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Tiivistelmä

Tutkin valtiosääntöoikeudellisessa pro gradu -tutkielmassani mielenosoitusoikeutta perusoikeutena
ensisijaisesti oikeusdogmatiikan metodilla. Tutkimustehtävänäni on tutkia mielenosoitusoikeuteen
liittyvän relevantin sääntelyn sekä yksilön oikeuksien ja viranomaissääntelyn välisen rajanvedon
tutkimisen kautta mielenosoitusoikeutta suhteessa muihin perusoikeuksiin ja kansainvälisiin ihmis-
oikeusvelvoitteisiin. Lähestyn tutkimustehtävääni perehtymällä muun muassa perusoikeusjärjestel-
mään, perus- ja ihmisoikeuksien yleisiin oppeihin, mielenosoitusoikeutta koskevan sääntelyyn sekä
poliisin toimivaltaan mielenosoituksessa. Mielenosoitusoikeus on turvattu perusoikeutena Suomen
perustuslain 13 §:ssä kokoontumisvapauden yhteydessä. Kokoontumisvapaus on turvattu myös Eu-
roopan ihmisoikeussopimuksen 11 artiklassa. Tutkin mielenosoitusoikeutta perusoikeutena, mutta
on tärkeää tunnistaa kansainvälisten ihmisoikeussopimusten ohjaava vaikutus kansallisen perusoi-
keusjärjestelmämme sisällön tulkinnassa. Euroopan ihmisoikeussopimus on saatettu Suomessa val-
tionsisäisesti voimaan ja se on osa oikeusjärjestystämme. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen
ratkaisut muokkaavat myös mielenosoitusoikeuden sisältöä.
      Mielenosoitusoikeus nostettiin perustuslain tasolle vuoden 1995 perusoikeusuudistuksessa. Ko-
koontumisvapaus mahdollisti mielenosoitukset jo ennen tätä, mutta mielenosoitusoikeuden ekspli-
siittinen maininta perustuslain tasolla tuo viranomaisille suoran velvoitteen turvata mielenosoitusoi-
keutta perusoikeutena perustuslain 22 §:n mukaisesti. Vuonna 2006 Helsingissä pidetty Smash
Asem -mielenosoitus oli yksi merkittävä syy tämän tutkielman tekemiselle. Tarkastelen tutkielmas-
sani yhtenä lähteenä eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen antamaa ratkaisua poliisin toiminnan
lainmukaisuudesta Smash Asem -mielenosoituksessa. Tärkeitä lähteitä tutkielmassani ovat kirjoitet-
tu lainsäädäntö, Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisut, Venetsian komission ja ETYJ:n
yhdessä tekemä kokoontumisvapauden käyttämisen ohje CDL-AD(2010)020, ylimpien lainvalvoji-
en ratkaisut, lakien esityöt, Teuvo Pohjolaisen ja Tuula Majurin kommentaariteos ”Kokoontumis-
vapaus” sekä Pekka Hallbergin ym. ”Perusoikeudet” -teos. Olen nojannut monessa kohdassa myös
Kaarlo Tuorin ajatteluun.
      Mielenosoitusoikeus on vapausoikeus ja poliittinen perusoikeus. Mielenosoitusoikeus julkisena
vaikutuskanavana on demokraattisen yhteiskunnan kulmakiviä. Mielenosoitusoikeus turvaa sivulli-
sesti sananvapautta. Sananvapauden turvaamisen lisäksi mielenosoitusoikeus voi myös rajoittaa
muita perus- ja ihmisoikeuksia. Se voi rajoittaa esimerkiksi muiden yksilöiden sananvapautta,
omaisuudenturvaa, liikkumisvapautta, ympäristöperusoikeutta, kotirauhaa, elinkeinovapautta, oike-
utta työntekoon ja uskonnonvapautta. Vain rauhanomainen mielenosoitus nauttii perus- ja ihmisoi-
keussuojaa. Poliisin tehtävänä on turvata mielenosoitusoikeuden käyttämistä. Olen nostanut tut-
kielmassani esiin myös eräitä pykäläkohtaisia ongelmia mielenosoitusoikeuden sääntelyyn liittyen.
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1. JOHDANTO
________________________________________________________________________________

1.1. Tutkielman sisällöstä

Pro gradu -tutkielmani käsittelee mielenosoitusoikeutta perusoikeutena. Mielenosoitus on perustus-

lain turvaama mielipiteenilmaisun muoto. Mielenosoitus saattaa tuoda ihmisten mieleen myös kuvia

väkivallasta ja sekasorrosta. Millainen mielenosoitus on lainmukainen ja millainen lainvastainen,

missä kulkee raja?

      Helsingissä vuonna 2006 pidetty Smash Asem -mielenosoitus sai aikanaan suurta huomiota me-

diassa. Poliisin toiminta Smash Asem -mielenosoituksessa aiheutti suuren määrän kanteluita edus-

kunnan oikeusasiamiehelle. Apulaisoikeusasiamies Jukka Lindstedtin 28.11.2007 (EOA 1836/2007)

antama ratkaisu poliisin menettelyn lainmukaisuudesta Smash Asem -mielenosoituksessa tulee

olemaan yksi tutkielmassa käytettävistä lähteistä. Kyseinen mielenosoitus oli myös merkittävä syy

tämän tutkimuksen tekemiselle: se herätti keskustelua mielenosoituksista, perusoikeuksista ja polii-

sin toiminnasta mielenosoitustilanteissa. Valitessani mielenosoitusoikeuden tutkimisen kandidaatin

tutkielmani aiheeksi vuonna 2007, olin heti kiinnostunut siitä. Alun perin mielenkiintoni tutkia po-

liisiviranomaisia ja perusoikeuksia syntyi, kun tulin vuonna 2005 valituksi poliisikouluun ja yliopis-

toon. Harkinta-ajan jälkeen valitsin kuitenkin yliopisto-opinnot poliisikoulun sijasta. Tänä päivänä

aihe kiinnostaa minua edelleen suuresti, ja viimeisen reilun kolmen vuoden aikana olen oppinut

ymmärtämään mielenosoitusoikeuteen liittyviä eri teemoja yhä enemmän. Kasvava kiinnostukseni

aihetta kohtaan on tehnyt tutkielman teosta varsin mielekästä, ja tällainen kasvava tiedonnälkä on

tässä pro gradu -vaiheessa tietysti eduksi. On hämmästyttävää kuinka paljon ihmisen näkökulma

samasta aiheesta voikaan kehittyä vuosien kuluessa. Innokas opiskelija on kuin hyvin säilytetty vii-

ni – molemmat paranevat vanhetessaan.

      Tarkastelen tässä tutkielmassa mielenosoitusoikeuteen liittyvää sääntelyä ensisijaisesti perusoi-

keusnäkökulmasta. Rajanveto yksilön oikeuksien ja viranomaissääntelyn välillä on tutkielman toi-

nen merkittävä tehtävä. Yksilön oikeuksiin ja velvollisuuksiin sekä viranomaissääntelyyn mielen-

osoitustilanteessa vaikuttavia oikeussääntöjä on paljon. Nämä oikeussäännöt muodostavat kokonai-

suuden, jonka noudattamista valvoen ja sitä myös itse noudattaen poliisi turvaa mielenosoituksia.
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Kolmantena tavoitteena on tehdä selkoa mielenosoitusoikeuden asemasta perusoikeutena Suomessa

suhteessa muihin perusoikeuksiin ja kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin.

      Mielenosoitusoikeus on turvattu perustuslain (731/1999, myöhemmin PL) tasolla. Perusoikeuk-

sista kokoontumisvapaus mahdollistaa mielenosoitusoikeuden (PL 13.1 §). Lisäksi on myös muita

perusoikeuksia, jotka vaikuttavat mielenosoituksissa: mielenosoitusoikeus muun muassa turvaa

sananvapauden1 (PL 12.1 §) käyttämistä. Poliisi voi joutua punnitsemaan eri perusoikeuksien välis-

tä tärkeysjärjestystä mielenosoituksessa. Mikäli mielenosoitus esimerkiksi vakavasti vaarantaa ih-

misten turvallisuutta, se voidaan keskeyttää tai päättää. Mielenosoitusoikeus ei ole rajoittamaton

oikeus. Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden asemasta suhteessa perusoikeuksiin on käyty oikeu-

dellista keskustelua2 ja sitä on myös tietyiltä osin kritisoitu. Joissain tilanteissa turvallisuusnäkö-

kohdat voidaan nostaa kokoontumisvapauden edelle. Mielenosoitusoikeus koskee vain rauhanomai-

sia mielenosoituksia. Lähtökohtaisesti mielenosoitusoikeuden tulisi kuitenkin nauttia perusoikeus-

myönteisen laintulkinnan periaatteen mukaista perusoikeudelle kuuluvaa suojaa. Rajankäynti mie-

lenosoitusoikeuden sekä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden välillä on tässä tutkielmassa yhtenä

teemana. Turvallisuusnäkökohtien laiminlyönnin seuraukset mielenosoituksessa voivat olla hyvin

vakavat, kuten esimerkiksi keväällä 2010 Thaimaassa käydyt mielenosoitukset osoittivat.

      PL 13.1 §:n mukaan jokaisella on oikeus lupaa hankkimatta järjestää kokouksia ja mielenosoi-

tuksia sekä osallistua niihin. Tästä käy ilmi, että kokoontumisoikeus on turvattu jokaiselle, myös

ulkomaalaisille. Mielenosoituksen järjestämiseksi ei tarvita ennakkolupaa viranomaiselta – järjestä-

jän on tosin tehtävä ennakkoilmoitus viranomaiselle mielenosoituksen järjestämisestä. Mielenosoi-

tus on yksi kokoontumisvapauden muodoista ja mielenosoitusoikeus on mainittu erikseen kokoon-

tumisvapauden pykälässä. Kokoontumisvapaus on turvattu myös Euroopan ihmisoikeussopimuksen

(yleissopimus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi, SopS 18-19/1990, myöhemmin

EIS) 11 artiklassa.

      Kokoontumisvapautta ja mielenosoitusoikeutta täydentää kokoontumislaki (530/1999), jossa

annetaan tarkempia säädöksiä kokoontumisvapauden käyttämisestä. Mielenosoitus on järjestettävä

kokoontumislain 3 §:n yleisten periaatteiden mukaan rauhanomaisesti sekä osanottajien tai sivullis-

ten turvallisuutta vaarantamatta ja heidän oikeuksiaan loukkaamatta. Mielenosoituksesta ei saa ai-

heutua huomattavaa haittaa ympäristölle ja ketään ei saa asettaa eri asemaan pelkän henkilöön liit-

tyvän syyn perusteella. Mielenosoitus on kokoontumislain 2 luvun mukainen yleinen kokous. Ylei-

siksi kokouksiksi lasketaan mielenosoitukset, kokoukset tai valistustilaisuudet, jotka järjestetään

1 Ks. esim. EIT Ezelin v. France, 26.4.1991, kappale 37. Kokoontumisvapaus turvaa sivullisesti sananvapautta.
2 Lue esim. Tuori 1999 b ja Lavapuro 2000. Tuori kritisoi artikkelissaan henkilökohtaisen turvallisuuden tulkinnan
laajentamista kollektiivisen oikeuden suuntaan. Lavapuron artikkeli on vastine Tuorin artikkelille; Lavapuro esittää
kritiikkiä joihinkin Tuorin artikkelin näkökulmiin.
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tietojen tai mielipiteiden muodostamista, levittämistä tai ilmaisemista varten sekä eräät uskonnolli-

set tilaisuudet, joissa on kyse julkisesta uskonnonharjoituksesta3. Yleinen kokous on siis muutakin

kuin vain mielenosoituksia, mutta suurin osa yleisistä kokouksista on juuri mielenosoituksia4.

      Kokoontumislain 7 §:n mukaan järjestäjän on tehtävä ulkona yleisellä paikalla pidettävästä mie-

lenosoituksesta etukäteen ilmoitus suullisesti tai kirjallisesti poliisille vähintään kuusi tuntia ennen

mielenosoituksen alkamista. Myöhemminkin tehtyä ilmoitusta voidaan pitää pätevänä, jos kokouk-

sen järjestämisestä ei aiheudu kohtuutonta haittaa yleiselle järjestykselle. Poliisi voi tarpeen vaaties-

sa myöhästyneen ilmoituksen johdosta määrätä mielenosoituksen alkamisajan myöhemmäksi5. Il-

moitusvelvollisuus auttaa poliisin työtä mielenosoituksen turvaamiseen valmistautuessa. Kokoon-

tumislain 17 §:n mukaan ensisijainen vastuu mielenosoituksen järjestyksenpidosta kuuluu mielen-

osoituksen järjestäjälle. Mielenosoituksen järjestäjällä on aina oikeus peruuttaa, keskeyttää tai päät-

tää mielenosoitus. Poliisi valvoo sitä, että järjestäjä huolehtii mielenosoituksen järjestyksestä ja tur-

vallisuudesta. Jos järjestäjä ei kykene huolehtimaan mielenosoituksen järjestyksenpidosta tarvitta-

vissa määrin, on poliisilla oikeus keskeyttää tai päättää mielenosoitus. Mielenosoitusten omalaatui-

suus voi tuoda poliisille haasteita mielenosoituksen valvonnan osalta. Mielenosoituksen järjestäjä

valitsee mielenosoitukselle tietyn muodon. Mielenosoituksen järjestämiselle ei ole tiettyä kaavaa,

joten eri henkilöt järjestävät yleensä erilaisia mielenosoituksia. Mielenosoitukselle voidaan määri-

tellä kuitenkin tyypillisiksi tavoitteiksi (1) saada ulkopuoliset henkilöt kannattamaan (tai vastusta-

maan) mielenosoituksessa esitettyä asiaa ja (2) saada asialle huomiota sekä julkisuutta yleisellä ta-

solla6.

      Poliisilaki (493/1995) sääntelee poliisin toimivaltaa. Poliisin tosiasiallinen julkisen vallan käyttö

esimerkiksi voimakeinojen muodossa on julkisen vallan käytön merkittävimpiä muotoja.  Julkisen

vallan käyttöä on säännelty perustuslain 2.3 §:ssä ja sen mukaan kaikessa julkisessa toiminnassa on

noudatettava tarkoin lakia. Poliisin toimivallan perusta on lähtökohtaisesti poliisilaissa. Kokoontu-

mislakiin on kuitenkin sisällytetty poliisin toimintaa ohjaavia velvoitteita mielenosoitustilanteita

koskien. Kokoontumislaki on erityislaki suhteessa poliisilakiin7.

3 Ks. Pohjolainen – Majuri 2000 s. 100.
4 Ks. HE 145/1998 vp s. 5.
5 Ibid.
6 Ks. Pohjolainen - Majuri 2000 s. 64.
7 HE 145/1998 vp s. 14.
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1.2. Tutkimustehtävä ja aiheen rajaus

Tutkimustehtävänäni on tutkia mielenosoitusoikeuteen liittyvän relevantin sääntelyn sekä yksilön

oikeuksien ja viranomaissääntelyn välisen rajanvedon tutkimisen kautta mielenosoitusoikeutta suh-

teessa muihin perusoikeuksiin ja kansainvälisiin ihmisoikeusvelvoitteisiin. Osatehtäviksi jaettuna se

näyttää tältä:

1. Ensimmäisenä osatehtävänä on mielenosoitusoikeuteen liittyvän, oikeudellisesti relevantin

sääntelyn tarkastelu erityisesti perusoikeusnäkökulmasta. Mitä oikeussääntöjä mielenosoi-

tusoikeuteen liittyen tulee ottaa huomioon ja miten ne vaikuttavat mielenosoituksessa?

2. Toisena osatehtävänä on yksilön oikeuksien ja viranomaissääntelyn välisen rajanvedon tut-

kiminen esimerkiksi lainsäädännön, perus- ja ihmisoikeuksien yleisten oppien, ylimpien lail-

lisuusvalvojien antamien ratkaisujen sekä tuomioistuinratkaisujen avulla. Hahmottelen mie-

lenosoitusoikeuden rajamaastoa yksilön oikeuksien ja viranomaisten velvollisuuksien välil-

lä.

3. Kolmantena osatehtävänä on tutkia mielenosoitusoikeutta suhteessa muihin perusoikeuksiin

ja kansainvälisiin ihmisoikeusvelvoitteisiin. Millaisessa suhteessa ne ovat keskenään? Tut-

kin mielenosoitusoikeuden rajoja perusoikeutena suhteessa muihin perusoikeuksiin ja ih-

misoikeuksiin. Tarkastelen Suomen mielenosoitusoikeutta suhteessa kansainvälisten ihmis-

oikeussopimusten kokoontumisvapaudelle asettamaan kehikkoon.

Lähestyn näitä tehtäviä periaatteella yleisestä yksityiskohtaiseen. Tutkielman edetessä tarkastelen

problematisoivasti mielenosoitusoikeuden sääntelyä suhteessa muihin perusoikeuksiin ja kansainvä-

lisiin ihmisoikeusvelvoitteisiin. Tutkielman luvussa 2 tarkastelen perusoikeusjärjestelmää sekä pe-

rus- ja ihmisoikeuksien yleisiä oppeja. Luvussa 3 perehdyn spesifiin mielenosoituksia koskevaan

sääntelyyn ja käsittelen eri perusoikeuksien vaikutusta mielenosoituksissa. Luvussa 4 käsittelen

poliisin asemaa mielenosoituksissa.. Tutkielma ei kuitenkaan etene rakenteen ja tutkimustehtävän

osalta täysin systemaattisesti, vaan osatehtäviin tulee vastauksia eri kohdissa tutkielmaa. Rakenne

voidaan nähdä järjestelmällisesti etenevänä, mutta eri ainekset tulevat sekoittumaan keskenään pit-

kin tutkielmaa. Pyrin kuitenkin pitämään tutkielman punaisen langan selkeänä.

      Mielenosoitusoikeus tuotiin perustuslain tasolle vuoden 1995 perusoikeusuudistuksessa ja

vuonna 1999 voimaan tullut kokoontumislaki antaa tarkempia säännöksiä sen käyttämisestä. Voi-

daan huomata, että kyseessä ovat suhteellisen uudet säännökset. Tässä valossa mielenosoitusoikeu-

den tutkiminen on varsin mielekäs tutkimustehtävä. Lisäksi Smash Asem -mielenosoitus toi lisää
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huomiota tälle aiheelle. Aihe on ajankohtainen. Tutkielmassa voidaan nähdä perusoikeusnäkökulma

sekä viranomaisnäkökulma. Vaikka mielenosoittajalla ja poliisilla onkin osittain myös yhteisiä in-

tressejä mielenosoituksessa (mielenosoitusoikeuden turvattu käyttö), ovat nämä näkökulmat kuiten-

kin suureksi osaksi varsin erilaiset. Näihin näkökulmiin tutustuminen ja niiden välisen rajanvedon

käsitteleminen on osatehtävänä tutkielmassani. Mielenosoitusoikeus on järjestetty yksilöille melko

vapaaksi areenaksi. Yksilöt voivat esimerkiksi päättää mielenosoituksen pitämisestä ilman ennakko-

lupaa ja he voivat valita mielenosoitukselle haluamansa muodon. Poliisin kaksijakoisena tehtävänä

on turvata kokoontumisvapauden käyttämistä sekä ryhtyä tarvittaessa toimenpiteisiin yleisen järjes-

tyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi.

      Käsittelyni painottuu erityisesti perusoikeusnäkökulmaan. Tavoitteena on ensi sijassa luoda lu-

kijalle kattava kuva mielenosoitusoikeudesta perusoikeutena. Poliisia käsittelevät osiot laajentavat

näkökulmaa viranomaispuolelle, mutta viranomaisnäkökulman käsittelyn tarkoituksena ei ole kaa-

pata tutkielman painopistettä poliisikeskeisyyteen. Poliisin toimintaan perehtyminen täydentää eri-

tyisesti tutkimustehtävän toista osatehtävää ja se tukee osaltaan myös mielenosoitusten laajempaa

ymmärtämistä. Tutkielmani kolmantena osatehtävänä on tarkastella mielenosoitusoikeutta suhteessa

muihin perusoikeuksiin ja kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin. Lähestyn tätä tehtävää tutkimal-

la tilannekohtaisesti mielenosoitustapauksia, joissa voidaan erottaa muiden perus- ja ihmisoikeuksi-

en vaikutus. Tutkin mielenosoitusoikeuden suhdetta kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin pää-

asiassa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (myöhemmin EIT) tapauksissa luotujen linjanvetojen

kautta.

      Jos kuvitellaan mielenosoitus laajasti oikeudelliseksi tapahtumaksi, joka alkaa sen suunnittelus-

ta ja päättyy viimeiseen lainvoimaiseen tuomioistuimen päätökseen, niin tämä kokonaisprosessi voi

olla pitkä. Tässä tutkielmassa tutkin mielenosoitusta suppeasti, alkaen sen suunnittelusta (ennak-

koilmoitus) ja päättäen tutkimisen kohtaan, jolloin mielenosoitus päättyy joko mielenosoittajien tai

poliisin toimesta. Rajaan näin repressiivisten oikeusturvakeinojen tutkimisen tutkielmastani pois.

Mielenosoituksen jälkikäteinen oikeusturva on sinänsä oikeudenmukaisuuden takaajana keskeinen

tekijä, mutta saan tällä rajanvedolla pidettyä tutkielmani melko kompaktina. Rajaan tutkielmastani

pois myös poikkeusolojen vaikutuksen tutkimisen ja poikkeuslaki-instituution tutkimisen.

      Kansainvälisen sääntelyn osalta perehdyn erityisesti Euroopan ihmisoikeussopimukseen. Käsit-

telen jonkin verran myös KP-sopimusta. Kokoontumisvapaus on turvattu myös Euroopan unionin

perusoikeuskirjassa (2000/C 364/01, uusittu 2007/C 303/01, myöhemmin EU:n perusoikeuskirja),

mutta käsittelen tätä aihetta vain ohimennen. Tutkielman painopisteen säilyttämiseksi perusoikeus-

näkökulmassa pidän poliisia käsittelevän pääluvun tietoisesti melko lyhyenä. Poliisin kannalta mer-

kityksellisiä teemoja mielenosoituksen kannalta olisi paljon muitakin kuin tässä tutkielmassa maini-
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tut, mutta poliisin aseman tutkiminen ei ole tutkielmani aiheen ytimessä. Vältän tutkielmassani liial-

lista rikosoikeudellista lähestymistä. En käsittele esitutkintalakia tai pakkokeinolakia.

1.3. Käytettävät metodit ja tutkimusaineisto

Tutkielmani on oikeusdogmaattinen. Tässä yhteydessä voidaan pohtia ajatusta metodien toissijai-

suudesta tutkimuksessa: on pyrittävä välttymään joutumasta ”metodologismiksi” tai ”metodologi-

seksi imperialismiksi” kutsutulle tielle – tutkimuskohteen pitää olla määräävä tekijä tutkimusmene-

telmien valinnassa8. Tutkielmani ei ole puhtaasti oikeusdogmaattinen. Tutkielmassani on myös oi-

keuspoliittista ainesta – sitä on aiheen luonteesta johtuen vaikea välttää9. Jos oikeusdogmatiikka

määritellään suppeasti vain voimassa olevan oikeuden sisällön tulkitsemiseksi ja systematisoinniksi,

niin harva oikeusdogmaattinen tutkimus täyttää pelkästään nämä tunnusmerkit. Tutkimuksiin se-

koittuu muitakin aineksia, kuten esimerkiksi muita oikeudellisia lähestymistapoja ja tutkimusten

tekijöiden omia arvoja10. Puhtaasti pelkästä suppeasta oikeusdogmaattisesta normien tulkitsemisesta

ja systematisoinnista koostuva tutkimus ei ole laajassa tutkielmassa aina välttämättä edes järkevää.

Tämä näkökulma voidaan kokea puhdasoppisesta kelseniläisestä11 näkökulmasta haitaksi oikeudel-

liselle tutkielmalle, tai toisaalta se voidaan kokea eduksi sen tuodessa aiheeseen monipuolisempaa

käsittelyä ja myös muita näkökulmia. Pidän tarkasteluni sein – sollen -jaottelussa pääosin pitämisen

ulottuvuudella, mutta aiheen luonteesta johtuen poikkean välillä tarkastelemaan myös olemisen

ulottuvuutta. Mielenosoitusoikeudessa on huomattavissa määrin kyse tosiasiallisesta toiminnasta.

Esimerkiksi mielenosoitusoikeuden rajoittaminen on aina tilannekohtaisesti viranomaisten harkin-

nassa. Perusoikeuksien yleiset rajoitusedellytykset vaikuttavat lainsäätämisvaiheen lisäksi lainsovel-

tamistilanteessa, ja viranomaisten toteuttama tilannekohtainen arviointi viime kädessä ratkaisee

mielenosoitusoikeuden aineellisen sisällön.

      Oikeusdogmatiikka voidaan ymmärtää myös laajasti. Seppo Laakso on perustellut tavanomaista

laajempaa näkemystä oikeusdogmatiikasta. Laakson mukaan oikeusdogmaattinen ajattelu ei kiinni-

ty yksinomaan kirjoitettuun sääntelyinformaatioon, vaan sen voidaan nähdä liikkuvan kolmella li-

8 Ks. Husa – Mutanen – Pohjolainen 2008 s. 27.
9 Tällä tarkoitan lähinnä eräitä kansallisessa lainsäädännössä olevia epäkohtia, jotka tulisi kansainvälisen käytännön
mukaan olla toisin.
10 Mielestäni täysin arvovapaata tutkimusta ei ehkä voida tehdä – esimerkiksi jo lähdeaineiston valinta on osin arvos-
tuskysymys.
11 Kelseniläinen puhdasoppisuus erottaa oikeustieteen sen muista vaikuttimista (kuten politiikasta) ja pyrkii tekemään
näin oikeustieteestä täysin ”puhtaan”, jossa oikeusjärjestystä tutkitaan vain normien tasolla.
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mittäisellä tasolla: (1) arvojen tasolla eli aksiologisella dimensiolla, (2) yleisten oppien tasolla eli

konstruktiivisella dimensiolla sekä (3) oikeussääntöjen ja muiden oikeuslähteiden tasolla eli ana-

lyyttisella dimensiolla.  Analyyttinen dimensio on oikeusdogmatiikan peruslähtökohta, mutta aina

se ei kuitenkaan yksinään riitä ratkaisemaan oikeudellista ongelmaa. Konstruktiivinen dimensio

täydentää oikeudellisen ongelman ratkaisussa tarvittavaa tietopohjaa ja aksiologinen dimensio on se

ymmärtämisen taso, joka osoittaa esimerkiksi ne yhteiskunnalliset ja moraaliset arvoperusteet, joi-

den varassa muut dimensiot toimivat.12 Mielestäni tämä oikeusdogmatiikan laaja ymmärtäminen on

hyvin perusteltu ja käytän tutkielmassani oikeusdogmatiikkaa tässä laajassa mielessä. Mielenosoi-

tusoikeus kytkeytyy läheisesti arvoihin ja yleisiin oppeihin.

      Tutkielmani on julkisoikeudellinen ja valtiosääntöoikeudellinen. Tutkin mielenosoitusoikeutta

pääasiassa valtiosääntöoikeuden näkökulmasta. Tutkielmassani vaikuttavat vahvasti perus- ja ih-

misoikeusnäkökulmat. Tutkielmaani liittyy myös mielenosoitusoikeuden tosiasiallisesta toteutumi-

sesta vastaavana hallintoviranomaisena poliisi, joten tutkielmassani vaikuttavat myös hallinto- ja

poliisioikeus. Tarkastelen mielenosoitusoikeutta ja siihen liittyvää sääntelyä niin, että tarkastelun

ytimessä ovat yksilön oikeudet ja velvollisuudet mielenosoitustilanteessa (mielenosoitusoikeuden

tarkastelu perusoikeusnäkökulmasta). Tähän liittyy läheisesti myös viranomaistoiminnan oikeudel-

liset perusteet ja toimivalta (mielenosoitusoikeuden tarkastelu viranomaisnäkökulmasta).

      Laeista tutkimusaineistona tässä tutkielmassa ovat erityisesti perustuslaki, kokoontumislaki ja

poliisilaki. Perustuslaki on ylin laki, joka on suunnannäyttäjä ja oikeuttaja mielenosoitusoikeuden

käyttämiselle. Kokoontumislaki antaa tarkempia säännöksiä kokoontumisvapauden käyttämisestä ja

täsmentää mielenosoitusoikeuden sisältöä. Poliisilaki määrittelee poliisin toimivaltaa. Poliisin toi-

minta on merkittävää julkisen vallan käyttöä ja sille on asetettu poliisilaissa säännökset. Poliisilaissa

on esimerkiksi määritelty poliisin toiminnan yleiset periaatteet (poliisilain 2 §), oikeus paikalta

poistamiseen (poliisilain 20 §), oikeus turvallisuustarkastuksen tekemiseen (poliisilain 22 §) ja po-

liisin oikeudesta voimakeinojen käyttöön (poliisilain 27 §).

