia, johon ed. Kuosmanen viittasi, mutta nyt on vastikään muutettu kuntalakia niin, että jo maakuntavaltuustoa kokoonpantaessa ensi vuodenvaihteen aikaan on otettava kunnallisvaaleissa esiintyneet ryhmät ja niiden saarnat äänimäärät huomioon. Silloin tulee varmasti Kymenlaaksossakin ongelma eteen, kun lasketaan yhteen
kaikenlaiset kyläseurat ja tällaiset isot ryhmät,
jotka saattavat olla aatteellisesti todellakin ihan
vastakkaisia. Tämä ongelma tulee ja kärjistyy
ehkä entisestään, kun sotilaspaikkakunnat kasvavat.
4

Seppo Lahtela /kesk: Arvoisa herra puhemies! Käydyssä keskustelussa on puhuttu sitoutumattomista kunnallispäättäjistä ja yleensä sotilaiden mahdollisuudesta osallistua puoluepoliittiseen toimintaan. Kun ed. Kankaanniemi antoi
tavallaan ymmärtää, että sotilaat on syrjäytetty
tässä asiassa ja puoluepoliittisessa toiminnassa
mukanaolosta, katsoisin tämän asian kyllä siltä
osin paremminkin niin, että sotilaat ovat vielä
puoluepoliittisen toiminnan yläpuolella. Omalta
osaltani näen kyllä niin, ja uskaltaisin epäillä,
että sitoutumattomuus kaiken kaikkiaan, kaskekoon se sitten mitä ryhmittymää tahansa, jos voimakkaasti sitä asiaa markkinoidaan, että myös
perinteiselle puoluetoiminnalle tulee olemaan
uhka sitoutumattomista, olkoot he sotilaita taikka muita.
Mutta pyysin puheenvuoron siksi - kun tavallaan tässä olen ajamassa monella hevosella,
kun olen ollut mukana valmistelemassa ja antamassa lausuntoa puolustusvaliokunnassa sekä lakivaliokunnassa- kun tässä nyt on yleiskeskus5
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telun aika, että puolustusvaliokunta on todennut,
että sota-aikaa koskevien määritysten osalta puolustusvaliokunta kiinnittää lakivaliokunnan huomiota siihen, että rikoslain 45 luvun sota-aikaa
koskevien säädösten muuttaminen, ankaruus ja
ankarammat rangaistukset tulisi huomioida ja
nähdä jne. Ei lakivaliokunta käsittääkseni tätä
asiaa ole erikseen huomioinut. En halua, että siihen mitenkään erikseen puututaan, mutta koska
tämä asia ja asian valmistelu ovat nyt jo vuoden
päivät olleet vireillä, niin saakoon tämmöisenään loppusiunauksensa ja tulkoon hyväksytyksi
ja korjattakoon sitten ne epäkohdat, jos tänne
semmoisia jää.

sen alapuolella. Heille ei kuulu demokraattiseen
yhteisöön, tasavallan korkeimpiin luottamushenkilötehtäviin, pääsyoikeutta. Luulisi, että nämä
muut kuin Upseeriliitto, muun muassa rajavartijat ja Päällystöliitto, jotka ovat olleet poliittisen
toiminnan kannalla, ovat itsekin sitä mieltä, että
he eivät ole täysivertaisen kansalaisen asemassa.

Matti Vähänäkki /sd: Herra puhemies! Ed.
Kuosmanen totesi, että hänellä on pelkästään hyvää sanottavaa Kouvolan kaupungin sitoutumattomasta valtuustoryhmästä, joka alkaa jo kolmasosan ylittää valtuutettujen lukumäärästä.
Minä olen kyllä kuullut lausumia kouvolalaisten
taholta vähän toisenkinlaista, että muutakin kuin
pelkästään hyvää on sanottavaa. Valtuustossakin
nimittäin joudutaan käymään arvokeskustelua, ja
siellä on todettu, että sitoutumattomien ryhmä
asettautuu puheista päätellen aika lailla tiettyihin
ryhmittymiin, jotka ovat ihan puoluerekisteriin
merkityissä puolueissa.
Ed. S. Lahtelalle olisin todennut, kun hän totesi, että sotilaat ovat poliittisen osallistumisen yläpuolella, että he nimenomaan ovat paremminkin

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.
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Yleiskeskustelu päättyy.

Yksityiskohtainen käsittely:
Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Toinen varapuhemies: Eduskunnan seuraava
täysistunto on huomenna keskiviikkona kello
14.

Täysistunto lopetetaan kello 16.32.
Pöytäkirjan vakuudeksi:
Jouni Vainio