      Lain esityöt ovat myös tärkeässä roolissa tässä tutkielmassa. Pelkkä lain kirjaimen analysointi ei

usein riitä, vaan lain henki selviää vasta sen esitöihin perehtymällä. Esityöt ilmentävät lainsäätäjän

tarkoitusta. Hallituksen esitykset sekä perustuslakivaliokunnan mietinnöt ja lausunnot liittyen pe-

rustuslakiin, kokoontumislakiin ja poliisilakiin, tuovat merkittävää lisätietoa aiheeseeni. Perustusla-

kivaliokunnan tulkintakäytännöllä on huomattava vaikutus mielenosoitusoikeuden sääntelyyn.

Problematisoin tutkielmassani joitain perustuslakivaliokunnan kannanottoja.

12 Ks. Laakso 1990 s. 7. Laakso asettaa nämä kolme dimensiota vielä hierarkkiseen järjestykseen: arvojen taso on kor-
kein taso, yleisten oppien taso on toiseksi korkein taso sekä oikeussäännöt ja muut oikeuslähteet ovat alin taso. Tämä
tarkoittaa sitä, että arvojen taso osoittaa ne yhteiskunnalliset ja moraaliset arvoperusteet, joiden varassa ”alemmat” tasot
toimivat.
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      Oikeuskirjallisuus on tutkielmani merkittävimpiä lähteitä. Mielenosoitusoikeutta perusoikeutena

Suomessa ei ole nähdäkseni juurikaan tutkittu, en ainakaan ole löytänyt aiheesta tehtyjä tutkimuk-

sia13. Kokoontumisvapauteen ja mielenosoitusoikeuteen liittyvää spesifiä oikeuskirjallisuutta on

saatavilla melko vähän. Teuvo Pohjolaisen ja Tuula Majurin kirjoittama kommentaariteos ”Ko-

koontumisvapaus” on ollut merkittävin kotimainen teos tätä työtä varten. Aihetta kuitenkin sivutaan

monessa oikeudellisessa teoksessa, joten olen pyrkinyt poimimaan näitä johtolankoja eri teoksista.

Olen nojannut monessa kohtaa tutkielmaani Kaarlo Tuorin ajatteluun. Pekka Hallbergin toimittama

”Perusoikeudet” -teos on myös ollut tutkimukseni kannalta tärkeässä asemassa. Siinä käsitellään

esimerkiksi perusoikeusjärjestelmää, perusoikeuksien yleisiä oppeja sekä kokoontumisvapautta,

jotka ovat tärkeitä aiheita tutkielmassani.

      Eduskunnan oikeusasiamiehen antama ratkaisu poliisin toiminnan lainmukaisuudesta Smash

Asem -mielenosoituksesta on lähde, jota käytän useassa kohdassa pitkin tutkielmaa. Ratkaisu konk-

retisoi erinomaisesti tutkimustehtävässäni määriteltyjä ongelmia. Ratkaisussa käsitellään esimerkik-

si yksilön oikeuksia ja velvollisuuksia mielenosoituksessa sekä poliisin toimivaltuuksien rajoja mie-

lenosoituksessa. Pyrin sijoittamaan sopiviin asiayhteyksiin esimerkkejä tästä ratkaisusta. Uskon,

että nämä konkreettiset esimerkit auttavat lukijaa ymmärtämään kirjoitettuja lainsäädöksiä käytän-

nön soveltamisen tasolla.

      Kansallisia oikeustapauksia aiheesta on joitakin. EIT sen sijaan on käsitellyt mielenosoituksia jo

varsin runsaasti. EIT:n tuomioiden kautta kokoontumisvapauden käytölle on muodostunut jo melko

vahva case law -pohja. EIS:lla on sen jäsenvaltioita ohjaava vaikutus, joten EIT:n ratkaisut ovat

merkityksellisiä myös Suomen mielenosoitusoikeuden kannalta. EIT:n oikeuskäytännöstä ilmenevät

kansalliseen lainsäädäntöön rinnastettavissa olevat yleiset oikeusperiaatteet ovat kansallista lainsää-

däntöä korkeampi oikeuslähde. Lisäksi Euroopan neuvoston yhteydessä toimivan Venetsian komis-

sion ja ETYJ:n yhdessä julkaisema (julkaistu 9.7.2010) kokoontumisvapauden käyttämisen ohje

CDL-AD(2010)020 on lähde, jonka avulla hahmotan kokoontumisvapauden sääntelylle edellytettyä

minimitasoa. Ymmärrän sen oikeuslähdeopillisen aseman kansallista sääntelyä ja tulkintaa ohjaa-

vaksi suositukseksi. Sillä ei ole suoraan sitovia oikeusvaikutuksia. Myös EIT on viitannut case

law’ssaan Venetsian komission mielipiteeseen aiemmin tehdystä kokoontumisvapauden käytön

ohjeesta14. Käytän tätä ohjetta ja EIT:n tapauksia kansainvälisenä vertailukohtana Suomen mielen-

osoitusoikeuden sääntelylle – nämä muodostavat kokoontumisvapaudelle perus- ja ihmisoikeutena

selkeän minimitason, joka kansallisessa sääntelyssä tulisi vähintään turvata.

13 Tällaisen aiheen tutkiminen, jota ei ole aiemmin juurikaan tutkittu, luo tutkimuksen teolle sekä haasteita että mahdol-
lisuuksia. Ehkä enimmäkseen olen kuitenkin tyytyväinen siitä, että aihetta ei ole juurikaan tutkittu – minulla on kenties
mahdollisuus tuoda uutta tietoa aiheesta.
14 Ks. EIT Oya Ataman v. Turkey, 5.12.2006, kappale 16.
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      Käytän kansainvälisissä yhteyksissä välillä myös englannin kieltä välttääkseni käännöksessä

mahdollisesti syntyvät tulkintavirheet. Esimerkiksi EIT:n tapauksessa Engel and others v. the Net-

herlands (8.6.1976) oli epäselvyyksiä EIS:n tulkinnasta, sillä ranskankielinen käännös erosi englan-

ninkielisestä EIS:sta. EIT totesi tuomiossaan, että englanninkielinen on se versio, joka takaa var-

memmat ohjeet.15 Esimerkiksi käsitteet tarpeellinen ja suhteellinen ovat periaatteessa merkityksel-

tään lähekkäisiä, mutta oikeudellisessa arvioinnissa niiden kanssa ei voi olla epätäsmällinen, sillä ne

ovat eri vaatimuksia. Joten käytän tässä tutkielmassa myös englannin kieltä ollakseni täsmällinen

tiettyjen sanamuotojen kanssa. EIT:n tapauksiin viitatessa niiden alkuperäismuodon ja -kielen käyt-

täminen tunnistetiedoissa nähdäkseni myös helpottaa tapauksien löytämistä verkosta.

1.4. Tutkielman teoreettisia lähtökohtia

Perusoikeuksien oikeudellinen merkitys voidaan jakaa suppeaan ja laajaan perusoikeusnäkemyk-

seen. Suppean perusoikeusnäkemyksen mukaan oikeudet velvoittavat valtiota lähinnä olemaan pas-

siivinen ja olemaan loukkaamatta itse oikeuksia. Laajan perusoikeusnäkemyksen mukaan valtiolla

on myös velvollisuus aktiivisesti suojata ja edistää perusoikeuksia. Perusoikeusuudistuksen jälkeen

vuonna 1995 perusoikeuksien osalta omaksuttiin jokseenkin johdonmukaisesti laaja perusoikeusnä-

kemys. Uudistuksen myötä perusoikeudet tulivat välittömästi sovellettaviksi hallinnossa ja tuomio-

istuimissa. Lähtökohtana on, että valtiolta odotetaan nyt myös aktiivisia suorituksia perusoikeuksien

toteuttamiseksi. Perustuslakiin sisällytettiin myös säännös julkisen vallan velvollisuudesta turvata

perusoikeuksien toteutuminen (PL 22 §).16

      Kaarlo Tuori on kehittänyt teorian historiallista aikaa noudattavista oikeuden tasoista (kursi-

vointi TH). Tämän teorian avulla oikeutta oikeusjärjestyksenä tarkasteltaessa voidaan erottaa kolme

eri kerrostumaa: (1) oikeuden pintataso, (2) oikeuskulttuurin taso ja (3) oikeuden syvätaso. Oikeu-

den pintatasolla muutostahti on kiivainta, oikeuskulttuurin tasolla verkkaisempaa ja oikeuden syvä-

15 Ks. EIT Engel and others v. the Netherlands, 8.6.1976, kappale 98. “Mr. Dona and Mr. Schul admittedly maintain
that Article 10 para. 2 (art. 10-2) takes account of the "prevention of disorder" only in combination with the "prevention
of crime". The Court does not share this view. While the French version uses the conjunctive "et", the English employs
the disjunctive "or". Having regard to the context and the general system of Article 10 (art. 10), the English version
provides a surer guide on this point.”
16 Karapuu 1999 s. 78. Tällainen perusoikeusnäkemyksen muutos on sinänsä oikeudellisesti merkittävä asia: se ohjasi
Suomen perusoikeusjärjestelmää uuteen suuntaan. Muutos suppeasta perusoikeusnäkemyksestä laajaan perusoikeusnä-
kemykseen vei perustuslain säätämisen tasolla yli 70 vuotta (1919 hallitusmuoto – 1995 perusoikeusuudistus). Ajatuk-
sen tasolla laajan perusoikeusnäkemyksen omaksuminen ja perusoikeusuudistuksen valmistelu olivat jo pidempään
taustalla vaikuttamassa.
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tasolla kaikista hitainta.17 Teoria on varsin käyttökelpoinen väline oikeusjärjestelmän kokonaisuutta

hahmotettaessa. Tuorin teoriaa voidaan mielestäni soveltaa myös edellä käsittelemääni perusoike-

usnäkemyksen muutokseen suppeasta näkemyksestä laajaan näkemykseen. Perusoikeuksien yleisten

oppien muutos sijoittuu Tuorin teoriassa oikeuskulttuurin tasolle, ja tästä oli kyse perusoikeusnä-

kemyksen muutoksessa. Perusoikeuksien taustalla vaikuttavat yleiset opit määrittelevät perusoike-

uksien sisältöä ja muotoa. Oikeuskulttuurin muutos on suhteellisen hidasta, ja kuten aiemmin todet-

tua, tässä tapauksessa se vei yli 70 vuotta.

      Tämän tutkielman osalta on olennaista perehtyä vapausoikeuksiin, joihin kokoontumisvapaus

on oikeustieteessä perinteisesti luokiteltu. Vapauskäsitteet voidaan jakaa kolmeen eri vapauteen: (1)

oikeudellinen vapaus, (2) negatiivinen vapaus ja (3) tosiasiallinen vapaus. Tämä vapauskäsitteiden

erittelyn malli syrjäytti Jellinekin statusopin perusoikeuksien uudistamisprosessissa. Oikeudellinen

vapaus tarkoittaa vapautta lain tai viranomaisen asettamista esteistä. Se antaa esimerkiksi vapauden

yksilölle osoittaa mieltään, mutta ei kuitenkaan luo velvollisuutta siihen. Toisin sanoen mielenosoi-

tus on sallittu oikeudellisena vapautena. Velvollisuus olla osoittamatta mieltään voisi puolestaan

perustua joko mielenosoituksen kieltävään oikeusnormiin taikka viranomaisen määräykseen. Nega-

tiivinen vapaus sisältää oikeudellisen vapauden, mutta lisäksi se merkitsee myös vapautta oikeuden

ulkopuolisista esteistä. Yksilöllä on mielenosoitusoikeus negatiivisen vapauden merkityksessä, jos

hänen vapauttaan ei estä lainsäädäntö, viranomaiset taikka muut ihmiset. Negatiivinen vapaus edel-

lyttää valtion positiivisia toimia, joilla se esimerkiksi estää muita yksilöitä rajoittamasta vapausoi-

keuksia. Negatiivisesta vapaudesta käytetään myös ilmausta ”vapaus jostakin”. Tosiasiallinen vapa-

us sisältää oikeudellisen vapauden ja negatiivisen vapauden, eli se on näistä kolmesta laajin käsite.

Tosiasiallinen vapaus tarkoittaa yksilön todellista mahdollisuutta toimia haluamallaan tavalla. Siitä

käytetään myös nimitystä ”vapaus johonkin”. Esimerkiksi varallisuuden puute voi rajoittaa tosiasi-

allisen vapauden toteuttamista.18

      Mielenosoitustilanteessa negatiivisen vapauden merkitys korostuu. Yksilöllä on mielenosoitus-

oikeus (PL 13.1 §), ja sen lisäksi julkisella vallalla (lähinnä poliisi) on velvollisuus turvata mielen-

osoituksen toteutuminen (PL 22 §). Poliisilla on tässä kaksinainen rooli: sen on toisaalta sallittava

itse mielenosoitus ja toisaalta turvattava mielenosoitusta mahdollisilta oikeuden ulkopuolisilta es-

teiltä (esimerkiksi muilta yksilöiltä). Tämä sisältää oikeudellisen vapauden ja negatiivisen vapau-

den. Mielenosoitusoikeus on turvattu oikeudellisena vapautena, ja negatiivinen vapaus asettaa polii-

sille velvoitteen turvata mielenosoitusta sen ulkopuolisilta esteiltä. Mielenosoituksen järjestäjään

kohdistuvat järjestyksen ja turvallisuuden ylläpidon velvoitteita koskevat kokoontumislain 17 §:n

17 Ks. Tuori 2000 b s. 167. Tuori selittää oikeuden tasojen sisältöä perusteellisesti teoksessaan.
18 Ks. Karapuu 1999 s. 79 - 81.
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mukaiset vaatimukset voivat vaikuttaa mielenosoituksen järjestämisen tosiasialliseen vapauteen.

Käsittelen asiaa tarkemmin jäljempänä.

      Negatiivinen vapaus voidaan nähdä myös ihmisarvoa (PL 1.2 §) turvaavana periaatteena. Ihmis-

arvon turvaamista voidaan pitää perus- ja ihmisoikeuksien lähtökohtana19.  Robert Alexy on esittä-

nyt seuraavanlaisen deduktiivisen päättelyn ihmisarvon ja negatiivisen vapauden yhteydestä: ihmis-

arvo on turvattava (1). Jos negatiivisen vapauden periaate ei päde, ihmisarvoa ei voida turvata (2).

Negatiivisen vapauden periaatteen on pädettävä (3).20 Näin tarkasteltuna voidaan huomata, että ne-

gatiivisella vapaudella on tärkeitä tehtäviä oikeuksien toteutumisen turvaamisen taustalla. Negatii-

vinen vapaus on välttämätön edellytys joidenkin oikeuksien toteutumiselle, mutta se ei yksinään

riitä oikeuksien toteutumisen perustaksi. Negatiivisen vapauden lisäksi tarvitaan esimerkiksi oikeut-

ta konkretisoivaa lainsäädäntöä ja tehokkaita täytäntöönpanotoimia.

      Alexy21 jakaa oikeusnormit sääntöihin ja periaatteisiin (Alexyn oikeusnormiteoria). Tätä teoriaa

käsiteltäessä terminologia sekoittuu helposti, sillä Alexyn alkuperäisteos on saksaksi, käyttämäni

käännösteos on englanniksi ja tässä käyttämäni kieli on suomi. Kotimaisessa oikeuskirjallisuudessa

Alexyn oikeusnormiteorian terminologia ei myöskään ole vakiintunut, vaan se vaihtelee kirjoittajas-

ta riippuen. Oikeusnormi on tässä yläkäsite, joka sisältää alakäsitteinä säännöt ja periaatteet. Käytän

tutkielmassani näitä termejä.

      Alexyn oikeusnormiteorian mukaan sääntö on oikeusnormi, joka joko täytetään tai ei täytetä

kyseessä olevassa tilanteessa. Sääntöjä arvioidaan niiden pätevyyden perusteella. Jos sääntö pätee,

niin se täytetään sellaisenaan. Kahden säännön välinen konflikti ratkaistaan joko tekemällä toiseen

sääntöön poikkeussääntö tai julistamalla toinen sääntö pätemättömäksi. Toinen sääntö väistyy täy-

tettävän säännön tieltä. Periaatteet taas ovat optimointikäskyjä. Periaatteet on toteutettava niin laa-

jasti kuin mahdollista. Periaatteita arvioidaan niiden punninta-arvon perusteella. Kahden periaatteen

välinen kollisio ratkaistaan antamalla toiselle periaatteelle etusija. Väistyvä periaate ei menetä mer-

kitystään, vaan periaatteita punnitaan keskenään ja ne toteutetaan niin laajasti kuin tilanteessa on

mahdollista.22 Entä perusoikeudet, ovatko ne sääntöjä vai periaatteita? Ehdottomat perusoikeudet

voidaan ymmärtää säännöiksi, joita ei saa lainkaan rajoittaa. Ehdottomien perusoikeuksien ulkopuo-

lelle jäävät perusoikeudet, kuten mielenosoitusoikeus, voidaan ymmärtää osittain periaatteiksi ja

19 Ks. Nieminen 2005 s. 53.
20 Ks. Alexy 2002 s. 246.
21 Ronald Dworkin on myös käsitellyt oikeusnormien jakoa, jakaen periaatteet vielä arvoperiaatteisiin ja tavoiteperiaat-
teisiin. Nojaan tässä kuitenkin Alexyyn. Alexyn oikeusnormiteoriaa sovellettaessa voidaan mielestäni punnita yksilön
oikeuksia ja kollektiivisia hyviä niiden painoarvojen mukaisesti ”samassa sarjassa”, huomioiden kuitenkin asianmukai-
sesti niiden väliset erot punninnassa (perus- ja ihmisoikeudet ovat etusijalla).
22 Ks. Alexy 2002 s. 47 - 50.
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osittain säännöiksi. Perusoikeudet ovat sääntöjä suojatessaan perusoikeuden ydinaluetta, ja periaat-

teita säännellessään sitä perusoikeuden osa-aluetta, jolla rajoitukset ovat mahdollisia.23

      Oikeustieteen kehittämät teoriat eivät sinänsä itsessään vaikuta oikeutta sitovasti, mutta niillä on

tärkeä rooli perusoikeusajattelun suuntaajana. Yleisesti hyväksytty, vallitsevaksi muodostunut teoria

voi suunnata perusoikeusajattelun tiettyyn suuntaan pitkäksi ajaksi. Perusoikeusjärjestelmä on poh-

jimmiltaan arvosidonnainen, joten absoluuttista oikeaa tai väärää suuntaa sille ei voida määritellä.

Lähtökohtaisesti on vain erilaisia tulkintoja, joista parhaiten perusteltu yleensä saa eniten kannatus-

ta. Kuitenkin tänä päivänä tehtävät perustuslaintulkinnat ovat merkittäviä ratkaisuja pitkällä aikavä-

lillä, sillä ne suuntaavat tulkintalinjaa tiettyyn suuntaan. Tulkintalinjan muuttaminen tehdyn ratkai-

sun jälkeen voi olla hyvin hidasta, voidaan puhua vuosista ja vuosikymmenistä.

23 Ks. Tuori 2007 s. 152 - 153.



2. PERUSOIKEUSJÄRJESTELMÄSTÄ SEKÄ PERUS- JA IHMISOIKEUKSIEN YLEISISTÄ
OPEISTA

13

2. PERUSOIKEUSJÄRJESTELMÄSTÄ SEKÄ PERUS- JA IHMIS-

OIKEUKSIEN YLEISISTÄ OPEISTA

________________________________________________________________________________

2.1. Perusoikeusjärjestelmästä

2.1.1. Mitä perusoikeudet ovat?

Perusoikeusjärjestelmä (kursivointi TH) on perusoikeuksia koskeva kokonaisuus, joka ohjaa perus-

oikeuksien käyttämistä. Perusoikeusjärjestelmä sisältää esimerkiksi perusoikeuksien määrittelyt,

ryhmittelyt, kehityshistorian, perusoikeusteorian, yksittäiset perusoikeussäännökset sekä perus- ja

ihmisoikeuksien välisen suhteen. Perustuslakivaliokunta toimii perusoikeusjärjestelmän tulkitsijana

ja ohjaa perusoikeuksien tulkintaa sitoviksi muodostuneilla kannanotoillaan. Perustuslaki puoles-

taan antaa perusoikeusjärjestelmälle toiminta- ja soveltamiskehikon. Esimerkiksi säännös perustus-

lain etusijasta (PL 106 §) sekä kielto siirtää perusoikeuksia rajoittavaa viranomaistoimivaltaa lakia

alemmalle tasolle (PL 80 §), vahvistavat perusoikeusjärjestelmää.24 Perusoikeusjärjestelmän vahvis-

tuminen tarkoittaa perusoikeuksien merkityksen vahvistumista.

Perusoikeudet (kursivointi TH) ovat Suomen perustuslaissa säädettyjä yksilölle kuuluvia oike-

uksia. Eräitä tunnusmerkkejä perusoikeuksille ovat (1) vaatimus perustavanlaatuisesta, erityisen

tärkeästä oikeudesta, (2) oikeuden kuuluminen periaatteessa kaikille yhdenvertaisesti (yleisyysvaa-

timus), (3) erityinen pysyvyys ja (4) oikeudellinen luonne. PL 1.2 §:n mukaan valtiosääntö turvaa

ihmisarvon loukkaamattomuuden ja yksilön vapauden ja oikeudet sekä edistää oikeudenmukaisuut-

ta yhteiskunnassa. Yksilön vapauksien ja oikeuksien turvaaminen tapahtuu juuri perusoikeussään-

nösten kautta. Valtiosääntö ja perusoikeudet ovat järjestelmän ydinrunkoa, ja niiden varaan raken-

tuu oikeusjärjestyksen toimivuus. Perusoikeuksilla on korotettu muodollinen lainvoima, ja perusoi-

24 Ks. Hallberg 1999 s. 31 - 58. Ks. myös Saraviita 2005 s. 108 - 109. Saraviita toteaa, että vuoden 2000 perustuslaki
antoi vuoden 1995 perusoikeusuudistukselle täysimittaisen toiminta- ja soveltamiskehikon. Vuoden 1995 perusoikeus-
järjestelmän tehostaminen ja vahvistaminen oli yksi vuoden 2000 valtiosääntöuudistuksen tavoitteista.
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keuksia voidaan muuttaa vain vaikeutetussa lainsäätämisjärjestyksessä.25 Perus- ja ihmisoikeudet

ymmärretään laajalti hyvin perustavaa laatua olevien arvojen ilmaisuna. Esimerkiksi Suomessa

perusoikeuksiin ymmärretään kiteytyvän monia sellaisia suomalaisen yhteiskunnan perusarvoja,

jotka on osin tästä syystä haluttu kirjata näkyviin korotettua lainvoimaa ja siten erityistä pysyvyyttä

nauttivan Suomen perustuslain perusoikeussäännöksiin.26  Juha Karhu on luonnehtinut perus- ja

ihmisoikeuksia vaikutuksiltaan jopa tietynlaisiksi ”supernormeiksi”, koska ne ovat muita lakeja

vahvempia sekä ne nostavat tärkeään asemaan niihin sisältyvät sisällölliset linjaukset27.

      Perusoikeuksien konkreettinen sisältö määräytyy eri tekijöiden perusteella. Pelkkä perustusla-

kiin kirjoitettu perusoikeuden sanamuoto ei kerro kaikkea. Säännösten tulkintaan vaikuttaa muun

muassa vakiintunut tulkintakäytäntö, lain esityöt ja arvostuksenvaraisuus. Mikael Hidén on arvioi-

nut, että arvostuksenvaraisuudella on suuri merkitys perusoikeuksien tulkinnassa. Arvostuksenva-

raisuutta korostaa perustuslaissa omaksuttu lyhyt ja yksityiskohtaisuutta kaihtava kirjoitustapa.

Normin konkretisoituminen jää näin suuressa määrin arvostusten varaan. Lyhyet arvostuksenvarai-

set ilmaukset lisäävät myös perusoikeuksien tulkintakäytännön merkitystä – käytännön tasolla pe-

rusoikeuksien soveltaminen on merkittävissä määrin case law’ta eli ennakkotapauksiin perustuvaa

oikeutta. Arvostuksenvaraisuus voi tarkoittaa käytännössä myös ”kulttuurinvaraisuutta”, jolloin

yhteiskunnan yleinen sosiaalinen, poliittinen ja oikeudellinen kehitys ohjaa arvoja. Perusoikeuksilla

on juridisiksi normeiksi poikkeuksellisen suuri painoarvo tavoitteilla ja periaatteilla.28

      Perusoikeuksia on luokiteltu (kursivointi TH) luonteensa mukaan eri ryhmiin. Luokittelun avul-

la voidaan nähdä eri pyrkimyksiä, joita perusoikeuksilla on tarkoitus toteuttaa. Näillä luokitteluilla

ei ole varsinaista oikeudellista vaikutusta – niiden pääasiallisena tarkoituksena on selkeyttää perus-

oikeuksien jäsentämistä. Yleisimmän luokittelun kautta perusoikeuksista on erotettu omaksi koko-

naisuudekseen (1) osallistumisoikeudet, (2) vapausoikeudet ja oikeusturva, (3) yhdenvertaisuusoi-

keudet sekä (4) hyvinvointioikeudet (TSS-oikeudet). Tämä nelijako syntyi alun perin vuoden 1995

perusoikeusuudistuksen valmistelutyössä, ja se on perusoikeuksien luokittelussa yleisimmin käytet-

ty jako. Luokittelu pohjautuu osittain oikeuksien sisällölliseen luokitteluun, osittain perusoikeuksien

historiaan ja osittain statusoppiin sekä vapauskäsitteisiin.29

      Tämän tutkielman kannalta kiinnostavimpia ovat vapausoikeudet, joihin mielenosoitusoikeus

kuuluu perinteisessä nelijaossa. Mielenosoitusoikeus voitaisiin mielestäni periaatteessa mieltää osit-

tain myös osallistumisoikeuden piiriin kuuluvaksi, sillä perustuslaki turvaa mielenosoitusten järjes-

25 Ks. Hallberg 1999 s. 31 - 32.
26 Ojanen 2009 s. 4. Pohdin tätä perusoikeuksien perustavanlaatuisuutta tutkielmani analyysiosassa.
27 Ks. Karhu 2003 s. 796. Karhu esittää, että perusoikeuksia, EU-oikeuden normeja ja kansainvälisiä ihmisoikeussopi-
muksia voidaan kutsua supernormeiksi.
28 Ks. Hidén 1999 s. 3 - 4.
29 Ks. Karapuu 1999 s. 69 - 70.
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tämisen lisäksi myös oikeuden osallistua niihin (PL 13.1 §). Kokoontumisvapaus on kuitenkin pe-

rusoikeuksien historiassa sijoitettu vapausoikeuksiin, joten kokoontumisvapauden ja mielenosoitus-

oikeuden kategorinen paikka on perinteisesti vapausoikeuksissa.

      Teuvo Pohjolainen on lähestynyt perusoikeuksien luokittelua poliittisten perusoikeuksien (kur-

sivointi TH) näkökulmasta. Pohjolainen näkee, että useimmissa kansalaisten oikeuksissa on mukana

myös poliittinen elementti. Vain tiettyjen perusoikeuksien nimittäminen poliittisiksi perusoikeuk-

siksi on Pohjolaisen mielestä todellisuuden yksinkertaistamista, mutta Pohjolainen nostaa kuitenkin

esille perinteisesti poliittisiksi perusoikeuksiksi miellettyinä oikeuksina osallistumisoikeudet, ilmai-

suvapauden, kokoontumisoikeuden ja yhdistymisoikeuden. Nämä oikeudet kytkeytyvät muita suo-

remmin yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, joka on poliittisten perusoikeuksien keskeinen funktio.

Pohjolainen jakaa poliittiset perusoikeudet vielä kahteen ryhmään: (1) osallistumisoikeuksiin ja (2)

sanan-, kokoontumis- ja yhdistymisvapauksiin. Osallistumisoikeudet takaavat suoran tai välillisen

mahdollisuuden yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Sanan-, kokoontumis- ja yhdistymisvapaus

puolestaan toteuttavat edellytyksen sille, että osallistumisoikeuksilla on todellisuudessa merkitys-

tä.30

      Kokoontumisvapauden kytkös poliittisiin perusoikeuksiin on tutkielmani kannalta merkittävä

seikka. Kokoontumisvapaus kokousten muodossa on perinteisesti mielletty poliittiseksi oikeudeksi,

mutta missä määrin vuoden 1995 perusoikeusuudistuksessa ensimmäisen kerran perusoikeuden

tasolle nostettu mielenosoitusoikeus on poliittinen oikeus? Voidaan todeta, että mielenosoitusoikeus

ja sananvapaus ovat läheisesti kytköksissä toisiinsa. Sananvapaus omalta osaltaan oikeuttaa kan-

nanottoon ja mielenosoituksessa sananvapautta voidaan hyödyntää entistä tehokkaammin. Sananva-

paus ja mielenosoitusoikeus tukevat toisiaan sekä sallivat poliittisten kannanottojen julkisen esittä-

misen mielenosoituksessa. Tätä kautta mielenosoitusoikeus voidaan nähdä poliittisena perusoikeu-

tena.

30 Ks. Pohjolainen 1999 b s. 75.



2. PERUSOIKEUSJÄRJESTELMÄSTÄ SEKÄ PERUS- JA IHMISOIKEUKSIEN YLEISISTÄ
OPEISTA

16

2.1.2. Perustuslakivaliokunta perustuslainmukaisuuden valvojana

Perustuslakivaliokunnan tehtävä on PL 74 §:n mukaan valvoa preventiivisesti perustuslainmukai-

suutta. Perustuslakivaliokunta antaa lausuntonsa sen käsittelyyn tulevien lakiehdotusten ja muiden

asioiden perustuslainmukaisuudesta sekä suhteesta kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin. Perus-

tuslakivaliokunnalla on myös muita tehtäviä, mutta tämä on sen keskeisin tehtävä.

      Perustuslakivaliokunta tulkitsee perusoikeusjärjestelmää sitovilla kannanotoillaan. Perustuslaki-

valiokunta antaa tulkintakannanottojaan mietintöinä ja lausuntoina. Useimmat perustuslakivalio-

kunnan tekemät tulkintakannanotot sisältyvät sen antamiin lausuntoihin31. Lausunnon kohteena on

lakiehdotus, ei voimassa oleva laki. Keskeinen kysymys kuuluu: onko lakiehdotus perustuslainmu-

kainen vai sen vastainen? Perustuslakivaliokunnalla on valtiosäännön ja perusoikeusjärjestelmän

tulkinnassa auktoriteetin asema. Perustuslakivaliokunnan välillinen ja välitön vaikutus Suomen oi-

keusjärjestyksen yhdenmukaisuuteen perusoikeusjärjestelmän kanssa on hyvin merkittävä. Lausun-

tojen antamisen lisäksi perustuslakivaliokunta muokkaa perusoikeusjärjestelmää kehittämällä pe-

rusoikeuksien yleisiä oppeja.32

      Kysymys perustuslakivaliokunnan tulkintakannanottojen sitovuudesta on hieman epäselvä. Pe-

rustuslakivaliokunnan tulkintakannanottojen sitovuutta ei ole vahvistettu oikeussäännöin, mutta sen

kannanotot on tavanomaisen käytännön mukaan mielletty sitoviksi. PL 74 §:n perusteluissa tode-

taan, että muiden valiokuntien ja täysistunnon tulee ottaa asianmukaisesti huomioon perustuslakiva-

liokunnan valtiosääntöoikeudelliset huomautukset33. Eduskunnan puhemies valvoo tämän toteutu-

mista täysistunnon osalta34. Perustuslakivaliokunta kommentoi eräässä mietinnössään näiden perus-

telujen vastaavan ”vakiintunutta käytäntöä, jonka mukaan perustuslakivaliokunnan lausuntoja pe-

rustuslaki- ja ihmisoikeuskysymyksissä pidetään sitovina eduskuntakäsittelyn eri vaiheissa35”. Jy-

ränki on sitä mieltä, että tästä voidaan lukea se ajatus, että tavanomainen käytäntö on jo tuottanut

lausunnoille oikeudellisen sitovuuden36. Toisaalta voidaan mielestäni myös pohtia, millainen oikeu-

dellinen painoarvo on perustuslakivaliokunnan itse tuottamalla lausumalla, joka vahvistaa sen omaa

asemaa.

      Perustuslakivaliokunnan jäsenet ovat kansanedustajia, eli perustuslakivaliokunta on kokoon-

panoltaan täyspoliittinen elin. Politiikan vaikutusta perustuslakivaliokunnan tulkintakannanottoihin

31 Jyränki 2000 s. 260. Jyränki käsittelee tässä myös perustuslakivaliokunnan lausunto-instituution säädöspohjaa.
32 Saraviita 1999 s. 31 - 32.
33 HE 1/1998 vp s. 126.
34 Ibid.
35 PeVM 10/1998 vp s. 23.
36 Ks. Jyränki 2000 s. 263.
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on pohdittu. Missä määrin tulkintakannanotot ovat oikeudellisia ja missä määrin poliittisia? Jyränki

on arvioinut, että perustuslakivaliokunta käyttää tulkintakannanottoja muodostaessaan sekä oikeu-

dellista että poliittista harkintaa. Jyrängin mielestä perustuslakivaliokunta pystyy toiminnassaan

pitämään ”kohtuullisessa määrin, enimmäkseen jopa riittävästi” erillään nämä harkinnan lajit. Jy-

ränki myös arvioi, että perustuslakivaliokunnan jäsenet eivät ole käytännön mukaan sidottuja puo-

lueen ryhmäkuriin käyttäessään oikeudellista harkintaa.37 Saraviidan mielestä perustuslakivaliokun-

ta käyttää tulkintakannanotoissaan pelkästään oikeudellista harkintaa. Saraviita on arvellut, että pe-

rustuslakivaliokunnan jäseniä ei sidota lausuntoasioissa ryhmäkuriin. Saraviita kirjoittaa myös, että

perustuslakivaliokunnan asema perustuslainmukaisuuden valvontaelimenä vaarantuu, jos voidaan

osoittaa, että se pyrkii lausunnoillaan poliittisiin tavoitteisiin.38 Tuori on huomauttanut, että valtio-

sääntö avaa lainsäätämismenettelyn kautta tahdon pääsyn oikeuteen, mutta toisaalta sen säännökset

perusoikeuksista ja perustuslakivalvonnasta asettavat pidäkkeitä tälle tahdolle39.

      Perustuslakivaliokunnan tulkintakannanottojen muodostamisessa on laajasti käytössä niin sanot-

tu asiantuntijainstituutio. Perustuslakivaliokunta saa käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita muodosta-

essaan tulkintakannanottojaan. Asiantuntijat voidaan ryhmitellä kolmeen ryhmään: (1) säädösehdo-

tusta valmistelleet virkamiehet, (2) intressiasiantuntijat, joiden intressejä säädösehdotus koskee ja

(3) valtiosääntöasiantuntijat40. Asiantuntijoilla on varsin merkittävä rooli41 perustuslakivaliokunnan

tulkintakannanottojen muodostamisessa. Voidaan pohtia, mikä vaikutus tällä asiantuntijainstituuti-

olla on perustuslakivaliokunnan asemaan. Jos tulkintakannanoton muodostavat ulkopuoliset asian-

tuntijat, miten se vaikuttaa perustuslakivaliokunnan asemaan ja sen jäsenten rooliin?

      Perustuslakivaliokuntaa kriittisesti arvioitaessa herää kysymys, kuka valvoo perustuslakivalio-

kuntaa. Perustuslakivaliokunnan tulkintakannanottojen asema on vakiintunut tavanomaisen käytän-

nön perusteella sitovaksi. Sitovuutta ei ole kuitenkaan vahvistettu oikeussäännöin, eikä perustusla-

kivaliokunnalla ole tehokasta valvontajärjestelmää. Perustuslakivaliokunnan kokoonpano täyspoliit-

tisena elimenä voi myös herättää kysymyksen sen puolueettomuudesta.

      Esimerkkinä perustuslakivaliokunnan tulkintakannanottojen vaikutuksesta voidaan käyttää krii-

sinhallintalakiesitystä (HE 110/2005 vp) ja perustuslakivaliokunnan siitä eriävää lausuntoa (PeVL

37 Ks. Jyränki 2000 s. 260 - 261.
38 Ks. Saraviita 2000 s. 363 - 364. Saraviita pohtii tässä myös perustuslakivaliokuntaa koskevien oikeudellisten takeiden
puuttumista.
39 Ks. Tuori 2007 s. 7.
40 Ks. Hautamäki 2006 s. 604.
41 Vrt. Jyränki 2003 s. 397. Jyränki arvioi, että asiantuntijainstituutio on niin vakiintunut, että sen voisi katsoa jo olevan
elimellinen osa sitä orgaania, joka harjoittaa lakiehdotusten ennakkovalvontaa. Ks. myös Jyränki 2003 s. 398. Tässä
Jyränki huomauttaa, että voidaan pitää jossain määrin ongelmallisena sitä, että valtiosääntöoikeuden tutkijoista pääosa
asiantuntijaominaisuudessa sitoutuu sellaiseen yhteistoimintasuhteeseen perustuslakivaliokunnan kanssa, joka tosiasias-
sa – työpanosta sitoessaan tai muuten – vähentää heidän mahdollisuuksiaan kriittisesti kommentoida valiokunnan tul-
kintaratkaisuja.
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54/2005 vp). Hallituksen ja perustuslakivaliokunnan välille muodostui erimielisyys tasavallan pre-

sidentin toimivallasta. Perustuslakivaliokunta ei pitänyt lakiesitystä perustuslainmukaisena. Mo-

lempien osapuolten tulkinnoille oli olemassa vahvat perustelut, eikä tässä voitu nähdä perustuslaki-

valiokunnan tulkintakannanottoa selvästi ainoana oikeana tulkintana42. Hallitus kuitenkin veti esi-

tyksensä pois eikä halunnut koetella perustuslakivaliokunnan kantaa täysistunnossa. Tämä voidaan

tulkita valtiosääntöisen tapaoikeuden olemassaoloksi ja sen kunnioittamiseksi43.

2.1.3. Ihmisoikeussopimusten ohjaava vaikutus

Perehdyttäessä Suomen perusoikeusjärjestelmään on tärkeää käsitellä myös kansainvälisiä ihmisoi-

keussopimuksia. Kansallinen lainsäädäntö ei saa olla ristiriidassa ihmisoikeussopimusten kanssa,

vaan kansallinen sääntely on harmonisoitava ihmisoikeusvelvoitteiden mukaiseksi. Tämän seurauk-

sena ihmisoikeussopimuksilla on kansallista lainsäädäntöä ohjaava vaikutus. Ihmisoikeussopimuk-

set asettavat kansalliselle lainsäädännölle tietyn tulkintakehikon, jonka asettama vähimmäissuojan

taso Suomen on vähintään toteutettava lainsäädännössään. Ihmisoikeussopimuksilla on tietynlainen

suojajärjestelmän luonne. Kotimainen perusoikeussuoja meneekin yleensä pidemmälle kuin ihmis-

oikeusvelvoitteet edellyttävät. Jos kansainvälisen oikeuden yleinen velvoittavuus otetaan vakavasti,

ihmisoikeussäännöstön pysyvyys ja lainsäätäjää sitova vaikutus on merkittävästi vahvempi kuin

perustuslain44.

      Vuoden 1995 perusoikeusuudistus yhtenäisti kansallista perusoikeusjärjestelmää kansainvälisiin

ihmisoikeussopimuksiin. Kansainvälisten ihmisoikeussopimusten valtionsisäisen aseman vahvista-

minen oli yksi perusoikeusuudistuksen lähtökohdista45. Perusoikeusuudistuksen yhteydessä ihmis-

oikeuksien valvonta haluttiin liittää perustuslakivaliokunnan tehtäväksi. Aiemmin kansainvälisten

ihmisoikeussopimusten valvonta ei kuulunut perustuslakivaliokunnan tehtäviin. Tämä valvonnan

yhtenäistäminen osaltaan vaikutti myös erillisyysopista luopumiseen.46

      Ihmisoikeus-termi viittaa ensi kädessä kansainväliseen asiayhteyteen. Ihmisoikeudet ovat erityi-

sen tärkeitä ja perustavanlaatuisia oikeuksia, joka kuuluvat jakamattomasti, luovuttamattomasti ja

42 Ks. Suviranta 2006 s. 87.
43 Ks. Hautamäki 2006 s. 602.
44 Jyränki 2003 s. 503.
45 HE 309/1993 vp s. 8 - 9.
46 Ks. HE 309/1993 vp s. 32.
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universaalisesti kaikille ihmisille riippumatta alkuperästä, ihonväristä, iästä, uskonnosta, sukupuo-

lesta tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. Ihmisoikeuksien perustavanlaatuisella tarkoitetaan sitä,

että vain hyvin tärkeät oikeudet ansaitsevat tulla kutsutuiksi ihmisoikeuksiksi.47 Ihmisoikeussopi-

mukset ovat sopimusvaltioita velvoittavia. Ihmisoikeussopimusten harmonisoiva vaikutus ei kui-

tenkaan velvoita sopimusvaltioita kirjoittamaan perustuslakejaan ihmisoikeussopimusten mukaisik-

si. Ne sitovat sopimusvaltiot vain toimimaan niin, että sopimusvelvoitteiden sisältö toteutuu sopi-

musvaltioiden oikeudenkäyttöpiirissä.48

      Merkittäviä ihmisoikeussopimuksia on laadittu Euroopan neuvostossa (EN), Yhdistyneissä kan-

sakunnissa ja Kansainvälisessä työjärjestössä (ILO). Merkittäviä ihmisoikeussopimuksia ovat esi-

merkiksi Euroopan ihmisoikeussopimus (EIS), kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva

kansainvälinen yleissopimus (SopS 7-8/1976, myöhemmin KP-sopimus) ja taloudellisia, sosiaalisia

ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus (SopS 6-7/1976, myöhemmin

TSS-sopimus). Näistä sopimuksista aiheeni kannalta merkittävin on EIS, ja perehdyn tutkielmassani

ensisijaisesti siihen. EIS on saavuttanut vahvan aseman jäsenvaltioissaan tehokkaan valvontajärjes-

telmänsä ansiosta, ja sitä pidetään yleisesti maailman tehokkaimpana ihmisoikeussopimuksena49.

      EIS:n 11 artikla turvaa kokoontumis- ja yhdistymisvapauden. EIS:n 11.1 artiklan mukaan

“[e]veryone has the right to freedom of peaceful assembly and to freedom of association with oth-

ers, including the right to form and to join trade unions for the protection of his interests.” EIS:n

11.2 artikla muodostaa artiklan toisen osan. “No restrictions shall be placed on the exercise of these

rights other than such as are prescribed by law and are necessary in a democratic society in the in-

terests of national security or public safety, for the prevention of disorder or crime, for the protec-

tion of health or morals or for the protection of the rights and freedoms of others. This article shall

not prevent the imposition of lawful restrictions on the exercise of these rights by members of the

armed forces, of the police or of the administration of the State.” Voidaan huomata, että 11 artiklan

1 kappaleessa on kokoontumisvapauden turvaava lauseke ja 2 kappaleessa rajoituslauseke. Artiklan

1 kappale oikeuttaa vain rauhanomaiseen kokoontumiseen. Väkivaltainen kokoontuminen on siis

kielletty. Artiklan rajoituslausekkeessa oleva rajoitusperusteiden lista on tyhjentävä ja sitä tulee

tulkita suppeasti50.

47 Ks. Ojanen 2009 s. 3 - 4.
48 Ks. Jyränki 2003 s. 501 - 502.
49 Ks. Ojanen 2009 s. 81. Ojanen toteaa, että erityisesti yksilövalitusmenettely ja EIT ovat muodostuneet EIS:n tär-
keimmiksi valvontamekanismeiksi. Vrt. J Viljanen 2009 s. 323 - 324. Viljanen toteaa, että Euroopan neuvoston laaje-
neminen on luonut useita monimutkaisia haasteita EIT:lle. Esim. vanha konflikti kansallisen suvereniteetin ja kansain-
välisen ihmisoikeuksien suojaamisen välillä on palannut.
50 Ks. EIT Stankov and the United Makedonian Organisation Ilinden v. Bulgaria, 2.10.2001, kappale 84. “The Court
reiterates that the number of exceptions to freedom of expression and assembly, contained in Articles 10 and 11, is
exhaustive. The definitions of those exceptions are necessarily restrictive and must be interpreted narrowly.”
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      Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tulkintakäytäntö muodostaa EIS:n konkreettisen sisällön.

EIT:n tuomioiden sitovuudesta on säädetty EIS:n 46 artiklassa. EIS:n konkreettinen sisältö muodos-

tuu EIT:n tulkintakäytännön perusteella, mutta sopimuksen tulkinta kuitenkin elää jatkuvasti. EIS:n

sisältöä ei voida selvittää tutustumalla vain yhteen tuomioon, ja lisäksi myös yhteiskunnan muuttu-

essa vanhat tulkintalinjaukset voivat muuttua. Näin EIT:n ratkaisut ohjaavat EIS:n sisältöä ja sen

soveltamista jäsenmaissa. Yhtä maata koskeva ratkaisu voi vaikuttaa tätä kautta muihinkin jäsen-

maihin. EIT:n ratkaisut vaikuttavat myös kansallisen mielenosoitusoikeutemme sisältöön.

Yksi merkittävimmistä EIT:n kokoontumisvapautta koskevista tapauksista on Platt-
form ”Ärzte für das Leben” v. Austria (21.6.1988). EIT totesi EIS:n 11 artiklan aset-
tavan valtiolle positiivisen velvoitteen suojata kokoontumisvapauden käyttöä. “A
demonstration  may annoy or  give  offence  to  persons  opposed  to  the  ideas  or  claims
that it is seeking to promote. The participants must, however, be able to hold the dem-
onstration without having to fear that they will be subjected to physical violence by
their opponents; such a fear would be liable to deter associations or other groups sup-
porting common ideas or interests from openly expressing their opinions on highly
controversial issues affecting the community. In  a  democracy  the  right  to  counter-
demonstrate cannot extend to inhibiting the exercise of the right to demonstrate.
Genuine, effective freedom of peaceful assembly cannot, therefore, be reduced to a
mere duty on the part of the State not to interfere (kursivointi TH): a purely negative
conception  would  not  be  compatible  with  the  object  and  purpose  of  Article  11  (art.
11). Like Article 8 (art. 8), Article 11 (art. 11) sometimes requires positive measures
to be taken, even in the sphere of relations between individuals, if need be.”51 Tässä
EIT asetti valtioille positiivisen velvoitteen suojata kokoontumisvapauden käyttöä
myös sen ulkopuoliselta häirinnältä, kuten vastamielenosoituksilta. Vastamielenosoi-
tukset tulisi sallia näkö- ja äänietäisyydellä niiden kohteena olevista mielenosoituksis-
ta, kuitenkin estämättä niitä fyysisesti52. Rauhanomaisuusvaatimus pätee luonnollisesti
myös vastamielenosoituksiin.

Myös KP-sopimuksessa turvataan kokoontumisvapaus. KP-sopimuksen kokoontumisvapauden tur-

vaavan 21 artiklan sisältö on paljolti samankaltainen kuin EIS:n 11 artiklan. ”On tunnustettava oi-

keus kokoontua rauhanomaisesti. Tämän oikeuden käyttämiselle ei ole asetettava muita kuin sellai-

sia rajoituksia, jotka perustuvat lakiin ja jotka ovat välttämättömiä demokraattisessa yhteiskunnassa

kansallisen tai yleisen turvallisuuden tahi yleisen järjestyksen (”ordre public”) takia taikka tervey-

denhoidon tai moraalin tai muiden oikeuksien ja vapauksien suojelemiseksi.” KP-sopimuksen pai-

noarvo tutkielmassani on toissijainen EIS:een nähden.

51 Ks. EIT Plattform ”Ärzte für das Leben” v. Austria, 21.6.1988, kappale 32. Ks. myös EIT Özgür Gündem v. Turkey,
16.3.2000, kappale 42. ”The Court has long held that, although the essential object of many provisions of the Conven-
tion is to protect the individual against arbitrary interference by public authorities, there may in addition be positive
obligations inherent in an effective respect of the rights concerned. It has found that such obligations may arise under
Article 8 (see, amongst others, the Gaskin v. the United Kingdom judgment of 7 July 1989, Series A no. 160, pp. 17-20,
§§ 42-49) and Article 11 (see the Plattform “Ärzte für das Leben” v. Austria judgment of 21 June 1988, Series A no.
139, p. 12, § 32).”
52 Ks. CDL-AD(2010)020, kappaleet 123 - 124.



2. PERUSOIKEUSJÄRJESTELMÄSTÄ SEKÄ PERUS- JA IHMISOIKEUKSIEN YLEISISTÄ
OPEISTA

21

      Lissabonin sopimus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamis-

sopimuksen muuttamisesta (2007/C 306/01, myöhemmin Lissabonin sopimus) tuli voimaan

1.12.2009. Lissabonin sopimuksen myötä EU:sta tuli oikeushenkilö, joten sen on nyt mahdollista

liittyä EIS:een. Lissabonin sopimuksen voimaantulon myötä myös Euroopan unionin perusoikeus-

kirja tuli oikeudellisesti sitovaksi. EU:n perusoikeuskirjan 12 artiklassa on turvattu kokoontumisva-

paus. Sen 12.1 artiklan mukaan ”[j]okaisella on oikeus rauhanomaiseen kokoontumisvapauteen ja

yhdistymisvapauteen kaikilla tasoilla erityisesti poliittisessa, ammattiyhdistys- ja yhteiskunnallises-

sa toiminnassa, mihin sisältyy, että jokaisella on oikeus perustaa yhdessä muiden kanssa ammatti-

yhdistyksiä ja liittyä niihin etujensa puolustamiseksi.” Lisäksi 12.2 artiklassa todetaan: ”[u]nionin

tason poliittiset puolueet myötävaikuttavat unionin kansalaisten poliittisen tahdon ilmaisemiseen.”

EU:n perusoikeuskirja vaikuttaa vain unionin oikeutta koskevissa asioissa, joten sillä ei ole merkit-

tävää vaikutusta aiheeni kannalta. Mielenosoitusten mahdollinen globalisoituminen voi kuitenkin

olla tulevaisuuden ajankohtainen teema Suomessa. Esimerkiksi henkilöiden vapaa liikkuvuus EU-

alueella voi lisätä ylikansallisia mielenosoituksia53.

2.2. Perus- ja ihmisoikeuksien yleisistä opeista

2.2.1. Perusoikeusmyönteinen laintulkinta

Mitä yleiset opit tarkoittavat? Se mitä tarkoitamme puhuessamme yleisistä opeista, on tulkinnanva-

raista. Yleisten oppien tarkoituksena on systematisoida tulkintoja ja edistää oikeuden yhdenmukai-

suutta. Yleisiä oppeja käytetään eri oikeudenaloilla omalla tavallaan. Yleisiä oppeja käsittelevät

kirjoittajat kokevat niiden merkityssisällön tarkoittavan suurin piirtein samankaltaisia asioita. Yleis-

ten oppien täsmällisestä asemasta ja tehtävistä vallitsee kuitenkin mielipide-eroja.54 Yleisiä oppeja

käytetään oikeuden jäsentämiseen ja systematisointiin. Jäsentämisen ja systematisoinnin välineitä

ovat myös itse oikeussäännöt, mutta teoreettisesti tärkeämpiä välineitä ovat oikeudelliset peruskäsit-

teet, oikeusperiaatteet ja oikeudelliset teoriat. Näitä voidaan nimittää yleisiksi opeiksi ilman näiden

53 Vrt. Saari 2007 s. 199. EU:n neuvosto on esimerkiksi antanut 6.12.2007 suosituksen poliisi- ja turvallisuusviran-
omaisten yhteistyötä kansainvälisissä suurtapahtumissa koskevasta käsikirjasta (2007/C 314/02), jonka tarkoituksena on
antaa ohjeita ja ideoita kansainvälisten suurtapahtumien turvallisuudesta vastaaville lainviranomaisille Euroopassa.
54 Ks. Husa 2007 s. 183.
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aineelliseen sisältöön perehtymistä. Esimerkiksi oikeusperiaatteet ovat yleisten oppien keskeisiä

ainesosia. Oikeusperiaatteet ovat oikeudenalojen taustalla vaikuttavia olevia tai niihin sisään raken-

tuneita keskeisiä arvoja ja tavoitteita, jotka ovat luonteeltaan normatiivisia. Oikeusperiaate ei tällä

tavoin ymmärrettynä aseta ehdotonta vaatimusta siitä, että sen sisältöä olisi aina noudatettava. Peri-

aate voidaan nähdä luonteeltaan optimointikäskynä, eikä niinkään selkeitä oikeusvaikutuksia tuotta-

vana oikeussääntönä.55 Perus- ja ihmisoikeuksien yleisistä opeista voidaan todeta, että ne ovat pe-

rus- ja ihmisoikeussäännösten taustalla vaikuttavia periaatteita ja teorioita. Tällä hetkellä merkittä-

viä perus- ja ihmisoikeuksien yleisten oppien luojia ovat esimerkiksi perustuslakivaliokunta ja EIT.

Perustuslakivaliokunta luo ja muokkaa perusoikeuksien yleisiä oppeja tulkintakannanotoillaan. EIT

puolestaan muodostaa linjansa case-law’nsa kautta. Perus- ja ihmisoikeuksien yleisten oppien kehit-

täjiä voivat olla myös perustuslainsäätäjä, ylimmät tuomioistuimet, ylimmät lainvalvojat ja oikeus-

tiede56.

      Perusoikeusmyönteisen laintulkinnan osalta mielenkiintoni tässä tutkielmassa kohdistuu erityi-

sesti hallintoviranomaisia koskevaan perusoikeusmyönteisen laintulkinnan periaatteeseen. Yksilöi-

den suunnitellessa ja toteutettaessa mielenosoitusta, laintulkinnasta viranomaisten osalta vastaa eri-

tyisesti poliisi. Mielenosoituksen päättymisen jälkeen realisoituvan jälkikäteisen oikeusturvan tut-

kimisen rajasin tutkielmastani pois. Perusoikeusmyönteinen laintulkinta asettaa viranomaisille suo-

ran velvoitteen rajatapauksessa turvata ensi sijassa perusoikeuden toteutuminen (esim. mielenosoi-

tusoikeus v. yleinen järjestys ja turvallisuus).

Perusoikeusmyönteinen laintulkinta on periaate, jonka mukaan tuomioistuinten ja hallintoviran-

omaisten on pyrittävä välttämään perustuslain ja tavallisen lain välillä oleva ristiriita perusoikeus-

myönteisellä laintulkinnalla. Perusoikeusuudistuksen yhteydessä perustuslakivaliokunta linjasi, että

”[t]uomioistuinten tulee ristiriitatilanteessa valita perusteltavissa olevista lain tulkintavaihtoehdoista

sellainen, joka parhaiten edistää perusoikeuksien tarkoituksen toteutumista ja joka eliminoi perus-

tuslain kanssa ristiriitaisiksi katsottavat vaihtoehdot57”. Vaikka perustuslakivaliokunnan mietinnös-

sä perusoikeusmyönteisen laintulkinnan velvollisuutta korostettiin nimenomaan tuomioistuinlaitok-

sen yhteydessä, velvollisuudelle esitetyt perustelut pätevät myös hallintoviranomaisiin58. Yksilöiden

perusoikeuksien kunnioittaminen esimerkiksi poliisi-, sotilas-, terveys- ja sosiaaliviranomaisten

toiminnassa on luonnollisesti tärkeässä asemassa, sillä viranomaistoiminnalla on suoria vaikutuksia

55 Husa 2007 s. 188 - 189. Käsittelin sääntöjen ja periaatteiden erottelua myös tämän tutkielman luvussa 1.4.
56 Vrt. V-P Viljanen 2001 s. 348.
57 PeVM 25/1994 vp s. 4. Vrt. PeVM 10/1998 vp s. 30 - 31. ”Tuomioistuimen tulee valita perusteltavissa olevista lain
säännöksen tulkintavaihtoehdoista sellainen, joka parhaiten on sopusoinnussa perustuslain kanssa ja joka eliminoi pe-
rustuslain kanssa ristiriitaisiksi katsottavat vaihtoehdot, perustuslain mukaisen laintulkinnan periaate.”
58 Ks. Tuori 1999 a s. 669. Ks. myös PeVL 6/1988 vp s. 3. ”Valiokunta pitää tässä yhteydessä aiheellisena korostaa sitä
periaatetta, että viranomaisten tulee tulkita kaikkia perusoikeuden käyttöä koskevia säännöksiä perusoikeusmyönteises-
ti.”
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yksilön oikeusasemaan. Pääperuste perusoikeusmyönteiselle laintulkinnalle Saraviidan mukaan on

se, että perusoikeudet oikeusnormeina ovat hierarkkisesti korkeampia kuin tavalliset lait ja niitä

alemmanasteiset säädökset59. Perusoikeusmyönteinen laintulkinta liittyy myös PL 22 §:n velvoittee-

seen perus- ja ihmisoikeuksien turvaamisesta. Martin Scheinin on esittänyt, että perusoikeusmyön-

teisen laintulkinnan normatiivinen perusta olisi PL 22 §:ssä. Perusoikeusmyönteinen laintulkinta

merkitsee toisaalta myös perusoikeussäännösten vaikutusta lakia soveltavan viranomaisen tulkinta-

ja harkintavallan rajoituksena.60 Perusoikeusmyönteinen laintulkinta voidaan nähdä keinona toteut-

taa PL 22 §:n osoittamaa turvaamisvelvoitetta.

      Perusoikeusmyönteisen laintulkinnan periaate sisältää kaksi ulottuvuutta. Ensinnäkin se sisältää

optimointivaatimuksen: perustuslain kanssa sopusoinnussa olevista lain tulkintavaihtoehdoista tulee

valita nimenomaan se, joka parhaiten vastaa perustuslain tarkoituksen toteutumista (perusoikeus-

myönteisimmän tulkintavaihtoehdon valinta). Toiseksi tuomioistuimen tai viranomaisen tulee syr-

jäyttää ne lain tulkintavaihtoehdot, jotka sinänsä olisivat lain sanamuodon mukaan mahdollisia,

mutta jotka olisivat ristiriidassa perustuslain kanssa (tulkinnallisten ristiriitojen eliminointi).61 Mie-

lenosoituksessa erilaisia tulkintavaihtoehtoja voidaan löytää paljon: perustuslaki, kokoontumislaki,

poliisilaki ja muut mielenosoituksessa sovellettavaksi tulevat lait antavat paljon tulkintamahdolli-

suuksia. Perusoikeusmyönteinen laintulkinta on mielenosoitustilanteessa tärkeässä asemassa yksi-

lön mielenosoitusoikeuden tosiasiallisen toteutumisen kannalta. Laintulkintaa tehtäessä vaakakupis-

sa painavat yksilön oikeudet toisella puolella ja viranomaisten velvollisuudet toisella puolella. Kak-

si poliisin tehtävistä mielenosoituksessa kokoontumislain 20.1 §:n mukaan ovat mielenosoitusoi-

keuden turvaaminen sekä ryhtyminen tarvittaessa toimenpiteisiin järjestyksen ja turvallisuuden yl-

läpitämiseksi. Esimerkiksi näiden tehtävien välisessä harkinnassa poliisin tulee huomioida perusoi-

keusmyönteisen laintulkinnan periaate.

      Perusoikeusmyönteiseen laintulkintaan rinnastuu myös kansainvälisten ihmisoikeuksien sovel-

tamiseen tuomioistuimissa ja viranomaisissa liittyvä ihmisoikeusmyönteinen laintulkinta (kursivoin-

ti TH). EIS:n voimaansaattamisen yhteydessä perustuslakivaliokunta korosti, että

”[t]ulkintatilanteissa olisi erilaisista perusteltavissa olevista vaihtoehdoista pyrittävä omaksumaan

sellainen, joka edistää ihmisoikeusmääräysten toteutumista eli on näin määriteltynä ihmisoikeusys-

tävällinen”.62 Nykyisin puhutaan myös yhdistetysti perus- ja ihmisoikeusmyönteisestä laintulkin-

nasta63,  mutta  pidän  tässä  tutkielmassa  nämä  käsitteet  käsitteen  tasolla  erillään  toisistaan.  Lasken

59 Ks. Saraviita 2005 s. 314.
60 Ks. Scheinin 1999 s. 200.
61 Ks. V-P Viljanen 1999 a s. 147.
62 Ks. PeVL 2/1990 vp s. 2 - 3.
63 Ks. perus- ja ihmisoikeusmyönteisestä laintulkinnasta esim. Ojanen 2009 s. 57 - 58.
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perusoikeusmyönteisen laintulkinnan periaatteeseen kuuluvan sisäänrakennetun oletuksen noudattaa

myös ihmisoikeusvelvoitteita. Perusoikeusjärjestelmän tulisi turvata vähintään yhtäläinen tai pa-

rempi suojan taso ihmisoikeussopimuksiin nähden.

      Myös Klaus Helminen on tunnistanut perusoikeuksien ja perusoikeusmyönteisen laintulkinnan

periaatteen tärkeyden poliisitoiminnassa arvioidessaan poliisilain muutostarpeita. Helminen toteaa,

että perusoikeussäännöksillä on tärkeä merkitys myös muiden säännösten tulkinnassa, koska perus-

oikeusuudistuksen esitöissä korostettiin perusoikeusmyönteistä laintulkintaa.64 Poliisi  tulkitsee  pe-

rustuslain, tavallisten lakien ja alempien säännösten välisiä suhteita mielenosoituksen aikana. Pe-

rusoikeusmyönteinen laintulkinta asettaa poliisille myös tietyt tulkinta- ja harkintavallan rajat. PL

22 §:n mukainen perusoikeuksien turvaamisvelvoite asettaa poliisille velvollisuuden aktiivisesti

turvata mielenosoitusoikeutta sekä velvollisuuden pidättyä itse luvattomista perusoikeusrikkomuk-

sista.

      Säännös perustuslain etusijasta (PL 106 §) liittyy perusoikeusmyönteiseen laintulkintaan. PL

106 §:n mukaan tuomioistuimen on annettava etusija perustuslain säännökselle, jos tuomioistuimen

käsiteltävänä olevassa asiassa lain säännöksen soveltaminen olisi ilmeisessä65 ristiriidassa perustus-

lain kanssa. Tämä perustuslain etusijavaatimus on kuitenkin toissijainen perusoikeusmyönteiseen

laintulkintaan nähden. Ristiriita on pyrittävä ensin ehkäisemään perusoikeusmyönteisellä laintul-

kinnalla. On myös katsottava, että jos ristiriita on ehkäistävissä perusoikeusmyönteisellä laintulkin-

nalla, se ei voi olla ilmeinen siten kuin perustuslain etusijaa koskevassa perustuslain 106 §:ssä tar-

koitetaan. Perustuslakivaliokunnan mukaan ”[i]lmeisyysvaatimus tarkoittaa sitä, että lain säännök-

sen ristiriita perustuslain kanssa on selvä ja riidaton ja siksi helposti havaittavissa eikä esimerkiksi

oikeudellisena kysymyksenä tulkinnanvarainen66”. Perustuslain etusijasäännös koskee vain tuomio-

istuimia67. Eli ensin (1) pyritään perusoikeusmyönteiseen laintulkintaan ja jos sillä ei voida ehkäistä

ristiriitaa, (2) turvaudutaan perustuslain etusijasäännökseen.

64 Ks. Helminen 2006 s. 109.
65 Ilmeisyysvaatimuksesta luopumisesta on käyty keskustelua, ks. esim. Hautamäki 2009 s. 137 - 139.
66 PeVM 10/1998 vp s. 31. Ks. myös Jyränki 2003 s. 437. Jyränki arvelee, että tuomioistuimen ilmeisyys-harkintaa on
PL 106 §:n säätämisperusteluin sidottu ulkoisella kriteerillä (kursivointi TH): harkintaan on annettava olennaisesti
vaikuttaa sen, mitä eduskunnan harjoittamassa ennakollisessa säädösvalvonnassa on tapahtunut, oli valvonnan kohteena
ollut lakiehdotus sitten hyväksytty tavallisena lakina tai poikkeuslakina.
67 Tuori 1999 a s. 669. Tuori toteaa myös, että PL 107 §:ssä tarkoitettuja lakia alemmanasteisia säännöksiä on tulkittava
perusoikeusmyönteisesti ja näin pyrittävä ehkäisemään niiden soveltamisen aiheuttama ristiriita perusoikeuksien kanssa.
PL 107 § koskee myös hallintoviranomaisia. Ks. myös Jyränki 2003 s. 432. Jyränki toteaa, että lakien perustuslainmu-
kaisuuden ennakkovalvonnassa ei perustuslakiuudistusta edeltäneessä käytännössä ollut havaittu aukkoja. Siitä huoli-
matta jälkivalvontavaltuuksien antaminen tuomioistuimille katsottiin periaatteessa tarpeelliseksi, koska pelkän ennak-
kovalvonnan avulla ei pidetty mahdollisena täysin pitävästi varmistaa, ettei laki voisi olla ristiriidassa perustuslain kans-
sa.
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      Normaalitapauksissa ristiriidat perustuslain ja tavallisen lain välillä ovat näennäisiä ja poistetta-

vissa tulkintametodilla eli perusoikeusmyönteisellä laintulkinnalla68. Perusoikeusmyönteisen lain-

tulkinnan kritiikkinä Jyränki huomauttaa, että perusoikeusmyönteisen laintulkinnan69 käyttöönotto

ei ole demokratiaperiaatteen toteutumisen kannalta ongelmatonta. Jyränki pohtii, miten voidaan

ehkäistä se, ettei perusoikeusmyönteinen laintulkinta liukuvasti ja aikaa myöten johtaisi perustusla-

kia myöhempien lainsäännösten syrjäyttämiseen perustuslainvastaisina.70 Demokratiaperiaatteen

näkökulmasta olisi tärkeää, että vallassa oleva eduskunta vastaisi oikeusjärjestyksen sisällöstä. Lii-

allisen konstitutionalisoitumisen seurauksena oikeusjärjestyksen sisältöä koskevat päätökset voivat

osin siirtyä eduskunnalta tuomioistuimille ja viranomaisille.

      Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkan 23.2.2004 (OKA 440/1/02) antamassa ratkaisussa käsitel-

tiin perusoikeusmyönteistä laintulkintaa mielenosoituksessa. Kyse oli tapauksesta, jossa poliisi oli

ottanut kantelijan kiinni, laittanut tämän säilöön ja päästänyt hänet vapaaksi kun mielenosoitus oli

päättymässä. Syyksi menettelyynsä poliisi oli ilmoittanut kantelijalle tämän käyttäytymisen eräässä

muutamaa päivää aiemmin Helsingin keskustassa järjestetyssä mielenosoituksessa. Poliisi oli päät-

tänyt jo etukäteen ottaa juuri mielenosoituspaikalle saapuneen kantelijan kiinni poliisilain 20.3 §:n

perusteella. Jonkan mukaan oikeusvaltion periaatteiden kanssa on ristiriidassa, että poliisi voisi

abstraktin yleisen järjestyksen ja turvallisuuden nimissä poliisilain 20.2 §:n silloista71 sanamuotoa

tulkinnallisesti väljentäen ryhtyä rajoittamaan ihmisten perusoikeutena suojattuja oikeuksia. Jonkka

arvioi, ettei poliisilla olisi ollut poliisilain 20 §:ää perusoikeusmyönteisesti tulkiten oikeutta edes

määrätä kantelijaa poistettavaksi mielenosoituspaikalta heti tämän sinne saavuttua, eli estää etukä-

teen tätä käyttämästä oikeuttaan osallistua mielenosoitukseen, eikä poliisi olisi voinut ottaa kanteli-

jaa tuossa tilanteessa kiinni ja laittaa häntä säilöön. Poliisitoimen kohteen perusoikeutena suojatun

vapauden olisi pitänyt olla poliisilain 20 §:n perusoikeusmyönteisessä tulkinnassa ensisijainen pe-

rusoikeusargumentti.72

      Tämän ratkaisun jälkeen poliisilain 20.2 §:ää on muutettu vuonna 2005, henkilön paikalta pois-

tamisen perusteisiin liittyen. Nykyisen poliisilain 20.2 §:n mukaan ”[h]enkilö saadaan poistaa pai-

kalta myös, jos hän käyttäytymisellään aiheuttaa taikka hänen uhkaustensa tai muun käyttäytymi-

sensä ja aiemman käyttäytymisensä perusteella vastaavassa tilanteessa on todennäköistä, että hän

68 Lavapuro 1998 s. 88. Lavapuro perehtyy tässä perusoikeusmyönteisen laintulkinnan ja normikontrolli-instituution
välillä tehtävään vastakkainasetteluun.
69 Jyränki käyttää perusoikeusmyönteisen laintulkinnan käsitteen sijasta käsitettä perustuslainmukainen laintulkinta.
70 Ks. Jyränki 2003 s. 444.
71 Tällöin voimassa ollut poliisilain 20.2 § kuului näin: ”[h]enkilö saadaan poistaa paikalta myös, jos hän käyttäytymi-
sellään aiheuttaa huomattavaa häiriötä tai välitöntä vaaraa yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle.” Tätä pykälää laa-
jennettiin vuonna 2005.
72 Ks. OKA 440/1/02.
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aiheuttaa (kursivoitu osa lisätty 15.7.2005, kursivointi TH) huomattavaa häiriötä tai välitöntä vaa-

raa yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle73.”

Hallituksen esityksessä (HE 266/2004 vp) perusteltiin tarkemmin poliisilain 20.2 §:n
muutoksen tarkoitusta. ”Säännöksessä on pyritty täsmällisyyteen erityisesti siten, että
säännöstä sovellettaisiin vain, jos henkilön uhkailu on niin konkreettista, että sen pe-
rusteella voi tehdä johtopäätöksen henkilön todennäköisesti aiheuttamasta huomatta-
vasta häiriöstä tai välittömästä vaarasta yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle. Jos
henkilö on aikaisemmin aiheuttanut häiriötä tai vaaraa ja hänen muusta käyttäytymi-
sestään, kuten esimerkiksi hänen hallussaan pitämistä esineistä, voitaisiin päätellä hä-
nen uudestaan aiheuttavan huomattavaa häiriötä tai välitöntä vaaraa yleiselle järjes-
tykselle ja turvallisuudelle, voitaisiin hänet poistaa paikalta. Koska säännöksen tarkoi-
tus on turvata nimenomaan muiden henkilöiden perustuslain suojaamien oikeuksien
toteutumista, voidaan ehdotettua sääntelyä pitää myös painavan yhteiskunnallisen tar-
peen vaativana.74”

Säännös kaventaa yksilön mielenosoitusoikeutta ja antaa poliisille lisää toimivaltaa sen rajoittami-

seen. Tällä säännöksellä myös oikeutettiin yleisen järjestyksen ja turvallisuuden laajentaminen yksi-

lön perusoikeuden rajoitusperusteena, joka Jonkan ratkaisussa juuri kiellettiin. Voidaan tulkita, että

säännös oikeuttaa poliisin mielenosoituksessa (1) ennakoivaan henkilön paikalta poistamiseen ja (2)

henkilön paikalta poistamiseen hänen aiemman käyttäytymisensä perusteella. Säännös voi olla jos-

sain määrin ongelmallinen mielenosoitusoikeuden kannalta. Erityisesti mielenosoitusoikeuden ra-

joittaminen aiemman käyttäytymisen perusteella voi olla ongelmallista. Palaan tämän säännöksen

käsittelyyn tarkemmin tutkielmani analyysiosassa.

2.2.2. Perusoikeuksien rajoittamisesta

Perusoikeuden rajoittaminen tarkoittaa perusoikeussäännöksen soveltamisalan piirissä olevan oi-

keuden kaventamista tai perusoikeussäännöksen suojaamaan yksilön oikeusasemaan puuttumista

julkisen vallan toimenpitein. Yksilö ei siten voi käyttää perusoikeuttaan täysimääräisesti siltä osin

73 Ks. myös HE 266/2004 vp s. 17. Hallituksen esityksessä tämän muutoksen tarvetta perusteltiin sillä, että mielenosoi-
tuksissa henkilön ennakoiva paikalta poistaminen ja mahdollinen kiinniotto ei ole aiemmin ollut mahdollista. Ks. myös
PeVL 11/2005 vp s. 7. Perustuslakivaliokunta huomautti arvioidessaan hallituksen esitystä, että paikalta poistettua hen-
kilöä ei voida poliisilain 20.3 §:n perusteella pitää säilössä, ellei ole todennäköistä, että hän syyllistyy 20.1 §:ssä tarkoi-
tettuun henkeen, terveyteen, vapauteen, kotirauhaan tai omaisuuteen kohdistuvaan rikokseen taikka aiheuttaa häiriötä tai
vaaraa.
74 HE 266/2004 vp s. 45.
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kuin sitä on perustuslain edellyttämässä menettelyssä ja sallimalla tavalla rajoitettu.75 Perusoikeuk-

sien yleiset rajoitusedellytykset vaikuttavat sekä lainsäädännössä että lainsoveltamisessa76. Tut-

kielmani aiheen kannalta on tärkeää huomata yleisten rajoitusedellytysten yhteys myös lainsovelta-

mistilanteisiin.

      Perusoikeudet eivät yleisesti ottaen ole rajoittamattomia oikeuksia. Poikkeuksena tähän on tietyt

perusoikeussäännökset, joiden rajoittaminen tavallisella lailla ei ole sallittua. Mielenosoitusoikeus

ei ole rajoittamaton oikeus. Mielenosoitusoikeus turvataan PL 13.1 §:ssä, mutta PL 13.3 §:ssä on

sen käyttöä sääntelevä lakivaraus. Lakivarauksen tyyppi on tarkemmin määriteltynä lakiviittaus

(kursivointi TH), joka voidaan jossain määrin rinnastaa sääntelyvaraukseen. Kokoontumisvapaus ja

mielenosoitusoikeus on koettu sellaisiksi perusoikeuksiksi, että ne kaipaavat tuekseen tavallista

lainsäädäntöä. Lakiviittaus edellyttää lainsäätäjän säätävän kyseisestä oikeudesta, mutta se jättää

sääntelyn yksityiskohdat lainsäätäjän harkintaan. Kun on kyseessä lakiviittaus, perustuslaki sitoo

lainsäätäjän sisällöllistä harkintaa vähemmän kuin sääntelyvarauksen osalta. Sääntelyvarauksessa

pääsääntö voidaan lukea itse perustuslaista.77

      Lakiviittausta ei tule tulkita perusoikeuden rajoitusedellytykseksi, vaan sen tarkoituksena on

säännellä perusoikeuden käyttämistä. Kokoontumislaki tarkentaa78 mielenosoitusoikeuden käyttä-

mistä. Mielenosoitusoikeuden käyttöä järjestäviin järjestysluonteisiin säännöksiin sisältyy sekä ra-

joittavia että käytön sääntelyn elementtejä. Niiden perustuslainmukaisuuden arvioinnissa on turvau-

duttava tilannekohtaisesti perusoikeuksien yleisten rajoitusedellytysten testiin.79 Esimerkiksi polii-

silla ei ole valtuuksia asettaa ylimääräisiä rajoitusedellytyksiä mielenosoitusoikeuden käytölle. Po-

liisin toimesta suoritettavan mielenosoitusoikeuden rajoittamisen on perustuttava lakiin, ja tämän

lisäksi sen on läpäistävä perusoikeuksien yleisten rajoitusedellytysten testin kaikki muutkin kohdat.

      Mielenosoitusoikeuden rajoittaminen voi olla hyvin merkittävää perusoikeuden rajoittamista.

Mielenosoitusoikeus on yksi demokraattisen yhteiskunnan kulmakivistä ja sananvapauden ilmaisu-

keinoista. Mielenosoitusoikeutta voidaan rajoittaa julkisen vallan toimesta puuttumalla yksilön oi-

keusasemaan myös fyysisin keinoin. Tämä on äärimmäistä tosiasiallisen julkisen vallan käyttämistä

ja yksilön oikeusasemaan puuttumiseen fyysisin keinoin on oltava vahvat perusteet. Tarkastelen

tässä luvussa perusoikeuksien rajoittamista perusoikeuksien yleisten oppien näkökulmasta ja pyrin

myöhemmin tutkielmani analyysiosassa yhdistämään tähän liittyviä sääntöjä mielenosoitusoikeuden

75 V-P Viljanen 2001 s. 14.
76 Tuori 2001 s. 926.
77 Ks. PeVM 25/1994 vp s. 6.
78 Esim. kokoontumislain 3 § velvoittaa rauhanomaiseen mielenosoituksen järjestämiseen. Mielestäni on puutteellista,
ettei PL 13.1 §:ssä ole mainittu rauhanomaisuuden vaatimusta. Rauhanomaisuus on kuitenkin mielenosoitusoikeuden
ydinaluetta ja se on mainittu myös EIS:n 11 artiklassa, joka osaltaan ohjaa myös kansallista sääntelyä. Mielenosoitusoi-
keus koskee vain rauhanomaisia mielenosoituksia.
79 Vrt. V-P Viljanen 2001 s. 35.
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käyttötilanteisiin. Mielenosoitusoikeuden rajoittamisen perusteet ovat tutkielmani yksi keskeisim-

mistä teemoista, ja mielenosoitusoikeuden rajoittaminen liittyy suoraan tutkielmani tutkimustehtä-

vään. Perehdyn tässä melko laajasti perusoikeuksien rajoittamiseen, koska sen painoarvo tutkiel-

massani on merkittävä. Rajaan tämän tarkastelun ulkopuolelle mahdollisuuden perusoikeuspoikke-

uksiin poikkeuslailla80 sekä PL 23 §:n mukaiset poikkeusolojen perusteella mahdolliset tilapäiset

perusoikeuspoikkeukset, koska ne ovat lähinnä kuriositeetteja, eikä niiden tarkastelu tukisi niin lä-

heisesti tutkimustehtävääni. Perustelen tätä valintaa myös tutkielman maksimipituudelle asetetulla

ylärajalla: jostain on karsittava.

      Perusoikeudet eivät ainakaan yleisesti voi olla siten ehdottomia, että niitä ei saisi missään olo-

suhteissa ja missään laajuudessa rajoittaa81. Näin ei ole aina silloinkaan, kun perusoikeussäännös ei

sisällä mitään mainintaa rajoitusmahdollisuudesta. Perusoikeuksien käyttämistä voivat ensinnäkin

rajoittaa (1) toisten ihmisten82 perusoikeudet. Yksilö ei voi vaatia niin ehdotonta suojaa perusoi-

keudelleen, että se johtaisi toisen yksilön perusoikeuksien loukkaukseen. Toisten ihmisten perusoi-

keuksien ohella perusoikeuden rajoittamista saattavat vaatia myös (2) erinäiset muut painavat yh-

teiskunnalliset intressit. Toisaalta juuri perusoikeuksien perustuslaintasoisuus asettaa merkittäviä

ehtoja ja rajoituksia sille, millä tavoin ja kuinka laajalti perusoikeuksia voidaan rajoittaa.83

      Perustuslaissa ei ole perusoikeuksien rajoittamista sääntelevää pykälää. Perusoikeuksien rajoit-

tamista koskien keskeinen asiakirja on perusoikeusuudistuksen yhteydessä valmistunut perustusla-

kivaliokunnan mietintö 25/1994 vp. Tähän mietintöön on kirjattu perusoikeuksien yleiset rajoi-

tusedellytykset, joita ovat (1) lailla säätämisen vaatimus, (2) täsmällisyys- ja tarkkarajaisuusvaati-

mus, (3) rajoitusperusteen hyväksyttävyysvaatimus, (4) ydinalueen koskemattomuusvaatimus, (5)

suhteellisuusvaatimus, (6) oikeusturvavaatimus ja (7) ihmisoikeusvelvoitteiden noudattamisen vaa-

timus. Tätä luetteloa ei kuitenkaan tarkoitettu tyhjentäväksi84.

80 Ks. myös PeVM 10/1998 vp s. 22 - 23. Perustuslakiuudistuksen yhteydessä omaksuttiin ns. poikkeuslakien välttämi-
sen periaate, ja poikkeuslakien säätäminen on sen jälkeen vähentynyt merkittävästi. Poikkeuslakimenettelyyn tulee
turvautua vain erityisen poikkeuksellisissa tapauksissa ja pakottavista syistä. Ks. aiheesta myös V-P Viljanen 1999 b s.
962. Viljanen kehitteli tässä poikkeuslakien välttämisen periaatteen käsitettä.
81 Ks. HE 309/1993 vp s. 29. ”Perusoikeusturvan kannalta on toisaalta tärkeää, että rajoitukset kyetään pitämään mah-
dollisimman vähäisinä.”
82 Ks. esim. EOA 1836/2007 s. 14. Smash Asem -mielenosoituksessa poliisi rajoitti mielenosoittajien mielenosoitusoi-
keutta kokoontumislain 10 §:n perusteella, jossa käsitellään kokouspaikkaa koskevia rajoituksia. Kokoontumislain 10.2
§:n mukaan ”jos yleisen kokouksen järjestäminen ilmoitetussa paikassa vaarantaa ihmisten turvallisuutta, aiheuttaa
huomattavaa haittaa ympäristölle tai vahinkoa omaisuudelle, häiritsee kohtuuttomasti sivullisia tai liikennettä taikka
valtiovierailuun tai julkisyhteisön järjestämään kansainväliseen kokoukseen kuuluvaa tai suojelun tarpeeltaan niihin
rinnastettavaa tilaisuutta, poliisi voi yhteyshenkilön kanssa neuvoteltuaan osoittaa kokouksen siirrettäväksi toiseen,
kokouksen tarkoituksen kannalta sopivaan paikkaan.”
83 V-P Viljanen 2001 s. 12 - 13. Ks. myös Jyränki 2003 s. Jyränki toteaa, että ne perusoikeudet, joita saadaan lailla ra-
joittaa, voidaan – tavallisesta hieman poikkeavalla tavalla – luonnehtia joustaviksi oikeusnormeiksi. Perusoikeuksien
yleiset rajoitusedellytykset määrittävät niiden osalta jouston, joka on otettavissa käyttöön tavallisella lailla.
84 Lue PeVM 25/1994 vp s. 5. ”Perusoikeusjärjestelmän kokonaisuudesta ja oikeuksien luonteesta perustuslaissa turvat-
tuina perusoikeuksina voidaan johtaa joitain yleisiä rajoittamista koskevia vaatimuksia. Niitä ovat esimerkiksi…”
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      ”Perusoikeuksien rajoitusten tulee perustua eduskunnan säätämään lakiin. Tähän liittyy kielto

delegoida perusoikeuksien rajoittamista koskevaa toimivaltaa lakia alemmalle säädöstasolle.”85

Lailla säätämisen vaatimus on muodollinen rajoitusedellytys. Lailla säätämisen vaatimuksella on

merkitystä niin lainsäätäjän, alemmanasteisen norminantajan kuin tuomioistuinten ja viranomaisten

sekä muiden julkisen vallan käyttäjien kannalta. Vaatimuksen eri ulottuvuudet voidaan ilmaista

seuraavasti: lainsäätäjä ei saa siirtää tavallisella lailla asetuksen antajalle tai muulle lakia alem-

manasteisen normin antajalle valtaa säätää perusoikeuksien rajoituksista (a). Asetuksen antaja tai

muu lakia alemmanasteisen normin antaja ei saa säätää perusoikeuksien rajoituksista (b). Tuomiois-

tuin tai muu viranomainen ei saa soveltaa perusoikeuden rajoituksen sisältävää lakia alemmanas-

teista säännöstä (c). Perusoikeutta ei saa rajoittaa, ellei rajoituksesta/rajoitusvaltuudesta ole säädetty

laissa (d).86 Perusoikeusrajoitusten perustuminen lakiin antaa välineitä kontrolloida myös rajoitusten

yksittäistapauksellista toimeenpanoa: viranomaisten ja muiden julkisen vallan käyttäjien yksilön

perusoikeuksiin puuttuvia toimia voidaan arvioida objektiivisten, ennalta annettujen säännösten

pohjalta. Esimerkiksi poliisin yksilön perusoikeuksien rajoittamista yksittäistapauksessa koskevan

toimivallan käyttöä voidaan arvioida laissa annettujen toimivaltasäännösten noudattamisen tai rik-

komisen näkökulmasta.87

      ”Rajoitusten on oltava tarkkarajaisia ja riittävän täsmällisesti määriteltyjä. Rajoitusten olennai-

sen sisällön tulee ilmetä laista.”88 Täsmällisyys- ja tarkkarajaisuusvaatimus liittyy kiinteästi lailla

säätämisen vaatimukseen. Täsmällisyys- ja tarkkarajaisuusvaatimuksessakin kysymys on siitä, mil-

loin rajoitus on niin täsmällisesti lain tasolla muotoiltu, että sen voidaan sanoa perustuvan laintasoi-

seen säännökseen. Esimerkiksi eduskunnan perustuslakivaliokunnan käytännössä kyseiset testit

kietoutuvat usein toisiinsa, eikä niiden välillä välttämättä tehdä selvää eroa. Täsmällisyys- ja tarkka-

rajaisuusvaatimuksen ydinajatuksena on, että rajoituksen keskeisen sisällön on ilmettävä itse laista,

eikä se saa jäädä alemmanasteisen normin antajan tai lain soveltajan harkintaan. Keskeiseen sisäl-

töön kuuluvat ainakin (a) rajoituksen edellytykset ja (b) rajoituksen laajuuteen vaikuttavat seikat.89

Taustalla on myös se perustuslakivaliokunnan jo ennen perusoikeusuudistusta korostama seikka,

ettei perusoikeuksia pidä sanonnallisestikaan kaventaa säännöksissä enempää kuin on välttämätön-

tä90.

85 PeVM 25/1994 vp s. 5.
86 V-P Viljanen 2001 s. 67. Luetelluista ulottuvuuksista a- ja b-kohdat kohdistuvat yleiseen norminasettamistoimintaan,
c-kohta liittyy yksittäistapaukselliseen normin soveltamistoimintaan ja d-kohta koskee kaikkia julkisen vallan käyttäjiä.
87 V-P Viljanen 2001 s. 70.
88 PeVM 25/1994 vp s. 5.
89 V-P Viljanen 2001 s. 115 - 116. Viljanen toteaa tässä myös, että lailla myönnetyt perusoikeuksien rajoitusvaltuudet
tulee rajata sillä tavoin tarkasti, ettei käytännössä synny epäselvyyttä siitä, kenellä on asianomaiset valtuudet ja kuinka
pitkälle ne ulottuvat.
90 Ks. esim. PeVL 33/2000 vp s. 2 - 3.
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      ”Rajoitusperusteiden tulee olla hyväksyttäviä. Rajoittamisen tulee olla painavan yhteiskunnalli-

sen tarpeen vaatima. Hyväksyttävyyden arvioinnissa merkitystä voi olla esimerkiksi Euroopan ih-

misoikeussopimuksen vastaavanlaista oikeutta koskevilla määräyksillä, ainakin siltä osin kuin nii-

hin sisältyy tyhjentävä luettelo ihmisoikeuksien hyväksyttävistä rajoitusperusteista. Perusoikeus-

säännöksiä on perusteltua tulkita yhdenmukaisesti ihmisoikeuksien kanssa niin, että vain ihmisoi-

keussopimuksen asianomaisen sopimusmääräyksen mukaan hyväksyttävät rajoitusperusteet voivat

olla vastaavan perusoikeussäännöksen sallittuja rajoitusperusteita.”91 Hyväksyttävyysvaatimus kos-

kee rajoitusperustetta eli sitä syytä, jonka vuoksi rajoituksesta säädetään ja rajoitus toimeenpannaan.

Pelkkä vaatimus rajoitusperusteiden ”hyväksyttävyydestä” saattaa ensi vaikutelmalta tuntua varsin

epämääräiseltä ja kovin vähän kiinnekohtia rajoitusten sallittavuuden arvioinnille antavalta kriteeril-

tä. Hyväksyttävyysvaatimus ei ole luonteeltaan arvovapaa, vaan avoimesti arvosidonnainen, jolloin

valtiosääntöoikeudelliselta kannalta nousee esiin kysymys, millä tavoin tällaisen vaatimuksen täyt-

tyminen on oikeudellisesti kontrolloitavissa.92 Hyväksyttävyysvaatimuksen arvosidonnaisuutta ar-

vioitaessa Veli-Pekka Viljanen on sitä mieltä, että hyväksyttävyysvaatimuksen täyttymistä voidaan

kontrolloida oikeustieteen ja valtiosääntöoikeuden keinoin. Viljasen mielestä rajoitusperusteen hy-

väksyttävyysvaatimuksen sisältöä voidaan oikeudellisesti kontrolloida tarkastelemalla vaatimusta

perusoikeusjärjestelmän muodostaman systemaattisen kokonaisuuden valossa. Toisaalta myös pe-

rusoikeusjärjestelmä itsessään on sekin arvosidonnainen, Viljanen huomauttaa.93 Ilkka Saraviita on

arvioinut rajoitusperusteen hyväksyttävyysvaatimusta jyrkemmin puhtaasti arvosidonnaisuuden

näkökulmasta. Saraviidan mielestä hyväksyttävyysvaatimus, ydinalueen koskemattomuusvaatimus

ja suhteellisuusvaatimus ovat kaikki arvosidonnaisia rajoitusedellytyksiä. Saraviidan mukaan oike-

ustieteen tai valtiosääntöoikeuden menetelmin ei ole osoitettavissa, milloin edellytys täyttyy ja mil-

loin ei.94 Mielenkiintoni hyväksyttävyysvaatimuksen osalta kohdistuu sen arviointiin mielenosoi-

tusoikeuden rajoittamisen osana. Hyväksyttävyysvaatimus mielenosoitusoikeuden rajoittamisperus-

teena on hyvin arvosidonnainen. Toisaalta kuitenkin EIS:n 11.2 artikla ja EIT:n tulkintakäytäntö

asettavat oikeudelliset rajat mielenosoitusoikeuden rajoittamisen hyväksyttävyyden harkinnalle

Suomessa. EIS jättää valtioille kuitenkin tietyn harkintamarginaalin. Hyväksyttävyysvaatimukseen

voivat vaikuttaa myös yhteiskunnan muutokset.

      ”Tavallisella lailla ei voida säätää perusoikeuden ytimeen ulottuvaa rajoitusta95.” Valiokunta ei

tarkemmin määritellyt, mitä perusoikeuden ytimellä tarkoitetaan. Perusoikeuksilla on eräänlainen

91 PeVM 25/1994 vp s. 5.
92 V-P Viljanen 2001 s. 126.
93 Ks. V-P Viljanen 2001 s. 126 - 127.
94 Ks. Saraviita 1999 s. 60.
95 PeVM 25/1994 vp s. 5.
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niiden ”olemukseen” liittyvä ydinalue, joka tulee jättää koskemattomaksi. Samalla tavoin kuin suh-

teellisuusvaatimus, ydinalueen koskemattomuuden vaatimus asettaa rajoja perusoikeusrajoituksen

laajuudelle. Ydinalueen koskemattomuuden vaatimuksen taustalla on ajatus, ettei perusoikeuteen

voida puuttua ainakaan niin laajalti, että se kovertaa tyhjäksi perusoikeuden sisällön. Ydinalueella

kyse ei ole enää punninnasta, kuten arvioitaessa perusoikeusrajoituksen suhteellisuusvaatimuksen

täyttymistä. Perusoikeuksien ydinaluetta ei voida lainkaan rajoittaa – tässä mielessä perusoikeuksi-

en ydinalue vastaa ehdottoman kiellon muotoon kirjoitettuja perusoikeussäännöksiä.96

      ”Rajoitusten on oltava suhteellisuusvaatimuksen mukaisia. Rajoitusten tulee olla välttämättömiä

hyväksyttävän tarkoituksen saavuttamiseksi. Jokin perusoikeuden rajoitus on sallittu ainoastaan, jos

tavoite ei ole saavutettavissa perusoikeuteen vähemmän puuttuvin keinoin. Rajoitus ei saa mennä

pidemmälle kuin on perustelua ottaen huomioon rajoitusten taustalla olevan yhteiskunnallisen in-

tressin painavuus suhteessa rajoitettavaan oikeushyvään.97” Suhteellisuusvaatimuksen täyttymisen

arviointi perustuu viime kädessä perusoikeuden takaamien intressien ja perusoikeuden rajoittamisen

taustalla olevien intressien painoarvon keskinäiseen punnintaan. Punninta luonnollisesti sisältää

harkintaa, jolla on yhteys yhteiskunnallisiin arvostuksiin. Se, miten tärkeänä arvona esimerkiksi

kansallista turvallisuutta pidetään ja kuinka pitkälle meneviin perusoikeusrajoituksiin se yksittäista-

pauksissa voi oikeuttaa, on (myös) yhteiskuntapoliittinen ratkaisu.98 Suhteellisuusvaatimus voidaan

nähdä myös jatkumona hyväksyttävyysvaatimukselle. Vaikka rajoitusperuste olisi hyväksyttävä, se

ei välttämättä täytä suhteellisuusvaatimusta. Suhteellisuusvaatimus asettaa rajoitukselle vielä ah-

taammat rajat kuin hyväksyttävyysvaatimus. Suhteellisuusvaatimuksella on huomattava merkitys

mielenosoitustilanteissa. Esimerkiksi perusoikeuksien rajoittaminen poliisin toimesta henkilökoh-

tainen turvallisuus99 -kriteerin perusteella on Suomessa yleisellä tasolla hyväksyttävää. Täyttääk-

seen suhteellisuusvaatimuksen, rajoituksen on oltava välttämätön. Jos mielenosoitusoikeuden rajoit-

96 Ks. V-P Viljanen 2001 s. 229 - 231. Ks. myös HE 309/1993 vp s. 46. Hyvä esimerkki perusoikeuden ytimeen ulottu-
vasta rajoituksesta käy ilmi hallituksen esityksestä (309/1993 vp), koskien henkilökohtaisen vapauden perusteluja:
”[p]erusoikeusluetteloon ei ehdoteta erillisiä säännöksiä esimerkiksi orjuuden ja pakkotyön kieltämisestä, koska nämä
Suomen oloissa sinänsä yksiselitteisesti voimassa olevat kiellot, kuten myös kiellot muilla tavoin puuttua henkilökoh-
taisen vapauden ydinalueeseen, seuraavat riidattomasti jo hallitusmuodon 6 §:n 1 momentin yleissäännöksestä (nykyisin
PL 7.1 §, lisäys TH).” EIS:n 4 artiklassa on erillinen säännös orjuuden ja pakkotyön kieltämisestä.
97 PeVM 25/1994 vp s. 5. Suhteellisuusvaatimus on sisällytetty myös hallintolain (434/2003) 6 §:ään ja poliisilain 2
§:ään.
98 V-P Viljanen 2001 s. 210 - 211. Viljanen toteaa tässä myös, että suhteellisuusvaatimuksen täyttymiseen liittyvässä
valtiosääntöoikeudellisessa punninnassa on perusoikeuksiin (tai muihin perustuslain säännöksiin) kiinnittyvillä intres-
seillä korostunut painoarvo. Punninnassa voivat vaikuttaa eri suuntiin menevinä argumentteina myös muut tekijät, kuten
esimerkiksi rajoituksen laajuuteen liittyvät yleiset näkökohdat, oikeusturvajärjestelyjen tehokkuus sekä rajoitusten
poikkeuksellisuus ja kohtuullisuus. Lähtökohtaisesti punninta-asetelmassa ovat kuitenkin vertailtavina rajoitettavaan
yksilön perusoikeuteen kytkeytyvä intressi ja perusoikeuden rajoittamiseen oikeuttava intressi (=hyväksyttävä rajoitus-
peruste).
99 Ks. PeVL 5/1999 vp s. 2. Poliisi on oikeutettu rajoittamaan perusoikeuksia henkilökohtainen turvallisuus -kriteerin
perusteella, jos muutkin yleiset rajoitusedellytykset ovat käsillä.
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taminen olisi voitu välttää esimerkiksi poliisin aktiivisin kokoontumisvapautta turvaavin toimin, ei

rajoitusta voitaisi pitää suhteellisuusvaatimuksen mukaisena.

      ”Perusoikeuksia rajoitettaessa on huolehdittava riittävistä oikeusturvajärjestelyistä100.” Vaati-

mus riittävistä oikeusturvajärjestelyistä liittyy perusoikeuksien menettelylliseen suojaan. Oikeustur-

vajärjestelyillä viitataan ennen muuta muutoksenhakumahdollisuuteen. Kyseeseen voivat tulla kui-

tenkin myös muut menettelylliset oikeusturvatakeet.101 Muutoksenhakumahdollisuuden lisäksi tulisi

huomioida myös muut PL 21.2 §:n mukaiset edellytykset, kuten käsittelyn julkisuus, oikeus tulla

kuulluksi ja saada perusteltu päätös sekä muut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallin-

non takeet. Mielenosoitusoikeutta rajoitettaessa ei usein tehdä sellaista kirjallista viranomaispäätös-

tä, johon olisi mahdollista hakea muutosta. PL 118.3 § edellyttää, että jokaisella, joka on kärsinyt

oikeudenloukkauksen tai vahinkoa virkamiehen tai muun julkista tehtävää hoitavan henkilön lain-

vastaisen toimenpiteen tai laiminlyönnin vuoksi, on oikeus vaatia tämän tuomitsemista rangaistuk-

seen sekä vahingonkorvausta julkisyhteisöltä taikka virkamieheltä tai muulta julkista tehtävää hoi-

tavalta sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään. Oikeusturvakeinoksi jää mielenosoitusten osal-

ta kuitenkin lähinnä kantelu oikeusasiamiehelle tai oikeuskanslerille. Loukkauksen luonne ja vaka-

vuus vaikuttavat siihen, millaista oikeusturvaa EIT konkreettisessa tapauksessa edellyttää102. Lain

syyttömästi vangitulle tai tuomitulle valtion varoista vapauden menetyksen johdosta maksettavasta

korvauksesta (422/1974) vuonna 1989 asetettu 1 § asettaa perusteettomasta vapaudenriistosta saata-

van vahingonkorvauksen edellytykseksi vähintään 24 tuntia kestävän säilöönoton, tehden näin tosi-

asiallisesti yksilölle hyvin vaikeaksi saada korvauksia mielenosoituksen yhteydessä tapahtuneesta

perusteettomasta vapaudenriistosta103.  Tämä  on  jossain  määrin  ongelmallista  suhteessa  PL  118.3

§:ään ja EIS:n 13 artiklan tehokkaan oikeusturvakeinon vaatimukseen.

      ”Rajoitukset eivät saa olla ristiriidassa Suomen kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden kans-

sa. Perusoikeusuudistus lähentää entisestään Suomen perusoikeusjärjestelmää sisällöllisesti kan-

sainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin. Tämän vuoksi perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien tulkinnalli-

nen harmonisointi on aiempaakin tärkeämpää.104” Mielenosoitusoikeutta poliisin toimesta rajoitet-

taessa pääasiallinen oikeusturvakeino on kantelu ylimmille lainvalvojille (heikohko oikeusturvakei-

100 PeVM 25/1994 vp s. 5.
101 V-P Viljanen 2001 s. 251.
102 Ks. Pellonpää 2005 s. 528.
103 Ks. EOA 1836/2007 s. 45 - 46. Lindstedt kommentoi mm. tämän lain ja vahingonkorvauslain (412/1974) ongelmal-
lisuutta liittyen Smash Asem -mielenosoituksessa tehtyihin perusteettomiin vapaudenriistoihin. Lindstedt toteaa, että
tilanne on ongelmallinen EIS:n 13 artiklan valossa.
104 Ks. PeVM 25/1994 vp s. 5.
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no105). Näistä näkökulmista perusoikeuksien yleisten rajoitusedellytysten (6) ja (7) kohtien täytty-

minen mielenosoitusoikeutta rajoitettaessa voi olla lähtökohtaisesti problemaattista.

      Perustuslakivaliokunta on muotoillut perusoikeuksien yleisistä rajoitusedellytyksistä perusoike-

uksien yleisten rajoitusedellytysten testin (kursivointi TH). Perusoikeuksien rajoittamista lähesty-

tään tällä tavalla systemaattisesti. Perusoikeuksien rajoittamisen arviointi tapahtuu laittamalla arvi-

oinnin kohteena oleva lakiehdotus perusoikeuksien yleisten rajoitusedellytysten testiin. Perusoikeu-

den rajoitus on hyväksyttävä, jos se läpäisee yleisten rajoitusedellytysten testin kaikki kohdat. Testi

soveltuu periaatteessa kaikkien oikeuden muotoon kirjoitettujen perusoikeuksien rajoitusten arvioi-

miseen.106 Perusoikeusrajoituksen tulee täyttää samanaikaisesti kaikki yleisten rajoitusedellytysten

luettelon vaatimukset. Yhdenkin osatestin läpäisemättömyys merkitsee siten sitä, että perusoikeu-

den rajoitus on ristiriidassa asianomaisen perusoikeussäännöksen kanssa. Käytännössä valiokunnan

lausunnossa voidaan painottaa vain jotain tai joitakin rajoitusvaatimuksia, mikä johtuu siitä, että

kaikki rajoitusvaatimukset eivät välttämättä ole samalla tavoin aktuaalisia juuri kyseisen lakiehdo-

tuksen kohdalla.107

      ”Poliisin toiminnan päämäärät ovat poliisilain 1.1 §:n mukaan oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen

turvaaminen, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen sekä rikosten ennalta estäminen,

selvittäminen ja syyteharkintaan saattaminen. Poliisitoiminnan tavoitteiden saavuttaminen on ylei-

sen yhteiskunnallisen intressin kannalta tärkeää – perusoikeusjärjestelmässä kysymys on ääritapa-

uksissa henkilökohtainen turvallisuus -perusoikeuden turvaamisesta. Tällaisen vahvan intressin

olemassaolon on yleensä katsottu muodostavan sellaisen perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväk-

syttävän syyn, joka valtiosääntöoikeudellisessa merkityksessä oikeuttaa perusoikeuden rajoittami-

sen, jos muutkin yleiset rajoittamisedellytykset ovat käsillä.108” Tässä lausunnossa perustuslakiva-

liokunta käsitteli poliisin toimivaltaa perusoikeuksien rajoittamisen osalta. Lausunnosta voidaan

tulkita, että perustuslakivaliokunnan mukaan poliisin on hyväksyttävää rajoittaa ääritapauksissa

105 EIS:n 13 artikla edellyttää:  ”[e]veryone whose rights and freedoms as set forth in this Convention are violated shall
have an effective remedy (kursivointi TH) before a national authority notwithstanding that the violation has been com-
mitted by persons acting in an official capacity.” Vrt. myös Cameron 2006 s. 147. “Secondly, particulary where the
“national authority” provided is not judicial (i.e. not a court) the Convention organs will study its composition, powers
and functions with care, to see if it genuinely is independent and capable of correcting the situation complained of, i.e.
that it is “effective”. Thus, JO (justitieombudsman) and JK (justitiekanslern), while independent, are not “effective”.”
106 Ks. V-P Viljanen 2001 s. 48.
107 V-P Viljanen 2001 s. 61 - 62. Viljanen arvioi, että perusoikeuksien yleisten rajoitusedellytysten testin käyttöönotto
on merkinnyt olennaista perustuslakivaliokunnan lakiehdotusten valtiosääntöoikeudellisen tarkastelun systematisoitu-
mista, argumentaation kehittymistä entistä avoimemmaksi ja perusoikeustarkastelun tarkkuuden lisääntymistä.
108 PeVL 5/1999 vp s. 2. Perustuslakivaliokunta määritti tässä henkilökohtaisen turvallisuuden perusoikeuksien hyväk-
syttäväksi rajoitusperusteeksi. Kokoontumisvapauden legitiimit rajoitusperusteet on määritelty EIS:n 11.2 artiklassa.
Ks. myös EIT Stankov and the United Makedonian Organisation Ilinden v. Bulgaria, 2.10.2001, kappale 84.  Kokoon-
tumisvapauden legitiimien rajoitusperusteiden lista on tyhjentävä ja sitä tulee tulkita suppeasti.



2. PERUSOIKEUSJÄRJESTELMÄSTÄ SEKÄ PERUS- JA IHMISOIKEUKSIEN YLEISISTÄ
OPEISTA

34

perusoikeuksia henkilökohtainen turvallisuus109 -kriteerin perusteella, jos muutkin yleiset rajoitta-

misedellytykset ovat käsillä.

      Veli-Pekka Viljanen on arvioinut tätä perustuslakivaliokunnan (PeVL 5/1999 vp s. 2) lausuntoa.

”Tässä lausunnossa henkilökohtaista turvallisuutta koskevaan perusoikeussäännökseen viitattiin

selkeästi nimenomaan rajoitusperusteen hyväksyttävyystestin osana, ei minään perusoikeusrajoituk-

sen viimekätisenä legitimaationa. Samalla lausunnosta käy selvästi ilmi, ettei poliisitoiminnan ylei-

sen järjestyksen ja turvallisuuden varmistamiseen sekä rikosten ennalta estämiseen, selvittämiseen

ja syyteharkintaan liittyviä tavoitteita voida kokonaisuudessaan palauttaa julkisen vallan velvolli-

suuteen suojata yksilön henkilökohtaista turvallisuutta perusoikeutena. Valiokunnan voidaankin

sanoa lähestyneen kysymystä aikaisempaa hienojakoisemmin.110”

      Linjaus oli suunnanmuutos aiemmasta perustuslakivaliokunnan henkilökohtaisen turvallisuuden

tulkinnasta (esim. PeVL 44/1998 vp). Toisaalta voi olla kuitenkin osittain tarpeetonta luoda tällaista

lisäkriteeriä ääritapauksia varten, sillä esimerkiksi poliisilain 1.1 § on vakiintuneen tulkinnan mu-

kaisesti oikeuttanut perusoikeuksien rajoittamiseen turvallisuus -kriteerin perusteella111. Henkilö-

kohtaisen turvallisuuden tulkinta perusoikeuksien hyväksyttävänä rajoitusperusteena on proble-

maattista myös EIS:n tulkintakäytäntöön verrattuna. Käsittelen tätä aihetta tutkielmani ana-

lyysiosassa.

2.2.3. Ihmisoikeuksien rajoittamisesta: kolmivaiheinen testi

EIT on arvioinut vakiintuneesti tulkintakäytännössään ihmisoikeuksien rajoittamista kolmen rajoi-

tusedellytyksen täyttymisen kautta. Artiklojen 8 - 11 rikkeitä arvioidessaan EIT on jossain määrin

yhdistänyt näiden artiklojen rajoituslausekkeiden tulkinnan, sillä monet näiden artiklojen rajoitus-

109 Ks. myös Tuori 1999 b, s. 924. Tuori kritisoi artikkelissaan nykyistä PL 7.1 §:n mukaista oikeutta henkilökohtaiseen
turvallisuuteen. ”Hallitusmuodon 6 §:n 1 momentissa on jo nimenomaisesti mainittu oikeus henkilökohtaiseen vapau-
teen ja koskemattomuuteen. Mitä yksityisautonomian puolta, jota nämä vapausoikeudet eivät vielä kata, oikeus turvalli-
suuteen voisi julkiseen valtaan kohdistuvana itsenäisenä, yksilökohtaisena vapausoikeutena suojata?”
110 V-P Viljanen 2001 s. 176. Viljanen näkee, että perustuslakivaliokunta tarkoitti henkilökohtainen turvallisuus -
lisäkriteerin perusoikeuksien yleisten rajoitusedellytysten testissä hyväksyttävyysvaatimuksen osaksi. Vrt. Tuori 2002 s.
107 - 108. Tuori kritisoi turvallisuus -perusoikeuden käyttämistä Viljasen tarkoittamassa rajoitetussa tehtävässä, eli
testin yhtenä osana olevassa rajoitusperusteen hyväksyttävyyden arvioinnissa. Tuorin mielestä turvallisuus-perusoikeus
on vaarallisen lähellä kollektiivista hyvää, ja perusoikeuksiin hyväksyttävän puuttumisen palauttaminen turvallisuus-
perusoikeuteen voi johtaa perusoikeussuojan relativoitumiseen.
111 Ks. esim. PeVL 15/1994 vp s. 1. ”Yleisellä tasolla on huomattava, että poliisilailla tavoiteltavat päämäärät, joita
heijastavat ehdotuksen 1 §:n 1 momentissa luetellut poliisin tehtävät, ilmentävät sellaista yleistä etua, jonka on lähtö-
kohtaisesti katsottu jossakin laajuudessa oikeuttavan perusoikeusrajoituksiin, kunhan rajoituksista säädetään riittävän
täsmällisesti ja oikeusturvanäkökohdat huomioon ottaen.”
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lausekkeissa olevista legitiimeistä rajoitusperusteista ovat keskenään samoja, ja myös tyhjentäviä112.

Arvioitavat kolme rajoitusedellytystä ovat (1) lainmukaisuusvaatimus (lawfulness), (2) legitiimi

päämäärä -vaatimus (legitimate aim) ja (3) välttämättömyysvaatimus (necessity)113. Myös EIS:n

11.2 artiklan rajoituslausekkeessa nämä kolme rajoitusedellytystä tulevat ilmi sen sanamuodoissa:

”prescribed by law”, ”necessary in a democratic society” ja ”in the interests of”. Legitiimeiksi rajoi-

tusperusteiksi artiklassa on eritelty tyhjentävästi kansallinen turvallisuus, yleinen turvallisuus, epä-

järjestyksen ja rikollisuuden ennaltaehkäisy, terveyden ja moraalin suojaaminen sekä sivullisten

oikeuksien ja vapauksien suojaaminen. Esimerkiksi tapauksessa Sergey Kuznetsov v. Russia

(23.10.3008) EIT arvioi kokoontumisvapauden rajoittamista täyden kolmivaiheisen testin kautta114.

EIT toisinaan käsittelee vain osan näistä testeistä. Jos jäsenvaltion toimet ovat esimerkiksi rikkoneet

useampaa kuin yhtä vaatimusta, niin EIT ei yleensä käsittele enempää kuin yhden näistä rikotuista

kohdista, sillä se riittää toteamaan rikkomuksen. Legitiimi päämäärä -vaatimuksella ei ole ollut kä-

sittelyssä niin suurta painoarvoa kuin kahdella muulla vaatimuksella, ja EIT on käsitellyt sen usein

muodollisuutena.115 Hyväksyttävän kokoontumisvapauden rajoituksen on läpäistävä testin kaikki

kolme kohtaa. Erityisesti välttämättömyysvaatimus on ollut näistä merkittävässä asemassa EIT:n

arvioidessa kokoontumisvapauden rajoittamista.

      Lainmukaisuusvaatimuksen ajatuksena on suojata yksilöitä vallan väärinkäytöltä ja mielivaltai-

silta toimilta. Lainmukaisuusvaatimus ei edellytä, että rajoituksesta olisi välttämättä säädettävä lain

tasolla116, vaan lakia alemmat säännökset voivat myös käydä117. Tapauksessa Silver and others v.

the United Kingdom (25.3.1983) EIT muotoili yleiset periaatteet lainmukaisuusvaatimukselle: rajoi-

tukselle on oltava peruste kotimaisessa oikeudessa, rajoituksen on oltava ennustettavissa (foreseea-

ble) ja harkintavaltaa sisältävässä rajoitusnormissa on asetettava harkintavallalle tietyt rajat, jotta se

olisi ennustettavissa. Rajoitusnormin on oltava myös saatavilla (accessible) ja riittävän täsmällisesti

muotoiltu (precision), jotta sen sisällöstä ei jää epäselväksi mitä yksilön tulee tai ei tule sen mukaan

tehdä.118 Lainmukaisuusvaatimukselle ja täsmällisen muotoilun vaatimukselle voidaan erottaa kol-

me yleistä edellytystä: ensiksi siinä tulee määritellä normin vaikutuksenalaisten henkilöiden piiri,

112 Ks. Cameron 2006 s. 103 - 104. Cameron huomauttaa, että EIT on kuitenkin sallinut artikloissa määriteltyjen rajoi-
tusperusteiden lisäksi joitain valtion positiivisesta turvaamisvelvoitteesta johtuvia luonnollisia rajoituksia. Ks. artiklojen
yhdistetystä tulkinnasta esim. EIT Norris v. Ireland, 26.10.1988, kappale 44, jossa yhdistetään artiklojen 10 ja 8 tulkin-
ta. Ks. myös EIT Golder v. the United Kingdom, 21.2.1975, kappale 44. Tässä tuomiossa todetaan, että rajoituslausek-
keissa olevat rajoitusperusteet on tarkoitettu tyhjentäviksi.
113 Ks. J Viljanen 2003 s. 174.
114 Ks. EIT Sergey Kuznetsov v. Russia, 23.10.2008, kappaleet 37 - 48.
115 Ks. Cameron 2006 s. 105.
116 Tässä suhteessa perusoikeuksien yleisten rajoitusedellytysten lailla säätämisen vaatimus asettaa tiukemmat rajat
perusoikeuksien rajoittamiselle.
117 Ks. EIT the Sunday Times v. the United Kingdom, 26.4.1979, kappale 47. “The Court observes that the word "law"
in the expression "prescribed by law" covers not only statute but also unwritten law.”
118 Ks. Silver and others v. The United Kingdom, 25.3.1983, kappaleet 86 - 88.
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eli keitä rajoitus koskee. Toiseksi on määriteltävä ne tilanteet, joissa rajoitus voidaan ottaa käyttöön.

Kolmanneksi rajoitusta seuraavista toimenpiteistä tulisi myös olla täsmällisesti määritelty.119

      Legitiimi päämäärä -vaatimus edellyttää rajoittavalta toimenpiteeltä hyväksyttävää legitiimiä

päämäärää. Tapauksessa Smith and Grady v. the United Kingdom (27.9.1999) EIT tulkitsi vaati-

musta niin, että kerran legitiimin päämäärän vaatimuksen täyttäneeksi hyväksytty syy ei automaatti-

sesti pysy jatkossa hyväksyttävänä syynä. Rajoituksen legitiimiys on arvioitava tilannekohtaises-

ti.120 Myös legitiimin rajoitusperusteen valinnalla voi olla tärkeä merkitys, sillä eri perusteita arvioi-

daan eri tavalla121. Esimerkiksi EIS:n 11.2 artiklassa olevien legitiimien rajoitusperusteiden osalta

moraalilla ja yleisellä turvallisuudella on tulkinnallisesti huomattavan erilaiset lähtökohdat arvioita-

essa jälkikäteen kokoontumisvapauden rajoittamisen hyväksyttävyyttä.

      Välttämättömyysvaatimus yhdistyy vaatimukseen demokraattisesta yhteiskunnasta. EIS:ssa on

sisäänrakennettu oletus demokratiasta. Jäsenvaltioille jätetään välttämättömyysvaatimuksen arvioin-

tia varten harkintamarginaali (margin of appreciation), sillä kansalliset viranomaiset ovat EIT:ta

paremmassa asemassa arvioimaan rajoituksen välttämättömyyttä oman maansa arvojen mukaisesti.

Harkintamarginaali ei ole kuitenkaan rajoittamaton. EIT:lla on viimeinen sana jäsenvaltioiden har-

kintamarginaalin käyttämisen arvioinnissa.122 Välttämättömyysvaatimuksen testissä voidaan erottaa

kolme peruselementtiä: on oltava painava yhteiskunnallinen tarve (pressing social need), rajoituk-

sen ja legitiimin päämäärän on oltava järkevässä suhteessa keskenään, sekä on oltava relevantit ja

riittävät perusteet rajoitukselle (relevant and sufficient reasons). Intressien välisen tasapainon ha-

keminen ja niiden välinen punninta ovat välttämättömyysvaatimuksen testin perusta. EIT käyttää

myös suhteellisuusvaatimusta (proportionality) yhtenä osatestinä, mutta sen epäjärjestelmällisyyden

vuoksi siitä ei ole voitu muotoilla yleistä oppirakennelmaa. Suhteellisuusvaatimuksen testi arvioi-

daan tilannekohtaisesti kyseessä olevan rajoituksen mukaan. Suhteellisuusvaatimuksen testille voi-

daan nähdä kuitenkin joitain yhteisiä tekijöitä: kyseessä olevan oikeuden luonteen arviointi, kysees-

sä olevan oikeuden rajoituksen suunnattu ala, legitiimin päämäärän arviointi ja rajoituksen vaka-

vuuden arviointi.123

119 Ks. J Viljanen 2003 s. 337.
120 Ks. EIT Smith and Grady v. the United Kingdom, 27.9.1999, kappale 74.
121 Ks. J Viljanen 2003 s. 338.
122 Ks. EIT Handyside v. the United Kingdom, 7.12.1976, kappaleet 48 - 49.
123 Ks. J Viljanen 2003 s. 338 - 340.
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3. MIELENOSOITUSOIKEUDEN SÄÄNTELYSTÄ

________________________________________________________________________________

3.1. Kokoontumisvapauden kehitys

Kokoontumisvapaus on vanhimpia, nimenomaisesti perustuslain tasolla vahvistettuja perusoikeuk-

sia124. Kokoontumisvapaus eri muodoissaan on ollut lainsäädännön lähtökohtana jo yli sadan vuo-

den ajan. Ajan kuluessa ja yhteiskunnan muuttuessa on myös kokoontumisia koskevaa lainsäädän-

töä pitänyt uusia. Vuonna 1906 säädettiin kansalaisvapausperustuslaki. Se sisälsi oikeuden Suomen

kansalaiselle kokoontua etukäteen lupaa hankkimatta keskustelemaan yleisistä asioista tai kokoon-

tua muussa luvallisessa tarkoituksessa. Näin kokoontumisvapaus tuli osaksi perustuslakia. Kokoon-

tumisvapauden ydinidea on siinä, että kokoontumisen ehdoksi ei voida laittaa ennakkoluvan hank-

kimista125. Kokoontumisvapauden säännökseen jätettiin lakivaraus eli sen tarkemmasta toteuttami-

sesta tultaisiin säätämään lailla126. Laki yleisistä kokouksista (6/1907) tarkensi kokoontumisvapau-

den sisältöä. Laki yleisistä kokouksista tunnettiin myös nimellä kokouslaki. Lain sisältö oli suppea.

Sen päätarkoituksena oli (1) turvata kokoontumisvapauden käyttäminen sekä (2) turvata yleinen

järjestys ja turvallisuus kokoontumisissa. Kokouslaissa edellytettiin, että yleisellä paikalla ulkoti-

loissa pidettävästä kokouksesta oli tehtävä ilmoitus vähintään kuusi tuntia ennen kokouksen alka-

mista asianomaiselle viranomaiselle. Ilmoituksen tuli sisältää tiedot kokouksen ajasta ja paikasta

sekä kokouksen järjestäjästä. Järjestyksenpito kuului kokouksen järjestäjälle, kunnes kokoukselle

valittiin puheenjohtaja. Tämän jälkeen vastuu järjestyksenpidosta siirtyi kokouksen puheenjohtajal-

le. Poliisilla oli lain mukaan läsnäolo-oikeus yleisessä kokouksessa. Poliisilla oli myös oikeus tar-

vittaessa hajottaa kokous.127

124 Hallberg 1999 s. 419.
125 Hallberg 1999 s. 420.
126 Ks. Pohjolainen – Majuri 2000 s. 17.
127 Ks. Pohjolainen – Majuri 2000 s. 19 - 20. Huomaa, että sama kuuden tunnin sääntö ja järjestäjän ensisijainen vastuu
järjestyksenpidosta pätevät edelleen. Ks. myös Ståhlberg 1913 s. 115 - 116. Tässä K.J. Ståhlbergin määritelmä kokoon-
tumisvapauden merkityksestä vuodelta 1913. ”Kokoontumisvapaus on (siten) Suomen kansalaisilla perustuslailla turvat-
tuna oikeutena. Perustuslailla turvattuna sitä ei voida heiltä riistää muuten kuin lainsäädäntötoimenpiteellä siinä järjes-
tyksessä, kuin perustuslain muuttamisesta on säädetty; ja ainoastaan yleisen lain kautta voidaan nyt enää järjestää sen
käyttämistäkin. Oikeutena kokoontumisvapaus taas suopi Suomen kansalaiselle julkisen subjektiivisen oikeuden vaatia
itsellensä valtiovallalta ja viranomaisten sekaantumiselta rauhoitetun toimintavapauden kokousten pitämiseen nähden.”
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      Vuonna 1919 Suomeen säädettiin hallitusmuoto. Kansalaisvapausperustuslain kokoontumisva-

pauden säännös siirrettiin hallitusmuodon 10 §:än. Kokouslakia ei muutettu hallitusmuodon säätä-

misen yhteydessä.128 Kokoontumisvapaus on määritelty joskus oikeuskirjallisuudessa poliittisista

perusoikeuksista yksinkertaisimmaksi. Tätä on perusteltu sillä, että sen sisällöstä ollaan pääasiassa

samaa mieltä ja sen toteuttaminen lainsäädännöllä on voitu tehdä melko suppeasti. Kysymyksiä on

kuitenkin herättänyt tulkinta siitä, mitä kokouksella vuoden 1919 hallitusmuodossa tarkoitettiin?

Kokouksen tunnusmerkkejä on määritelty seuraavasti: kokouksella on (1) yhteinen tarkoitus ja (2)

ihmiset kerääntyvät samaan paikkaan yhteisessä tarkoituksessa. Näin ollen satunnaista väenkerty-

mää ei ole luettu perusoikeussuojaan kuuluvaksi kokoukseksi.129

      Vuoden 1995 perusoikeusuudistuksessa kokoontumisvapautta uudistettiin. Uudistuksen osalta

tärkeänä tavoitteena pidettiin sitä, että mielenosoitusoikeus sisällytetään kokoontumisvapauden py-

kälään130. Vanha kokoontumislainsäädäntö oli puutteellinen mielenosoituksia koskevan sääntelyn

osalta. Perusoikeusuudistuksen myötä mielenosoitusoikeus tuli mainituksi Suomen perustuslaissa

ensimmäistä kertaa. Toinen merkittävä uudistus oli se, että kokoontumisvapaus ulotettiin koske-

maan kaikkia Suomen oikeudenkäyttöpiirissä olevia henkilöitä kansalaisuudesta riippumatta. Ai-

empi hallitusmuodon säännös kokoontumisvapaudesta koski vain Suomen kansalaisia.131 Kokoon-

tumisvapaus ulottuu myös oikeushenkilöihin132. Kokoontumisvapauteen liittyy myös yhteisöllinen

elementti: kokoontumisvapautta ei voida tehokkaasti käyttää yksilönä, vaan se toteutuu tehokkaasti

vain yhteisöissä133.

      Kokoontumislainsäädännön uudistamisen yhteydessä kiinnitettiin huomiota kokoontumista kos-

kevan lainsäädännön vanhentuneisuuteen. Sääntely oli aukollista ja erityisesti mielenosoitusten

osalta säännökset olivat riittämättömiä. Uuden kokoontumislainsäädännön tavoitteena oli turvata

kokoontumisvapaus ja täydentää sääntelyn aukot esimerkiksi tilaisuuden järjestäjien ja poliisin roo-

lin osalta.134 Perusoikeusuudistuksen pohjalta alettiin valmistella kokoontumislakia. Kokoontumis-

laki täsmentäisi kokoontumisvapauden sisällön. Kokouslaissa ei ollut varsinaista määritelmää ylei-

sestä kokouksesta. Kokouslakia sovellettiin myös mielenosoituksiin, vaikka siitä ei ollut laissa sää-

detty. Kokouslain yhtenä ongelmana oli myös se, että sen mukaan vastuu kokouksen järjestyksestä

128 Ks. Pohjolainen – Majuri 2000 s. 23.
129 Ks. Pohjolainen – Majuri 2000 s. 24.
130 Ks. HE 309/1993 vp s. 59. ”Mielenosoitusoikeuden erillistä mainintaa puoltaa muun muassa se, ettei mielenosoitus-
oikeudessa kaikissa tilanteissa ole kysymys vain kokoontumisvapauden käyttämisestä, vaan siihen sisältyy muitakin
ulottuvuuksia.”
131 Ks. HE 309/1993 vp s. 58 - 59.
132 HE 309/1993 vp s. 23.
133 Ks. Pohjolainen – Majuri 2000 s. 59. Pohjolaisen ja Majurin mukaan poliittiset perusoikeudet eli sananvapaus, yh-
distymisvapaus ja kokoontumisvapaus voivat toteutua täysimääräisesti vain yhteisöissä.
134 Ks. HE 145/1998 vp s. 4.
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kuului kokouksen puheenjohtajalle. Usein erityisesti mielenosoituksissa ei kuitenkaan ole lainkaan

puheenjohtajaa. Kokouslaissa ei myöskään ollut lainkaan yleistä säännöstä poliisin määräysvallasta

kokouksissa.135

      Kokoontumislaki tuli voimaan 1.9.1999. Sen tavoitteeksi oli määritelty muun muassa kokoon-

tumisvapauden tosiasiallinen toteutuminen, ei ainoastaan asettaa rajoja julkisen vallan puuttumiselle

oikeuden käyttöön. Yhtenä tavoitteena oli myös sisällyttää lakiin kokoontumisia koskevat järjestys-

säännöt aiemmin esiintyneiden ristiriitojen välttämiseksi. Lailla pyrittiin turhan sääntelyn karsimi-

seen: lakiin pyrittiin sisällyttämään vain välttämättömät asiat, jotta sen kokonaisuus olisi selkeä.136

Kokoontumislain tarkoituksena on turvata kokoontumisvapauden käyttämistä. Kokoontumislaki ei

kuitenkaan sääntele kaikkia kokoontumisvapauden piiriin ulottuvia tilaisuuksia. Kokoontumisvapa-

us ulottuu esimerkiksi yksityisiin kokouksiin, mutta kokoontumislaki ei koske niitä. Toisaalta on

pohdittu myös sitä, että kuuluvatko kaikki kokoontumislaissa säännellyt tilaisuudet kokoontumis-

vapauden piiriin. Yleiset kokoukset mielletään kokoontumisvapauden ydinsisällöksi, mutta yleisöti-

laisuuksien osalta tilanne ei ole kovin selkeä. Hallituksen esityksen perusteluissa määriteltiin, ettei

yleisötilaisuuksien katsota kuuluvan kokoontumisvapauden ydinalueeseen. Tältä osin tulkinta ei ole

vakiintunutta.137

      Perusoikeuksien subjektius ei pääsäännön mukaan riipu henkilön iästä. Poikkeuksena tähän kui-

tenkin on äänioikeus, joka edellyttää 18 vuoden ikää (PL 14.1 § ja PL 14.2 §). Muutoin perusoike-

ussuoja ei ole ainakaan lähtökohtaisesti riippuvainen henkilön iästä. Perusoikeudet kuuluvat siis

myös vajaavaltaisille138, mutta heidän kohdallaan on kyse siitä, kuka käyttää heidän osaltaan perus-

oikeutta koskevaa puhevaltaa.139 Kokoontumislain esitöitä koskeva hallituksen esitys (145/1998 vp)

määrittelee, että mielenosoituksen järjestämisoikeus olisi lähtökohtaisesti sekä 15 vuotta täyttäneillä

alaikäisillä että holhottavaksi julistetuilla 15 vuotta täyttäneillä henkilöillä140. Kokoontumislain 5

§:n mukaan yleisen kokouksen saa järjestää täysivaltainen henkilö, yhteisö ja säätiö. Vajaavaltai-

nen, joka on täyttänyt 15 vuotta, saa järjestää yleisen kokouksen, jollei ole ilmeistä, että hän ei ky-

kene vastaamaan järjestäjälle lain mukaan kuuluvista velvoitteista. Muu vajaavaltainen saa järjestää

yleisen kokouksen yhdessä täysivaltaisen henkilön kanssa. Lasten oikeuksia koskevan yleissopi-

muksen (SopS 60/1991) 15 artikla tunnustaa kokoontumisvapauden myös lapsille.

135 Ks. HE 145/1998 vp s. 5 - 6.
136 Ks. Pohjolainen – Majuri 2000 s. 89.
137 Ks. Pohjolainen – Majuri 2000 s. 94 - 95.
138 Holhoustoimilain (442/1999) 2 §:n mukaan vajaavaltaisella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta henkilöä (alaikäinen) ja
sellaista 18 vuotta täyttänyttä henkilöä (täysi-ikäinen), joka on julistettu vajaavaltaiseksi.
139 HE 309/1993 vp s. 23.
140 Ks. HE 145/1998 vp s. 22.
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      Tällaista edellä mainittua ikärajaa voidaan kutsua järjestysluontoiseksi säädökseksi. Tällaiset

rajoitukset on kuitenkin voitava perustella perusoikeussuojan kannalta hyväksyttävällä tavalla, eikä

alaikäisten sulkeminen kokonaan perusoikeussäännöksen soveltamisalan ulkopuolelle ole sallit-

tua.141 Yleisin kaikkia perusoikeuksia koskevin säännöin ei ole ilmaistavissa, onko ja mistä alkaen

alaikäisellä henkilöllä itsenäinen, huoltajasta riippumaton puhevalta perusoikeuksiaan koskevissa

asioissa. Perusajatuksena on, että alaikäisen tulee ”kehitystään vastaavasti” voida itsenäisesti vai-

kuttaa myös perusoikeuksiaan koskeviin asioihin. Perusoikeussäännöstö ei kuitenkaan yleisesti estä

erilaisten järjestysluonteisten ikärajojen asettamista, jotka voivat tosiasiallisesti vaikuttaa alaikäisen

oikeuteen käyttää itsenäisesti perusoikeuksiaan.142

      Vajaavaltaisen kykenevyyden yleisen kokouksen järjestämiseen arvioi tilannekohtaisesti poliisi.

Poliisi voi kieltää yleisen kokouksen järjestämisen vain, jos järjestäjän kykenemättömyys vastata

järjestäjälle lain mukaan kuuluvista velvoitteista on ilmeistä. Arvioinnissa otetaan huomioon esi-

merkiksi järjestettävän kokouksen luonne, arvioitu osanottajamäärä ja tilaisuuden edellyttämien

järjestelyjen laajuus. Jos on perusteltua aihetta epäillä järjestäjän olevan kykenemätön vastaamaan

velvoitteistaan, poliisi voi tilanteen arvioimiseksi edellyttää järjestäjän henkilökohtaista käyntiä

ennakkoilmoituksen yhteydessä poliisin toimipisteessä kokoontumislain 20 §:ssä säädetyn määrä-

ysvaltansa perusteella. Eräänä ilmeisen kykenemättömyyden perusteena voi käytännössä olla mieli-

sairaus, jonka vuoksi henkilö on julistettu vajaavaltaiseksi. Tulkinnallisena lähtökohtana on kuiten-

kin 15 vuotta täyttäneen vajaavaltaisen oikeus järjestää yleinen kokous.143

      Mielenosoitusoikeuden mainitseminen perustuslain tasolla ja kokoontumislainsäädännön perus-

teellinen uudistaminen voidaan nähdä mielenosoitusoikeuden juurtumisena oikeuden syvätasoon.

Mielenosoitukset ovat olleet sallittuja aiemminkin, mutta ne eivät olleet tällä tavalla perustuslaissa

eksplisiittisesti turvattuja. PL 22 §:n mukainen julkisen vallan perusoikeuksien turvaamisvelvoite

asettaa nyt julkiselle vallalle suoran velvoitteen turvata mielenosoitusoikeutta perusoikeutena144,

joka vahvistaa sen asemaa. Tämä mielenosoitusoikeuden sääntelyn kokonaisuus asetti uudet, perus-

tavanlaatuiset säännöt mielenosoitusoikeuden käyttämistä varten.

      Mitä mielenosoitusoikeus on? Palaan tässä Hans Kelsenin klassiseen perusnormiin ja sitä kautta

pohtimaan mielenosoitusoikeuden olemusta. Kelsen määritteli perusnormin olevan positiivisen oi-

keuden ulkopuolelta tuleva ajatusrakennelma, josta voidaan johtaa oikeusjärjestyksen normien voi-

massaolo. Yksittäisten normien pätevyys edellyttää perusnormin olemassaolon. Normien sisältöä

141 Ks. Pohjolainen – Majuri 2000 s. 60.
142 V-P Viljanen 1999 a s. 122. Viljanen toteaa tässä myös, että perusoikeusjärjestelmä ulottuu poliittisia osallistumisoi-
keuksia lukuun ottamatta lähtökohtaisesti myös alaikäisiin.
143 Ks. Pohjolainen – Majuri 2000 s. 134.
144 Vrt. tätä EIS:n 11 artiklassa olevaan kokoontumisvapauden sääntelyyn. Siinä mielenosoitusoikeutta ei turvata ekspli-
siittisenä oikeutena kuten Suomen perustuslaissa. Tässä mielessä kansallinen sääntely menee pidemmälle.
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perusnormista ei kuitenkaan voida johtaa.145 Mielenosoitusoikeuden sisällöllinen olemus ei selkene

Kelsenin perusnormin avulla tehtävällä analyysillä. Tarvitaan muita välineitä.

      Nojaan mielenosoitusoikeuden sisällöllisessä analyysissa Tuorin kriittiseen oikeuspositivismiin.

Kriittisessä oikeuspositivismissa tiedostetaan modernin oikeuden sidonnaisuus moderniin yhteis-

kuntaan ja moderniin kulttuuriin. Moderni oikeus on positiivista asetettua oikeutta, jonka pintatasol-

la tapahtuvat muutokset vaikuttavat oikeuskulttuuriin ja oikeuden syvätasoon, sekä pinnanalaiset

tasot määrittävät myös pintatasoa. Tämän seurauksena oikeusjärjestys elää jatkuvasti.146 Tästä nä-

kökulmasta mielenosoitusoikeus voidaan nähdä yhteiskunnallisiin arvoihin sidoksissa olevana oi-

keutena, jonka sisältö elää oikeudellisten käytäntöjen147 kautta. Mielenosoitusoikeus perusoikeutena

ei ole tarkkarajainen. Mielenosoitusoikeudelle voidaan määritellä joitain tyypillisiä oikeuden syvä-

tasolla olevia pysyväisluonteisia piirteitä, kuten oikeus järjestää mielenosoituksia, oikeus osallistua

mielenosoituksiin, rauhanomaisuusvaatimus ja oikeus tuoda mielipiteitään julki. Nämäkin ovat jos-

sain määrin alttiita pintatasolta tuleville muutoksille. Moniarvoisessa yhteiskunnassa yksimielisyy-

den löytäminen mielenosoitusoikeuden täsmällisestä sisällöstä ei liene välttämättä edes mahdollista.

Yksilön mielenosoitusoikeuden ja poliisin velvoitteiden välinen tasapainoilu voi tulla aina olemaan

dynaamisessa tilassa – mitään pysyväisluonteista, konemaista ratkaisua tilanteeseen tuskin tullaan

saavuttamaan. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että tämän seurauksena tulisi vaipua epätoivoon.

Mielestäni tämä tarkoittaa vain sitä, että jatkuvan tasapainoilun tila asettaa pysyväisluonteisen syyn

ottaa mielenosoitusoikeus ja muutkin perus- ja ihmisoikeudet yhä vakavammin huomioon.

      Oikeustieteessä on käyty keskustelua oikeuden evoluutiosta. Oikeuden evoluutio ymmärretään

jatkuvaksi kehitykseksi kohti edistyneempiä oikeuden muotoja148. Perusoikeusuudistuksen ja uuden

perustuslain tuomien muutosten kautta voidaan nähdä tämänkaltainen edistymisilmiö Suomen oike-

usjärjestyksessä. Kehitys ei kuitenkaan ole aina suoraviivaisesti eteenpäin kulkevaa, vaan joskus

voidaan mennä myös kehityksessä taaksepäin. Esimerkiksi luonnontieteitä koskevassa evoluutioteo-

riassa on joitain esimerkkejä siitä, että jotkut lajit ovat evoluution edetessä myös palanneet maalta

takaisin veteen, kun olosuhteet vedessä ovat olleet niille suotuisammat. Tuori on huomauttanut, että

ehkä olisi syytä ottaa vapausoikeussäännösten tulkinnassa askel taaksepäin, kohti liberaalia oikeus-

145 Ks. Kelsen 1968 s. 207 ss.
146 Ks. Tuori 2000 b s. 268. Esim. pintatasolla tapahtuvat mielenosoituksia koskevat lainsäädännön muutokset vaikutta-
vat myös oikeuskulttuuriin ja oikeuden syvätasoon.
147 Ks. Tuori 2003 s. 13. Tuori määrittelee oikeudellisten käytäntöjen silottavan kuilua yhteiskunnallisen olemisen ja
oikeudellisen pitämisen välillä. Oikeudelliset käytännöt kiinnittävät oikeuden oikeusjärjestyksenä yhteiskunnallisten
tosiasioiden maailmaan. Oikeus oikeusjärjestyksenä ei näin pääse pakenemaan eristettyyn pitämisen maailmaan, vaan
pysyy oikeudellisten käytäntöjen kautta yhteydessä yhteiskunnalliseen olemiseen.
148 Ks. esim. Husa 2009 s. 123 - 124.
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valtiomallia vastaavaa perusoikeuskäsitystä149. Taaksepäin suuntautuvan tulkinnan mahdollisuus on

hyvä pitää mielessä myös mielenosoitusoikeutta koskevan sääntelyn osalta.

3.2. Kokoontumisvapaus mielenosoitusten mahdollistajana

Lienee tärkeää tehdä selväksi käsite mielenosoitus ennen kokoontumisvapauden pykäläkohtaista

tarkastelua. Mielenosoitus on määritelty lainsäädännön tasolla kokoontumislaissa käsitteessä ylei-

nen kokous. Kokoontumislain 2.2 § määrittelee yleisen kokouksen tarkoittavan ”mielenosoitusta tai

muuta kokoontumisvapauden käyttämiseksi järjestettyä tilaisuutta, johon muutkin kuin nimenomai-

sesti kutsutut voivat osallistua tai jota he voivat seurata. Yleisenä kokouksena ei kuitenkaan pidetä

sellaista mielenosoitusta, joka on tarkoitettu ainoastaan yksittäisten henkilöiden mielipiteen ilmai-

semista varten”. Yleisiksi kokouksiksi lasketaan mielenosoitukset, kokoukset tai valistustilaisuudet,

jotka järjestetään tietojen tai mielipiteiden muodostamista, levittämistä tai ilmaisemista varten sekä

eräät uskonnolliset tilaisuudet, joissa on kyse julkisesta uskonnonharjoituksesta150. Yleinen kokous

siis tarkoittaa muutakin kuin vain mielenosoitusta. Käytännössä kuitenkin suuri osa yleiseksi koko-

ukseksi laskettavista tilaisuuksista on nimenomaan mielenosoituksia151.

Mielenosoitusoikeus on turvattu PL 13.1 §:ssä. Käytän tässä tutkielmassa mielenosoitusoikeu-

den käsitettä kuvaamaan PL 13.1 §:ssä erikseen mainittua oikeutta järjestää mielenosoituksia sekä

osallistua niihin. Mielenosoitusoikeus ei sinänsä ole täysin itsenäinen perusoikeus, vaan se on joh-

dettu kokoontumisvapaudesta. Se on kuitenkin eri asia verrattuna PL 13.1 §:ssä mainittuun oikeu-

teen järjestää kokouksia sekä osallistua niihin (kokousoikeus), joten en voi kirjoittaa tutkielmassani

yleisesti vain kokoontumisvapaudesta tarkoittaessani mielenosoituksia. Yksityiset kokoukset eivät

myöskään kuulu kokoontumislain sääntelyn piiriin. EIS:ssa ei määritellä erikseen mielenosoitusoi-

keutta, vaan EIS sisällyttää mielenosoitukset kokoontumisvapauden alaan. Käytän kansainvälisen

sääntelyn yhteydessä kokoontumisvapauden käsitettä.

      Mielenosoituksen selkeä määritteleminen ei ole helppoa. Mielenosoitukset eivät yleensä nouda-

ta tiettyä ja samaa kaavaa, kuten vaikkapa urheilutapahtuma, jossa voidaan hahmottaa tulevat tapah-

tumat melko tarkasti. Mielenosoitusta järjestettäessä on tilanne usein se, että vastaavasta aiheesta ei

ole aiemmin pidetty mielenosoitusta ja tämän vuoksi mielenosoitukselle ei ole saatavilla valmista

149 Ks. Tuori 1999 b s. 931. Tuorin kannanotto liittyi lähinnä henkilökohtaisen turvallisuuden tulkintaan.
150 Ks. Pohjolainen – Majuri 2000 s. 100.
151 Ks. HE 145/1998 vp s. 5.
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kaavaa. Jos mielenosoitusta ei ole suunniteltu etukäteen, ei sen sisällöstä ole varsinaisesti ennustei-

ta. Mielenosoitukselle voidaan kuitenkin määritellä tyypilliset tavoitteet: tavoitteena on (1) saada

ulkopuoliset henkilöt kannattamaan (tai vastustamaan) mielenosoituksessa esitettyä asiaa ja (2) saa-

da asialle yleisellä tasolla huomiota sekä julkisuutta152.

      Lähtökohtana mielenosoitusoikeudelle on perustuslaissa määritelty kokoontumisvapaus (PL 13

§). PL:n 13.1 §:n mukaan ”[j]okaisella on oikeus lupaa hankkimatta järjestää kokouksia ja mielen-

osoituksia sekä osallistua niihin.” Tämä kohta sisältää osiksi eriteltynä viisi eri osaa: (1) oikeus on

taattu jokaiselle, (2) lupaa ei tarvitse hankkia, se oikeuttaa järjestämään (3) kokouksia ja (4) mielen-

osoituksia sekä (5) oikeuttaa osallistumaan niihin153. Nämä viisi kohtaa ovat seuraavaksi lähemmäs-

sä tarkastelussa.

      Kokoontumisvapaus on siis turvattu jokaiselle, myös ulkomaalaisille. Ulkomaalaisten lisäksi

kokoontumisvapaus on taattu luonnollisille henkilöille sekä myös välillisesti oikeushenkilöille. Toi-

sessa kohdassa määritelty luvanvaraisuuden kielto merkitsee sitä, ettei viranomainen voi asettaa

ennakollista lupaa kokoontumisen edellytykseksi. Kolmantena ja neljäntenä osana olevat oikeudet

järjestää kokouksia ja mielenosoituksia ovat sisällöltään julistusluontoisia. Lain sanamuoto ”järjes-

tää” viittaa siihen, että tilaisuus on ennalta käsin suunniteltu. Järjestäminen sisältää myös seuraavat

ulottuvuudet: se oikeuttaa kutsumaan henkilöitä tilaisuuteen, oikeuttaa valitsemaan tilaisuuden ajan,

paikan ja aiheen, sekä oikeuttaa päättämään missä muodossa tilaisuus pidetään. Viimeksi mainittu

oikeus päättää tilaisuuden muodosta on merkittävä erityisesti mielenosoituksissa. Mielenosoituksia

on monenlaisia. Mielenosoitus voi olla paikallaan oleva tai se voi olla liikkuva. Mielenosoituksessa

voidaan myös käyttää erilaisia välineitä, kuten äänentoistolaitteita. Vaikka perustuslaissa mainitaan

nimenomaan oikeus järjestää kokouksia ja mielenosoituksia, ei se edellytä että niillä olisi pakko olla

erikseen mainittu järjestäjä. Perustuslaki mahdollistaa myös sellaisen mielenosoituksen, jota ei ole

suunniteltu etukäteen. Viidentenä kohtana oleva osallistumisoikeus tarkoittaa sitä, että ketään ei saa

kieltää osallistumasta kokoukseen tai mielenosoitukseen. Kielto koskee samalla tavalla sekä viran-

omaisia että yksityisiä. Osallistumisoikeus sisältää myös negatiivisen kokoontumisoikeuden eli ke-

tään ei voi määrätä tai pakottaa osallistumaan kokoukseen. Lisäksi osallistumisoikeus ei tarkoita

pelkkää läsnä olemista – se sisältää myös oikeuden aktiiviseen osallistumiseen. Aktiivinen osallis-

152 Ks. Pohjolainen – Majuri 2000 s. 64. Vrt. HE 145/1998 vp s. 19. ”Mielenosoituksessa kokoontumisen tarkoituksena
voidaan kuitenkin pitää julkista mielipiteiden ilmaisua tai vaatimusten esittämistä jostakin asiasta joko halutulle kohde-
ryhmälle tai ennalta määräämättömälle yleisölle.”
153 Vrt. Pohjolainen – Majuri 2000 s. 55.
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tuminen oikeuttaa mielipiteen ilmaisuvapauteen ja se oikeuttaa myös vapauteen yhtyä tai olla yhty-

mättä tilaisuudessa muodostettuun kantaan.154

      Euroopan ihmisoikeustoimikunnan (myöhemmin EITK) päätöksessä Rai, Allmond and ”Nego-

tiate Now” v. the United Kingdom (6.4.1995) arvioitiin viranomaisten etukäteen asettamaa kieltoa

pitää mielenosoitus Trafalgar Squarella. Mielenosoituksen pitäminen muilla paikoilla olisi ollut

luvallista. EITK:n päätöksessä todettiin, koska luvan kieltäminen ei kattanut muita paikkoja kuin

Trafalgar Squaren, rajoitus oli suhteellisuusvaatimuksen mukainen ja täytti välttämättömyysvaati-

muksen demokraattisessa yhteiskunnassa.155 Tästä päätöksestä voidaan tulkita, että vaatimus mie-

lenosoituksen pitämistä koskevasta ennakkoluvasta ei välttämättä ole 11 artiklan vastaista. Lainsää-

dännössä voitaisiin periaatteessa EITK:n tulkinnan mukaan ottaa mielenosoituksia koskeva lupa-

käytäntö käyttöön, huomioiden ettei lupakäytäntö olisi kuitenkaan liian rajoittava.156

      Venetsian komissio on kiinnittänyt huomiota PL 13.1 §:n sanamuotoon arvioidessaan Suomen

perustuslakia. PL 13.1 § turvaa sanamuotonsa mukaan mielenosoitusoikeuden absoluuttisena oikeu-

tena – pykälässä ei ole lainkaan rajoituslauseketta. PL 13.3 §:ssä on kuitenkin lakiviittaus, jolla

säännellään kokoontumisvapauden käyttämistä. Näiden pykälien välillä on Venetsian komission

mielestä jännite rajoituslausekkeen puuttumisen vuoksi. Venetsian komissio myös huomautti mieli-

piteessään, että absoluuttisena turvattu mielenosoitusoikeus voi rikkoa muiden henkilöiden oikeuk-

sia ja vapauksia sekä aiheuttaa vakavaa häiriötä yleiselle järjestykselle.157 Mielenosoitusoikeus ei

ole Suomessa absoluuttinen perusoikeus, mutta mielestäni on puutteellista, ettei PL 13.1 §:ssä ole

mainittu rauhanomaisuuden vaatimusta mielenosoitusoikeuden yhteydessä. Pykälästä puuttuu myös

rajoituslauseke. Vaikka perusoikeudet usein ovatkin suurpiirteisesti muotoiltuja perustuslain tasolla,

niin mielenosoitusoikeuden muotoilu PL 13 §:ssä voi olla liian suurpiirteistä. Kansalliset lain sään-

nökset ovat Suomen sisäisessä oikeudessa vahvasti velvoittava oikeuslähde, joten mielestäni sana-

muotoihin tulisi kiinnittää asianmukaista huomiota. Perustuslaki 2008 -työryhmä ei kuitenkaan tun-

nistanut mietinnössään mielenosoitusoikeuden osalta korjaamisen tarvetta, vaan perusoikeussään-

nöstön arvioitiin toimivan kokonaisuutena hyvin158.

154 Ks. Pohjolainen - Majuri 2000 s. 58 - 68. Ks. kokoontumisvapauden pykälän esitöistä myös HE 309/1993 vp s. 58 -
60.
155 Ks. EITK Rai, Allmond and ”Negotiate Now” v. the United Kingdom, 6.4.1995, kohta 1. Paikkaa koskeva kielto
johtui mielenosoituksen sisällöstä.
156 Ks. Pellonpää 2005 s. 509.
157 Ks. CDL-AD(2008)010, kappale 13.
158 Ks. Työryhmämietintö 2008:8 s. 37 - 38.
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3.3. Mielenosoitusoikeuteen liittyviä perus- ja ihmisoikeuksia

Lähtökohtaisesti perustuslain tasolla tärkein mielenosoituksia sääntelevä perusoikeus on edellä käsi-

telty kokoontumisvapaus, mutta sen lisäksi myös muilla perus- ja ihmisoikeuksilla on vaikutusta

mielenosoituksessa. Mielenosoitusoikeus voi turvata ja rajoittaa muita perus- ja ihmisoikeuksia.

Mielenosoituksessa oikeudet voivat myös ajautua kollisiotilanteeseen.

      Mielenosoitusoikeus turvaa sivullisesti sananvapautta (PL 12.1 §, EIS art. 10). Mielenosoituk-

sen yhtenä tavoitteena on saada tuotua tietty kanta kyseisestä asiasta julki, ja tätä sananvapaus tur-

vaa. Ilman sananvapautta mielenosoitusten vaikutus ei olisi yhtä huomattava kuin sananvapauden

mahdollistamana. Lisäksi sananvapaus mahdollistaa myös mielenosoituksissa usein käytettävien

julisteiden ja kirjoitettujen iskulauseiden esillä pitämisen.159 Tapauksessa Ezelin v. France

(26.4.1991) EIT totesi kokoontumisvapauden ja sananvapauden yhteydestä, että huolimatta 11 ar-

tiklan itsenäisestä asemasta, 11 artiklaa tulee tarkastella myös 10 artiklan valossa (freedom of ex-

pression). Henkilökohtaisten mielipiteiden suojaaminen on turvattu 10 artiklassa, ja mielipiteiden

julkituominen on yksi 11 artiklan päämääristä.160 Tästä  lausumasta  voidaan  tulkita,  että  yksi  mie-

lenosoituksen tarkoituksista EIT:n mukaan on yksilön mahdollisuus tuoda julki henkilökohtaisia

mielipiteitään. EITK:n Rai, Almond and ”Negotiate Now” -päätöksessä todettiin, että EIS:n 11 ar-

tiklalla on kytkös 10 artiklan lisäksi myös 9 artiklaan (freedom of thought, conscience and religion).

EITK totesi päätöksessään, että 11 artikla saa kokoontumisissa etusijan erityislakina suhteessa 10

ja 9 artikoihin (kursivointi TH).161

      Mielenosoitusoikeus voi myös rajoittaa muiden henkilöiden sananvapautta. EIT:n tapauksessa

Acik v. Turkey (13.1.2009) opiskelijat olivat häirinneet lainvastaisella mielenosoituksellaan Istan-

bulin yliopiston avajaisseremoniaa. Mielenosoittajat huusivat iskulauseita ja nostivat esiin banderol-

159 Ks. Jyränki 2000 s. 290. Lue sananvapaudesta poliittisena perusoikeutena, Pohjolainen 1999 b s. 85 - 94. Pohjolai-
nen toteaa, että sananvapaudella on keskeinen merkitys arvioitaessa yhteiskunnan kansanvaltaisuutta. Kansanvaltaisuu-
den edellytyksinä on pidetty vapaata mielipiteenmuodostusta, avointa kansalaiskeskustelua, moniarvoista ja vapaata
joukkotiedotusta sekä vallankäytön julkisen kritiikin mahdollisuutta.
160 Ks. EIT Ezelin v. France, 26.4.1991, kappale 37.  Ks. myös EIT Freedom and Democracy Party (ÖZDEP) v. Turkey,
8.12.1999, kappale 37. “The Court reiterates that notwithstanding its autonomous role and particular sphere of
application, Article 11 must also be considered in the light of Article 10. The protection of opinions and the freedom to
express  them  is  one  of  the  objectives  of  the  freedoms  of  assembly  and  association  as  enshrined  in  Article  11.  That
applies all the more in relation to political parties in view of their essential role in ensuring pluralism and the proper
functioning of democracy. As the Court has said many times, there can be no democracy without pluralism. It is for that
reason that freedom of expression as enshrined in Article 10 is applicable, subject to paragraph 2, not only to
“information” or “ideas” that are favourably received or regarded as inoffensive or as a matter of indifference, but also
to those that offend, shock or disturb. The fact that their activities form part of a collective exercise of freedom of
expression in itself entitles political parties to seek the protection of Articles 10 and 11 of the Convention.”
161 Ks. EITK Rai, Allmond and “Negotiate Now” v. the United Kingdom, 6.4.1995, kohta 1. Ks. myös EIT Ashughyan
v. Armenia, 17.7.2008, kappale 71. “The Court notes that, in the circumstances of the case, Article 10 is to be regarded
as a lex generalis in relation to Article 11, a lex specialis.”
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leja sekä julisteita kanslerin puheen aikana, tavoitteenaan protestoida yliopiston hallintoa vastaan.

EIT totesi, että mielenosoitus häiritsi kanslerin sananvapautta (EIS art. 10), ja yleisössä olleiden

oikeutta vastaanottaa tietoa (EIS art. 10).162 Tästä voidaan huomata, että mielenosoitusoikeus ei aina

vain tue sananvapautta, vaan se saattaa joissain tilanteissa myös rajoittaa sitä. Tapauksessa oli kyse

lainvastaisesta mielenosoituksesta, mutta ehkä tästä voidaan johtaa joitain periaatteita myös lain-

mukaisesti järjestettäviin mielenosoituksiin. Esimerkiksi voidaan miettiä Bukta and others v. Hun-

gary (17.7.2007) -tapauksessa luodun merkittävän periaatteen eli spontaanien mielenosoitusten sal-

littavuutta välitöntä reagoimista vaativissa tilanteissa163 suhteessa sananvapauteen. Venetsian ko-

mission kokoontumisvapauden ohjeiden mukaan kokoontumisen järjestämispaikan osalta viran-

omaisten tulisi noudattaa periaatetta, että kokoontuminen sallitaan näkö- ja kuuloetäisyydellä (wit-

hin sight and sound) sen kohteesta tai kohdeyleisöstä164. Miten tulkittaisiin kollisiotilanne, jossa

spontaani mielenosoitus häiritsisi mielenosoituksen kohteen sananvapautta, olettaen että mielen-

osoitus on lainmukainen ja rauhanomainen? Tulisiko toinen oikeuksista tulkita punninnassa tärke-

ämmäksi, vai voitaisiinko molemmat oikeudet toteuttaa rinnakkain?

      Mielenosoitusoikeus voi rajoittaa myös muita perusoikeuksia. Se voi rajoittaa esimerkiksi omai-

suudenturvaa (PL 15 §), liikkumisvapautta (PL 9.1 §) ja ympäristöperusoikeutta (PL 20 §). Omai-

suudenturvaa koskeva rajoitus voi tulla kyseeseen esimerkiksi tilanteissa, joissa alueen omistajalta

ei kysytä lupaa mielenosoituksen pitämiseen. Kokoontumislain 9 § määrittelee yleiset kokoontu-

mispaikat, joissa voidaan pitää mielenosoitus kysymättä omistajan tai haltijan lupaa. Tämän voi-

daan tulkita merkitsevän rajoitusta alueen omistajalle kuuluvaan käyttövapauteen. Liikkumisvapau-

den rajoitukseen johtava tilanne voi olla esimerkiksi julkisella kulkuväylällä pidettävä mielenosoi-

tus. Suuri mielenosoitus voi hankaloittaa muiden ihmisten liikkumista. Mahdollinen mielenosoitus-

kulkue voi myös haitata liikennettä, jos kulkueen reitti kulkee ajoväyliä pitkin. Ympäristöperusoi-

keus määrittelee vastuun luonnosta ja ympäristöstä kuuluvan kaikille. Vaikka kokoontumislaissa

onkin kielletty huomattavan haitan aiheuttaminen ympäristölle, mielenosoituksesta voi kuitenkin

koitua haittaa ympäristölle esimerkiksi roskaamisen ja nurmialueiden kärsimisen muodossa.165

      EIT:n tapauksessa Chassagnou and others v. France (29.4.1999) arvioitiin EIS:n 1. lisäpöytäkir-

jan 1 artiklan turvaaman omaisuudenturvan valossa kunnallisen metsästysyhdistyksen oikeutta har-

joittaa metsästystä ilman maanomistajien lupaa näiden mailla. EIT:n mukaan tämä oli suhteetonta

162 Ks. EIT Acik v. Turkey, 13.1.2009, kappaleet 6, 20, 40, 45 ja 46. Poliisi otti mielenosoittajat/protestoijat kiinni voi-
makeinoin. EIT totesi, että rauhanomaisesti käyttäytyneitä protestoijia ei olisi tarvinnut kohdella niin ankarasti, vaan
esim. paikalta poistaminen ja tilaisuuteen takaisinpääsyn kieltäminen olisi voinut olla soveliaampaa. Viranomaisten
toimet todettiin suhteettomaksi protestoijien sananvapauden rajoittamiseksi.
163 Ks.  EIT  Bukta  and  others  v.  Hungary,  17.7.2007,  kappale  36.  Käsittelen  kyseessä  olevaa  tapausta  enemmän  3.4.
luvussa.
164 Ks. CDL-AD(2010)020, kappale 101.
165 Ks. Jyränki 2000 s. 290.
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omaisuudenturvan rajoittamista.166 EIT:n käytännössä omaisuudenturva on yhdistetty vain yksityis-

omistukseen. Jotta julkisella paikalla pidettävää kokoontumista voitaisiin rajoittaa omaisuudentur-

van perusteella, on sen ylitettävä erityisen korkea kynnys. Esimerkiksi yritykset hyötyvät sijainnis-

taan julkisella paikalla ja niiden odotetaan sietävän myös paikan vaihtoehtoisia käyttötapoja. Ko-

koontumisvapauden käyttäminen tulisi ymmärtää normaaliksi ja odotettavissa olevaksi julkisen

elämän muodoksi.167

      Mielenosoitusoikeus voi rajoittaa myös kotirauhaa (PL 10.1 §), oikeutta elinkeinovapauteen168

(PL 18.1 §) ja oikeutta työntekoon (PL 18.1 §)169. Apulaisoikeusasiamiehen ratkaisussa EOA

3417/2005 (4.7.2007) käsiteltiin kotirauhan ja mielenosoitusoikeuden suhdetta. Ratkaisu koski sa-

man asuinrakennuksen edessä toistuvasti pidettyjä mielenosoituksia, joiden kohteena oli yksi perhe.

Mielenosoituksista koitui haittaa myös kyseisen perheen naapurin kotirauhalle.170 KKO:n tapauk-

sessa 2003:84 määriteltiin kielletyksi mielenosoittaminen julkisrauhan piiriin kuuluvaksi lasketulla

kettutarhalla171. Vuonna 2005 asetettu rikoslain 24 luvun 3 § määrittelee julkisrauhan piiriksi viras-

ton, liikehuoneiston, toimiston, tuotantolaitoksen172, kokoustilan taikka muun vastaavaan huoneis-

ton tai rakennuksen tai sellaisen rakennuksen aidatun piha-alueen taikka kasarmialueen tai muun

puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen käytössä olevan alueen, jolla liikkuminen on asianomaisen

viranomaisen päätöksellä kielletty173. Pykälä käy rajanvetoa kokoontumislain 9 §:n kanssa, joka

sallii yleisen kokouksen järjestämisen ulkona yleisellä torilla, aukiolla, katualueella tai muussa sel-

laisessa kokoustarkoitukseen soveltuvassa yleisessä paikassa ilman omistajan tai haltijan lupaa.

166 Ks. EIT Chassagnou and others v. France, 29.4.1999, kappaleet 15, 16, 17, 39, 66 ja 85. Yhdistyksellä oli vanhastaan
historian kautta syntynyt metsästysoikeus heidän mailleen ja metsästysmaiden jakamiseen oli lakisääteinen velvollisuus.
167 Ks. CDL-AD(2010)020 s. 76, viite cxxxiv. Ks. myös Joint Committee on Human Rights, 23.3.2009, kappale 58.
Esim. Isossa-Britanniassa erotetaan vielä puolijulkinen tila (quasi-public space) julkisesta. Puolijulkisella tarkoitetaan
tilaa, joka katsotaan julkiseksi, mutta on yksityisomistuksessa.
168 Ks. myös HaVL 29/1998 vp s. 4. Tässä hallintovaliokunta huomauttaa, että kokoontumisvapaus ei saa haitata koh-
tuuttomasti perustuslaissa turvattua oikeutta harjoittaa laillista elinkeinoa.
169 Ks. HE 145/1998 vp s. 26. Esityksen tässä kohdassa arvioitiin kokoontumislain 10.2 §:n mukaista sivullisille aiheu-
tuvaa häiriötä, joka oikeuttaisi mielenosoituksen siirtämiseen. Esityksessä täsmennetään, että edellytyksenä on, että
häiriön voidaan katsoa objektiivisin perustein ylittävän kohtuuden rajat. Kohtuuttomuuden arviointiin vaikuttaisi mm.
häiriön jatkuvuus tai säännöllisyys.
170 Ks. EOA 3417/2005, luku 3.1. Mielenosoituksia järjestänyt yhdistys oli vuonna 2005 poliisin mukaan pitänyt mie-
lenosoituksen samalla paikalla yhteensä 27 kertaa. Apulaisoikeusasiamiehen mukaan perhe ja heidän naapurinsa olivat
vaatineet poliisilta toimenpiteitä jatkuvan kotirauhan häirinnän vuoksi, jolloin poliisi oli päättänyt yksipuolisesti siirtää
mielenosoituksen pitopaikkaa kauemmas alkuperäisestä paikasta (ongelmallista kokoontumislain 10.4 §:n valossa).
Kotirauhan rikkomisen kynnys voi olla verraten korkea, ks. EIT Moreno Gómez v. Spain, 16.11.2004, kappaleet 11, 18,
45 ja 62. Tapauksessa käsiteltiin artikla 8:n valossa Valencian yökerhoista koituvia häiriöitä alueen asukkaiden tervey-
delle ja hyvinvoinnille (unettomuus ym.). Häiriötä oli jatkunut 1970-luvun lopulta 2000-luvulle, meluhaittojen ollen
desibelimittauksissa sietämättömän korkeat. EIT totesi tässä vastaajavaltiolla olevan positiivinen velvollisuus ryhtyä
toimenpiteisiin kotirauhan suojaamiseksi horisontaalisuhteissa.
171 Arvioinnissa problemaattista oli, kuuluiko kettutarha tekohetkellä kotirauhan piiriin vai ei. KKO sovelsi ratkaisus-
saan teon jälkeen voimaan tullutta lievempää lakia, joka määritteli kettutarhan kuuluvan julkisrauhan piiriin.
172 Aiemmassa lainvalmistelussa (HE 184/1999 vp s. 23) määriteltiin rikoslain 24 luvun 3.1 §:n mukaiseksi julkisrauhan
piiriin kuuluvaksi tuotantolaitokseksi turkistarhauksessa käytettävä eläinsuoja.
173 Ks. myös HE 6/2005 vp s. 195. Julkisrauhan piirin tarkoituksena on suojata eräitä sellaisia paikkoja, jotka muuten
jäisivät kotirauhan ulkopuolelle.
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Omistaja tai haltija voi rajoittaa tällaisen paikan käyttämistä kokoustarkoitukseen, jos kokouksen

järjestämisestä on odotettavissa kohtuutonta haittaa omistajalle, haltijalle tai ympäristölle. Mielen-

osoituksen sallittavat paikat käyvät rajanvetoa suhteessa kotirauhaan ja julkisrauhaan. EIT:n tapa-

uksessa Patyi and others v. Hungary (7.10.2008) oli kyse pääministerin yksityisasunnon edustalla

olevalla jalkakäytävällä pidettäväksi suunnitelluista mielenosoituksista, jotka poliisi kielsi vedoten

jalkakäytävän kapeuteen ja liikenteelle aiheutuvaan haittaan. EIT:n mukaan tämä oli suhteetonta

kokoontumisvapauden rajoittamista, sillä mahdollisia liikkumisvapauden haittoja ei kyetty näyttä-

mään toteen. Liikenteelle mielenosoituksesta aiheutuvia väliaikaisia haittoja tulisi myös tietyssä

määrin sietää.174 Tapauksessa voidaan ehkä nähdä myös kotirauhan vaikutus, vaikka viranomaiset

eivät vedonneetkaan siihen perusteluissaan.

      Mielenosoitusoikeus voi rajoittaa elinkeinovapautta (PL 18.1 §). Elinkeinovapauteen kohdistu-

vasta häirinnästä esimerkkinä mainittakoon apulaisoikeusasiamiehen ratkaisu EOA 2402/2006

(4.7.2007), jossa arvioitiin poliisin menettelyä erään vaateliikkeen myymälöihin säännöllisesti koh-

distuneiden mielenosoitusten yhteydessä. Mielenosoituksen kohteena ollut vaateliike, sen asiakkaat

ja ohikulkijat olivat valittaneet mielenosoituksen häiritsevyydestä poliisille.175 KKO:n tapauksessa

2002:91 mielenosoittajat olivat kahliutuneet kaulastaan turkisliikkeen ulko-oveen estäen näin nor-

maalin sisään- ja ulospääsyn liikkeestä176.

      Mielenosoitusoikeus saattaa rajoittaa oikeutta työntekoon (PL 18.1 §). Tapauksessa KKO

2009:47 käsiteltiin metsän hakkuuta estäneiden luontoaktivistien toimintaa. Aktivistit olivat olleet

metsäkoneen välittömässä vaikutuspiirissä sen turvarajan sisäpuolella, ja näin sijoittumisellaan es-

täneet hakkuut. Mielenosoitusoikeus saattaa häiritä oikeutta työntekoon myös esimerkiksi eri mai-

den lähetystöihin kohdistuvien mielenosoituksien muodossa. Mielenosoitusoikeudella on kytkentöjä

diplomaattisia suhteita ja konsulisuhteita koskeviin Wienin yleissopimuksiin (SopS 4/1970 ja SopS

50/1980). Näiden sopimusten mukaan vastaanottajavaltion on estettävä toisen sopimusvaltion edus-

tuston rauhan häiritseminen tai sen arvovallan vahingoittaminen. Laillisen mielenosoituksen ei voi-

da kuitenkaan katsoa häiritsevän edustuston rauhaa tai vahingoittavan sen arvovaltaa siten, että mie-

lenosoituksen sallimisesta seuraisi sopimusrikkomus.177 Esimerkiksi tapauksessa Hyde Park and

174 Ks. EIT Patyi and others v. Hungary (7.10.2008), kappaleet 7 - 10, 12 ja 42.
175 Ks. EOA 2402/2006, luku 3.1. Valituksen seurauksena poliisi teki periaatepäätöksen, jonka seurauksena mielenosoi-
tusten pitopaikka siirrettiin myymälän ulko-ovien edustalta kauemmas vastapäätä olevaan puistoon. Apulaisoikeu-
sasiamies arvioi hallituksen esityksen (HE 145/1998 vp s. 26) ja EIT:n tulkintakäytännön mukaisesti (Ciloglu and ot-
hers v. Turkey, 6.3.2007), että mielenosoitusoikeuden rajoittamisessa voidaan ottaa huomioon se, kuinka kauan mielen-
osoitukset ovat paikalla jatkuneet. Näin myös CDL-AD(2010)020, kappale 84. Tässä todetaan, että saman mielenosoi-
tuksen toistuvuus (esim. asuinalueella) voi olla häirintää ja voi tätä kautta olla legitiimi peruste suojata muiden henki-
löiden oikeuksia. Tämän täyttymiseksi on kuitenkin korkea kynnys.
176 KKO totesi tämän loukanneen liikkeen hallintaa.
177 Ks. HE 145/1998 vp s. 9 - 10.
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others v. Moldova (31.3.2009, No. 1) arvioitiin oikeutta pitää mielenosoitus Romanian lähetystön

edessä178.

      Mielenosoitusoikeus saattaa rajoittaa myös uskonnonvapautta (PL 11 §, EIS 9 art.). EIT:n tapa-

uksessa Öllinger v. Austria (29.6.2006) oli kyse valittajan suunnittelemasta ja etukäteen poliisille

ilmoittamasta, hautausmaalla pyhäinpäivänä pidettävästä muistotilaisuudesta (tai vastamielenosoi-

tuksesta). Poliisi kielsi kokoontumisen järjestämisen, koska samaan aikaan hautausmaalla pidettäi-

siin erään toisen yhdistyksen muistotilaisuus, ja tästä asetelmasta voisi kehittyä konflikti. EIT tun-

nisti tässä tapauksessa neljä kilpailevaa perusoikeutta: (1) valittajan kokoontumisvapaus, (2) valitta-

jan sananvapaus, (3) yhdistyksen oikeus saada positiivista suojelua kokoontumiselleen ja (4) hauta-

usmaalla kävijöiden oikeus saada suojaa uskonnonharjoittamiselleen. EIT:n mukaan uskonnonhar-

joittajat eivät voi odottaa olevansa vapautettuja kaikesta kritiikistä. Valtion uskonnonvapauden tur-

vaamisvelvoite voi olla sidottu tilanteisiin, joissa uskonnolliset näkemykset estetään tai kielletään

sellaisella tavalla, joka estää yksilön oikeuden oman uskontonsa harjoittamiseen. Tässä tapauksessa

vastamielenosoituksen ehdoton kieltäminen oli suhteetonta kokoontumisvapauden rajoittamista.

Viranomaiset olisivat voineet sallia molemmat kokoontumiset, pitää ne erillään toisistaan ja turvata

niitä positiivisilla toimillaan.179

      Perusoikeusjärjestelmä ei ole täysin ristiriidaton kokonaisuus. Kun perusoikeudet ovat keske-

nään ristiriidassa, puhutaan perusoikeuksien kollisiosta (kursivointi TH). Perusoikeuksien toteutta-

misessa pyritään optimoimaan mahdollisimman tehokkaasti yksilöiden perusoikeuksien samanai-

kainen toteutuminen. Joskus perusoikeuksia voidaan kuitenkin joutua asettamaan etusijajärjestyk-

seen. Yksityisten välillä eli horisontaalisuhteessa (erotettava julkisen vallan ja yksilön välisestä ver-

tikaalisuhteesta) voi ilmetä perusoikeuksien perusoikeuskollisioita. Horisontaalisuhde poikkeaa

vertikaalisuhteesta siinä, että horisontaalisuhteessa kumpikin yksilö voi olla samanaikaisesti perus-

oikeuksien subjektina. Vertikaalisuhteessa julkisen vallan edustaja ei voi täysimääräisesti olla pe-

rusoikeuksien subjektina. Näin horisontaalisuhteessa voi periaatteessa syntyä tilanne, jossa kumpi-

kin yksilö voi samanaikaisesti vedota oikeuksiensa suojaksi perusoikeussäännökseen, mutta kysei-

178 Ks. EIT Hyde Park and others v. Moldova (No.1), 31.3.2009, kappaleet 13 ja 30. Moldovan viranomaiset olivat
kieltäneet rauhanomaisen mielenosoituksen pitämisen Romanian lähetystön edessä, koska se mm. saattaisi vahingoittaa
Moldovan valtion ja sen kansalaisten julkisuuskuvaa. EIT totesi, että kokoontumisvapauden takuuta ei voida jättää
viranomaisten päähänpiston ja käsityksen varaan siitä, mikä kokoontuminen ansaitsee luvan ja mikä ei. Mielenosoitus
olisi tullut sallia.
179 Ks. EIT Öllinger v. Austria, 29.6.2006, kappaleet 8 - 11, 15, 34, 39, 46 ja 48. Tilaisuuden tarkoituksena olisi ollut
muistaa II maailmansodan aikana tapettuja Salzburgin juutalaisia. Poliisi epäili sen olevan uhka yleiselle järjestykselle
ja turvallisuudelle, koska oletettavasti samaan aikaan samalla paikalla pidettäisiin perinteinen Comradeship IV -
yhdistyksen muistotilaisuus, jonka tarkoituksena olisi muistaa II maailmansodan aikana tapettuja SS-sotilaita. Comra-
deship IV oli rekisteröity yhdistys, joka koostui pääosin entisistä SS-sotilaista. Se oli pitänyt muistotilaisuutensa yli 40
vuoden ajan samalla Salzburgin hautausmaalla.
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set perusoikeudet eivät ole ainakaan täysimääräisesti samanaikaisesti toteutettavissa.180 Perusoike-

uksien kollisio voi ilmetä sekä lakeja säädettäessä että konkreettisessa lainsoveltamistilanteessa181.

Punninta eri perusoikeuksien välillä tapahtuu ristiriidassa olevien perusoikeuksien punninta-arvon

perusteella.

      Mielenosoituksessa periaatteellisesti merkittävä perusoikeuksien kollisio horisontaalisuhteessa

on mielenosoitusoikeuden sekä henkilökohtaisen turvallisuuden välillä. Perustuslakivaliokunta on

omaksunut tulkintalinjan, jossa henkilökohtaisen turvallisuus erotetaan, EIT:n käytännöstä poike-

ten, Suomessa itsenäiseksi oikeudeksi. Vedoten PL 22 §:n perus- ja ihmisoikeuksien turvaamisen

velvoitteeseen henkilökohtaisen turvallisuuden suojaamiseksi on perusteltu myös voimakeinojen

käyttöoikeuden antaminen järjestyksenvalvojille, jotta he voivat suojata esimerkiksi mielenosoituk-

sissa osanottajien henkilökohtaista turvallisuutta horisontaalisuhteissa.182 Nämä tulkinnat ovat jos-

sain määrin ongelmallisia. Käsittelen näitä vielä jäljempänä.

      Poliisin tehtävä poliisilain 1.1 §:n mukaan on ylläpitää yleistä järjestystä ja turvallisuutta; ylei-

nen järjestys ja turvallisuus on kollektiivinen hyvä183 eikä perusoikeus. Rajanveto yksilön oikeuksi-

en ja kollektiivisten hyvien välillä soveltamistilanteesta riippuen voi olla varsin moniulotteista184.

Mielenosoitustilanteessa on yleensä kyse ryhmän oikeuksista. Kokoontumislain mukaisia yleisiä

kokouksia ei sovelleta yksittäisten henkilöiden mielenilmauksiin. Voidaan tulkita, että käsitteiden

tasolla tämä mielenosoitusten ryhmäluonteisuus laajentaa poliisin tehtävät tietyssä mielessä yksityi-

sestä yleiseen. Ensisijaisesti poliisin tulee turvata rauhanomaista mielenosoitusta. Yleisen järjestyk-

sen ja turvallisuuden mielenosoitusoikeuden rajoitusperusteena tulee täyttää perusoikeuksien yleiset

rajoitusedellytykset. Avainasemassa rajanvedon osalta on se, missä vaiheessa ja millaisin perustein

yleistä järjestystä ja turvallisuutta voidaan alkaa ylläpitää. Minkä verran mielenosoitusoikeudelle

perusoikeutena annetaan painoarvoa? Tämä punninta liittyy läheisesti tutkimustehtävääni. Mielen-

osoitusoikeuden toteutuminen riippuu suuresti siitä, millä perustein poliisi on oikeutettu rajoitta-

maan mielenosoitusoikeutta.

180 Ks. V-P Viljanen 1999 a s. 155.
181 Jonkka 1998 s. 1260. Lainsoveltamistilanteessa kollisio voi ilmetä sekä suoran soveltamisen että tulkinnan tilanteis-
sa.
182 Ks. PeVL 44/1998 vp s. 2 - 3. Ks. myös PeVL 5/1999 vp s. 2 poliisin oikeudesta perusoikeuksien rajoittamiseen
henkilökohtainen turvallisuus -kriteerin perusteella.
183 Vrt. Lavapuro 2000, artikkelin otsikko.
184 Vrt. Alexy 1992 s. 163. Alexy nostaa esiin yksilön oikeuksien ja kollektiivisten hyvien välistä suhdetta käsiteltäessä
normatiivisen ja analyyttisen näkökulman. Normatiivinen ongelma tulee esiin siinä, että yksilön oikeuksien ja kollektii-
visten hyvien välinen punninta palaa yhdenmielisyyteen siitä, mikä on oikeudenmukaista yhteiskunnassa. Ongelmaa ei
voida Alexyn mielestä ratkaista ennen kuin tämä yhdenmielisyys oikeudenmukaisuudesta on saavutettu teorian tasolla.
Analyyttinen ongelma puolestaan koskee yksilön oikeuksien ja kollektiivisten hyvien käsitteiden epämääräisyyttä
(esim. yleinen järjestys ja turvallisuus). Käsitteiden olisi oltava selkeitä, jotta normatiivinen ongelma voitaisiin ratkaista.
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      Perusoikeuspunninnoissa on lähes aina kysymys jonkinlaisesta tasapainoilusta ja optimoinnista

eri suuntiin käyvien näkökohtien välillä185. Tämä luonnollisesti puoltaa perusoikeuksien käsittelyä

(myös) periaatteina186, koska kaikki perusoikeudet eivät voi aina toteutua täysimittaisesti.  Periaat-

teiden punnintaa on sovellettu erityisesti perusoikeuksien kollisiotilanteessa. Voidaan pohtia, missä

laajuudessa Alexyn oikeusnormiteoria soveltuu Suomen oikeusjärjestykseen. Sitä on arvioitava ti-

lannekohtaisesti eri instituutioiden osalta. Alun perin se on tarkoitettu perusoikeussäännösten sovel-

tamiseen Saksan perustuslakituomioistuimessa187.

      Sovellan tässä Alexyn oikeusnormiteoriaa mielenosoitusten valvontaan poliisin näkökulmasta.

Tämä on pelkkä mielikuvituksellinen ajatus, jolla pyrin havainnollistamaan sääntöjen ja periaattei-

den vaikutusta mielenosoituksessa. Lähtökohtaisesti lainmukaisessa, rauhanomaisessa ja käynnissä

olevassa mielenosoituksessa (mielenosoituksen ydinalue) mielenosoitusoikeuden tulisi olla sään-

tö188. Näin tulisi olla, sillä muuten mielenosoitusoikeus perusoikeutena on jossain määrin merkityk-

setön ja altis viranomaisten mielivallalle. Mielenosoituksessa optimoitavia periaatteita voivat olla

esimerkiksi sananvapaus, omaisuudensuoja, liikkumisvapaus, henkilökohtainen turvallisuus, ympä-

ristöperusoikeus, poliisin toiminnan yleiset periaatteet sekä yleinen järjestys ja turvallisuus. Periaat-

teita punnitaan keskenään ja niiden toteutuminen pyritään optimoimaan poliisin toimesta niiden

painoarvon mukaisesti. Jos mielenosoitustilanne muuttuu väkivaltaiseksi, mielenosoitusoikeus voi

lakata olemasta sääntö ja kokoontumislain 19.1 §:n mukaista poliisin velvoitetta yleinen järjestyk-

sen ja turvallisuuden ylläpitämisestä voidaan alkaa toteuttaa. Mikäli rauhanomaisuus voidaan pa-

lauttaa, mielenosoitusoikeus voi palata säännöksi vielä saman mielenosoituksen aikana. Olennaista

kuitenkin on, että mielenosoitustilanteessa mielenosoitusoikeus sääntönä pätee tai ei päde. Pätevä

sääntö täytetään täysimittaisesti ja periaatteiden toteutuminen pyritään optimoimaan niiden painoar-

von mukaisesti.

185 Länsineva 1998 s. 113. Länsineva arvioi myös, että jos jotakin perusoikeutta tai perusoikeusulottuvuutta kunnioite-
taan liian pitkälle, voi tasapaino kärsiä ja jokin toinen perusoikeusnäkökohta jäädä aiheettomasti ilman riittävää kunni-
oitusta. Näin ollen sekä perusoikeuksien ylisuojaamiseen että alisuojaamiseen liittyy ongelmia.
186 Jyränki 2003 s. 424. Ks. myös Tuori 2007 s. 271. Perusoikeuksien punninnassa periaatteina on myös vaaroja. Tuori
huomauttaa, että perusoikeusnormien ymmärtäminen periaatteiksi voi johtaa tuomarivaltioistumiseen. Jos tuomioistui-
met alkavat johtaa ratkaisunormeja välittömästi perustuslaista, niin lainsäädännön merkitys vähenee ylikonstitutionali-
soitumisen seurauksena.
187 Ks. Jyränki 2003 s. 423. Jyränki arvioi tässä Alexyn oikeusnormiteorian soveltuvuutta perustuslakivaliokunnan tul-
kintatoimintaan.
188 En tarkoita, että mielenosoitusoikeus olisi aina lähtökohtaisesti sääntö. Esim. poliisi voi rajoittaa joissain tapauksissa
etukäteen mielenosoituksen järjestämistä tietyin ehdoin, kuten kokoontumislain 10 §:ssä olevin perustein.



3. MIELENOSOITUSOIKEUDEN SÄÄNTELYSTÄ

52

3.4. Kokoontumislaki mielenosoitusoikeuden täsmentäjänä

Kokoontumislain tarkoituksena on turvata kokoontumisvapauden käyttämistä sekä ohjata yleisten

kokousten ja yleisötilaisuuksien järjestämistä tarpeellisilla järjestysluontoisilla säännöksillä (ko-

koontumislain 1 §). Kokoontumislaki on erityislaki suhteessa poliisilakiin189. Millainen on lainmu-

kainen mielenosoitus ja mitä toimia sen järjestäminen edellyttää? Asiaan liittyvät tärkeimmät sään-

nökset ovat seuraavaksi tarkastelussa.

      Kokoontumislain 3 § määrittelee yleiset periaatteet mielenosoituksen järjestämiselle. ”Yleinen

kokous ja yleisötilaisuus on järjestettävä rauhanomaisesti sekä osanottajien tai sivullisten turvalli-

suutta vaarantamatta ja heidän oikeuksiaan loukkaamatta. Tällaista tilaisuutta järjestettäessä on huo-

lehdittava siitä, ettei kokoontumisesta aiheudu huomattavaa haittaa ympäristölle. Ketään ei saa

yleistä kokousta tai yleisötilaisuutta järjestettäessä asettaa ilman hyväksyttävää syytä eri asemaan

henkilöön liittyvän syyn perusteella.”

      Aloitetaan tämän pykälän purkaminen sen ensimmäisestä virkkeestä. Kokoontumislaki suojaa

siis lähtökohtaisesti vain rauhanomaista mielenosoitusta. Väkivaltaista tai vahinkoa aiheuttavaa

mielenosoitusta ei suojata. Myös ihmisoikeussopimukset edellyttävät kokoontumisvapauden käytöl-

tä rauhanomaisuutta. Mikäli mielenosoitus ei täytä rauhanomaisuuden vaatimusta, henkilöt eivät

säästy rangaistuksilta vedoten kokoontumisvapauden käyttämiseen, jos he ovat rikkoneet muuta

voimassaolevaa lainsäädäntöä. Vaatimus osanottajien ja sivullisten turvallisuuden sekä oikeuksien

huomioimisesta edellyttää muun muassa sitä, että mielenosoituksen järjestäjän on huolehdittava

riittävistä turvallisuustoimista. Monesti voi tulla kyseeseen esimerkiksi harkinta järjestyksenvalvo-

jien mahdollisesta tarpeesta. Järjestäjän velvollisuuksiin liittyy myös vastuu sivullisten aseman

huomioimisesta. Mielenosoituksesta mahdollisesti sivullisille aiheutuva haitta on rajattava mahdol-

lisimman vähäiseksi. Sivullisten odotetaan sietävän kohtuuden rajoissa pientä aiheutuvaa haittaa.

Käytännössä jos mielenosoitus pidetään yleisellä paikalla ja siinä käytetään esimerkiksi äänentoisto-

laitteita, aiheutuu siitä väistämättä jonkin verran haittaa sivullisille.190

      Toisessa virkkeessä on mainittu järjestäjän velvollisuus huolehtia siitä, ettei mielenosoituksesta

aiheudu huomattavaa haittaa ympäristölle. Tämä järjestäjän velvoite saa yksilöidymmän sisältönsä

kokoontumislain muiden säännösten kautta, esimerkiksi kokousvälineiden ja rakennelmien poista-

mista sekä alueen puhdistamista koskevassa kokoontumislain 24 §:ssä. Periaate edellyttää, että jär-

jestäjä huolehtii tarpeellisista toimenpiteistä huomattavien ympäristöhaittojen estämiseksi. Ympäris-

189 HE 145/1998 vp s. 14.
190 Ks. Pohjolainen – Majuri 2000 s. 125 - 126.
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töllä tarkoitetaan sekä rakennettua että luonnonvaraista ympäristöä. Ympäristöhaitoilla tarkoitetaan

ohimeneviä ja pysyviä haittoja. Periaate koskee nimenomaisesti vain huomattavien haittojen estä-

mistä, mutta periaatteen hengen mukaista on, että järjestäjän tulisi huolehtia mahdollisuuksien mu-

kaan myös tilaisuudesta aiheutuvien vähäisempien haittojen rajoittamisesta. Vähäisenä haittana voi-

daan pitää esimerkiksi nurmikon tilapäistä tallaantumista.191

      Viimeisenä mainittu syrjinnän kielto kieltää asettamasta ketään eri asemaan henkilöön liittyvän

syyn perusteella. Syrjinnän tyypillinen esiintymismuoto on se, että henkilöä estetään osallistumasta

mielenosoitukseen ilman hyväksyttävää syytä. Henkilön osallistuminen mielenosoitukseen voidaan

kieltää hyväksyttävin perustein, mutta tällainen kohtelu edellyttää perustellun syyn.192 Vuonna 2008

asetetun kokoontumislain 25.1 §:n mukaan rangaistus syrjinnästä yleistä kokousta järjestettäessä

säädetään rikoslain 11 luvun 11 §:ssä. Rikoslain 11 luvun 11 §:n mukaan syrjintää yleisessä koko-

uksessa on ilman hyväksyttävää syytä (1) olla palvelematta jotakuta yleisesti noudatettavilla ehdoil-

la, (2) kieltäytyä päästämästä jotakuta tilaisuuteen tai kokoukseen tai poistaa hänet sieltä taikka (3)

asettaa joku ilmeisen eriarvoiseen asemaan tai muita olennaisesti huonompaan asemaan rodun, kan-

sallisen tai etnisen alkuperän, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, sukupuolisen

suuntautumisen, perimän, vammaisuuden, tai terveydentilan taikka uskonnon, yhteiskunnallisen

mielipiteen, poliittisen tai ammatillisen toiminnan tai muun näihin rinnastettavan seikan perusteella

(kielletyt syrjintäperusteet mielenosoituksessa).

      Tärkeänä osana mielenosoituksen järjestämiseen liittyy kokoontumislain 7.1 §:n mukainen il-

moitusvelvollisuus. Järjestäjän on tehtävä ulkona yleisellä paikalla järjestettävästä mielenosoitukses-

ta etukäteen ilmoitus poliisille. Ilmoitus on tehtävä vähintään kuusi tuntia ennen mielenosoituksen

alkamista. Myöhemminkin tehtyä ilmoitusta voidaan pitää pätevänä, jos mielenosoituksen järjestä-

misestä ei aiheudu kohtuutonta haittaa yleiselle järjestykselle. Puutteellinen ilmoitus ei merkitse

säännöksessä tarkoitettua olennaista lainvastaisuutta eikä siten sellaisenaan oikeuta poliisia keskeyt-

tämään tai päättämään yleistä kokousta, eikä ilmoituksen puuttuminenkaan sinänsä luo tuollaista

oikeutta193. Näin totesi myös EIT tapauksessa Oya Ataman v. Turkey (5.12.2006). Kyseisestä mie-

lenosoituksesta ei tehty ennakkoilmoitusta, joten se oli lainvastainen, mutta pelkkä tilanteen lain-

vastaisuus ei EIT:n tulkinnan mukaan oikeuta loukkaamaan kokoontumisvapautta.194 Kansainväliset

ihmisoikeusvelvoitteet eivät velvoita kansallista lainsäädäntöä asettamaan vaatimusta etukäteisil-

191 Ks. Pohjolainen – Majuri 2000 s. 126.
192 Ks. Pohjolainen – Majuri 2000 s. 126 - 128. Ks. myös HE 145/1998 vp s. 21, jossa käsitellään ihmisten erilaiseen
kohteluun edellyttävää hyväksyttävää syytä mielenosoituksessa, tosin vain pintapuolisesti.
193 PeVM 13/1998 vp s. 5.
194 Ks. EIT Oya Ataman v. Turkey, 5.12.2006, kappale 39.
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moituksesta, mutta tällaisen vaatimuksen asettaminen on sallittua195. YK:n ihmisoikeuskomitean

(myöhemmin IOK) tapauksessa Kivenmaa v. Finland (31.3.1994) käsiteltiin vierailevan valtion

päämieheen kohdistuneen poliittisen protestin estämistä ennakkoilmoituksen puuttumisen vuoksi

vanhan kokouslain 12.1 §:n perusteella. IOK totesi Suomen rikkoneen KP-sopimuksen 19 (sanan-

vapaus) ja 21 artikloita.196

      Ilmoituksen poliisille voi tehdä joko kirjallisesti tai suullisesti, esimerkiksi puhelimitse. Ilmoitus

mielenosoituksesta tehdään kyseisen paikkakunnan poliisille. Ilmoituksen voi tehdä mielenosoituk-

sen järjestäjä tai tämän edustaja. Poliisi voi saamansa ilmoituksen perusteella antaa ohjeita järjestä-

jälle mielenosoituksen järjestämiseen liittyen, mutta poliisi ei voi ennalta kieltää lainmukaisen mie-

lenosoituksen pitämistä. Kokoontumislain 21 §:n mukaan poliisi voi keskeyttää tai päättää käynnis-

sä olevan mielenosoituksen, jos sen jatkamisesta aiheutuisi välitöntä vaaraa ihmisten turvallisuudel-

le, omaisuudelle tai ympäristölle tai jos mielenosoitusta järjestettäessä toimitaan muutoin lainvastai-

sesti. Ensisijainen vastuu turvallisuudesta on kuitenkin mielenosoituksen järjestäjällä. Mielenosoi-

tuksen järjestäjän tai puheenjohtajan velvollisuus on keskeyttää tai päättää mielenosoitus, jos siihen

on tarvetta.197

      Mitä tietoja ilmoituksen tulee sisältää? Kokoontumislain 8.1 §:ssä on lueteltu tarpeelliset tiedot

tyhjentäväksi tarkoitetussa listassa198. Tyhjentävä lista merkitsee tässä sitä, että poliisi ei voi vaatia

lisätietoja näiden tietojen lisäksi. Ilmoituksen tulee sisältää (1) kokouksen järjestäjä, (2) kokouksen

tarkoitus, (3) kokouspaikka tai kulkueen reitti, (4) kokouksen alkamisaika ja arvioitu päättymisaika,

(5) järjestäjän asettamat järjestyksenvalvojat sekä (6) kokouksessa käytettävät rakennelmat ja muut

erityisvälineet. Selvyyden vuoksi mainittakoon, että pykälässä käytetty sanamuoto ”kokous” sisäl-

tää myös mielenosoitukset. Näiden kohtien lisäksi kokoontumislain 8.2 §:ssä on vielä mainittu vaa-

timus yhteyshenkilön ilmoittamisesta poliisille. Yhteyshenkilön tulee olla poliisin tavoitettavissa,

jotta poliisi voi tarvittaessa ottaa häneen yhteyttä järjestelyyn liittyvissä asioissa.

Spontaani mielenosoitus (kursivointi TH) tarkoittaa välitöntä vastausta vaativaa tapahtumaa,

välikohtausta, puhetta tai toista kokoontumista. Spontaanin mielenosoituksen tilanteessa järjestäjällä

tai henkilöillä ei ole tosiasiallista mahdollisuutta täyttää laissa vaadittua aikavaatimusta ennakkoil-

moituksen osalta, sillä odottaminen voisi tehdä heidän mielenosoituksensa viestin heikommaksi tai

merkityksettömäksi. Näissä tilanteissa mielenosoittajien tulisi kuitenkin tehdä ilmoitus mielenosoi-

195 Ks. CDL-AD(2010)020, kappale 113.
196 Ks. IOK Kivenmaa v. Finland, 31.3.1994, kohdat 2.1, 9.2 ja 9.3. Poliisi esti protestoijia esittämästä banderollia, joka
kritisoi vierailevan päämiehen edustaman valtion ihmisoikeustilannetta.
197 Ks. Pohjolainen – Majuri 2000 s. 139 - 140. Vrt. myös CDL-AD(2010)020, kappale 188. Etelä-Afrikassa on käytös-
sä malli, jossa osapuolten eli mielenosoittajien ja viranomaisten tulee allekirjoittaa etukäteen kirjallinen sopimus mie-
lenosoitusta koskevien tehtävien ja velvollisuuksien jakamisesta.
198 PeVM 13/1998 vp s. 3.
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tuksestaan poliisille mahdollisimman pian. Kokoontumisvapautta sääntelevien kansallisten lakien

tulisi eksplisiittisesti mahdollistaa poikkeaminen ennakkoilmoitusvaatimuksesta tai mahdollisuus

ennakkoilmoituksessa mainitun ajan lyhentämisestä spontaanien mielenosoitusten kohdalla.199 Buk-

ta and others v. Hungary oli ennakkotapaus spontaanista mielenosoituksesta, josta ei tehty lainkaan

laissa vaadittua etukäteisilmoitusta. Mielenosoituksen kohteena oli poliittinen tapahtuma, joka vaati

välitöntä reagoimista. Unkarin lainsäädännön edellyttämä kolme vuorokautta ennen mielenosoituk-

sen alkua tehtävä ennakkoilmoitus olisi tosiasiassa estänyt mahdollisuuden mielenosoituksen pitä-

miseen ajoissa, sillä tieto kyseisestä tapahtumasta tuli edellispäivänä. Unkarin poliisi hajotti mie-

lenosoituksen. EIT totesi tuomiossaan, että rauhanomaisen mielenosoituksen hajottaminen vain

etukäteisilmoituksen puuttumisen vuoksi on suhteetonta kokoontumisvapauden rajoittamista. Tuo-

miossa myös todettiin, että välitöntä vastausta vaativassa, poliittisen tapahtuman erityisolosuhteissa

mielenosoituksen pitäminen saattoi olla perusteltua.200 Myös apulaisoikeusasiamies on tunnistanut

spontaanien mielenosoitusten sallittavuuden201. Tästä tapauksesta voidaan johtaa, tietyin varauksin,

spontaanien mielenosoitusten periaatteellinen sallittavuus.

      Richard Wasserstrom on käsitellyt lain noudattamisvelvollisuutta kolmella eri tasolla, jotka voi-

daan jakaa (1) absoluuttiseen velvollisuuteen, (2) prima facie -velvollisuuteen ja (3) joustavaan vel-

vollisuuteen. Absoluuttista velvollisuutta ei voida jättää huomioimatta missään olosuhteissa, prima

facie -velvollisuus voidaan jättää joissain olosuhteissa huomioimatta (punnintatilanteissa) ja jousta-

va velvollisuus on yleensä huomioimisen arvoinen, mutta ei aina. Joustava velvollisuus on näistä

heikoimmin velvoittava.202 Bukta and others v. Hungary -tapauksen yhteydessä voidaan analysoida

spontaanien mielenosoitusten oikeutettavuutta Suomessa ja velvollisuutta noudattaa lakia. Vaikka

spontaanien mielenosoitusten pitämistä ei olisi turvattu kansallisessa lainsäädännössä, viranomais-

ten tulisi siitä huolimatta turvata rauhanomaisia spontaaneja mielenosoituksia203. Kokoontumislain

7.1 §:n mukaan ilmoitus mielenosoituksesta on tehtävä vähintään kuusi tuntia ennen mielenosoituk-

sen alkamista, mutta myöhemminkin tehtyä ilmoitusta voidaan pitää pätevänä, jos mielenosoituk-

sesta ei aiheudu kohtuutonta haittaa yleiselle järjestykselle. Voidaanko tulkita, että välitöntä rea-

goimista vaativa tapahtuma oikeuttaisi mielenosoituksen järjestäjän jossain tapauksissa poikkea-

maan lainmukaisesta kuuden tunnin säännön noudattamisvelvollisuudesta ja mahdollisesti joskus

jopa koko etukäteisilmoituksen tekemisestä? Bukta and others -tapauksessa luodun periaatteen va-

lossa voidaan tulkita, että kokoontumislain 7.1 §:n noudattaminen voi olla prima facie -velvollisuus.

199 Ks. CDL-AD(2010)020, kappaleet 126 ja 128.
200 Ks. EIT Bukta and others v. Hungary, 17.7.2007, kappaleet 11, 14, 34 ja 36.
201 Ks. EOA 2936/2006, kohta 3.2.2.
202 Ks. Wasserstrom 1999 s. 21.
203 Ks. CDL-AD(2010)020, kappale 131.
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      Smash Asem -mielenosoituksesta ennakkoilmoitus oli tehty ajoissa. Ilmoitus oli kuitenkin puut-

teellinen mielenosoituksen järjestyksenpidon osalta, sillä apulaisoikeusasiamiehen mukaan siinä ei

ollut mitään selvitystä siitä, miten mielenosoituksen järjestyksenpito aiottiin hoitaa. Apulaisoikeu-

sasiamies arvioi tässä myös, että mielenosoituksen sallittavuutta arvioitaessa ei ole ratkaisevaa mer-

kitystä sillä, onko ilmoittaminen hoidettu muodollisesti oikein. Poliisilla oli myös ongelmia yhtey-

denpidossa204 ennakkoilmoituksessa nimettyyn yhteyshenkilöön. Järjestyksenpidosta ja kulkueen

reitistä neuvotteleminen yhteyshenkilön kanssa ei toteutunut. Lopulta vastuu mielenosoituksen jär-

jestyksenpidosta jäi yksin poliisin vastuulle.205

      EIT:n tapauksessa Éva Molnár v. Hungary (7.10.2008) ennakkoilmoitusta mielenosoituksesta ei

tehty, vaikka siihen olisi ollut reilusti aikaa (noin kaksi kuukautta). EIT totesi, että Bukta and others

-tapauksessa luotua periaatetta ei voida laajentaa niin, ettei etukäteisilmoituksen puuttuminen kos-

kaan voisi olla oikeutettu peruste mielenosoituksen hajottamiselle. Oikeus pitää spontaaneja mie-

lenosoituksia voi ohittaa ennakkoilmoitusvelvollisuuden vain erityisolosuhteissa, esimerkiksi jos

viivästyksestä seuraisi vastareaktion tuleminen vanhentuneeksi. EIT:n mukaan poliisi oli tässä tapa-

uksessa oikeutettu hajottamaan mielenosoituksen, koska se aiheutti huomattavaa häiriötä liikenteel-

le ja yleiselle järjestykselle. EIT kommentoi tapauksen 44. kappaleessa myös tästä mahdollisesti

aiheuttavaa ”chilling effect”206 -ilmiötä spontaaneiden mielenosoitusten järjestämistä kohtaan tule-

vaisuudessa. EIT oli tässä tapauksessa kuitenkin tyytyväinen siihen, että mielenosoittajat olivat saa-

neet toteuttaa kokoontumisvapautta usean tunnin ajan (eli kokoontumisvapautta oli turvattu).207

      Kokoontumislain 11 § käsittelee kokousvälineitä. Sen mukaan ”mielenosoituksessa saa käyttää

julisteita, tunnuksia, äänenvahvistimia ja muita tavanomaisia kokousvälineitä sekä tilapäisiä raken-

nelmia. Järjestäjän on tällöin huolehdittava siitä, etteivät ne aiheuta vaaraa tai kohtuutonta haittaa

osanottajille, sivullisille tai ympäristölle.” Hallituksen esityksen (145/1998 vp) mukaan tilapäisillä

rakennelmilla tarkoitetaan esimerkiksi puhujakorokkeita. Tavanomaisia kokousvälineitä olisivat

luettelossa mainittujen lisäksi esimerkiksi liput, kyltit ja banderollit. Kokousvälineitä käytettäessä ja

204 Kokoontumislain 10.4 §:n mukaan poliisi voi ryhtyä 10 §:n mukaisiin toimenpiteisiin ilman neuvottelua yhteyshen-
kilön kanssa, jos yhteyshenkilö ei ole tavoitettavissa. Perehdyn kokoontumislain 10 §:ään tutkielman luvussa 4.
205 Ks. EOA 1836/2007 s. 13 - 14. Apulaisoikeusasiamies viittasi tässä myös Bukta and others -tapaukseen. ”Euroopan
ihmisoikeustuomioistuinkin on todennut, että kokoontumisvapauteen puututtiin suhteettomalla tavalla, jos kokous hajo-
tettiin yksinomaan etukäteisilmoituksen puuttumisen vuoksi tilanteessa, jossa välitön reagointi poliittiseen tapahtumaan
mielenosoituksen muodossa saattoi olla perusteltua eivätkä osallistujat syyllistyneet mihinkään laittomuuksiin (Bukta
and others -tapaus, 17.7.2007).”
206 Chilling effect tarkoittaa tässä yhteydessä, että tämä ratkaisu voisi tulevaisuudessa vähentää spontaaneiden mielen-
osoitusten järjestämishalukkuutta. Chilling effect -argumentointi on tullut esille muissakin EIT:n mielenosoituksiin
liittyvissä tapauksissa. Ks. esim. EIT Nurettin Aldemir and others v. Turkey, 18.12.2007, kappale 34. ”Although two
applicants were acquitted of charges and no proceedings were brought against the others, the interference in the meet-
ings and the force used by the police to disperse the participants, as well as the subsequent prosecution, could have had
a chilling effect and discouraged the applicants from taking part in similar meetings.”
207 Ks. EIT Éva Molnár v. Hungary, 7.10.2008, kappaleet 37, 38, 39, 43 ja 44.
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rakennelmia pystytettäessä tulisi järjestäjän huolehtia siitä, etteivät ne aiheuta vaaraa tai kohtuutonta

haittaa osanottajille, sivullisille tai ympäristölle. Sivullisten olisi kuitenkin siedettävä mielenosoi-

tuksesta aiheutuvaa tavanomaista häiriötä.208 Apulaisoikeuskanslerin ratkaisussa OKA 1266/1/98

(29.10.1999) käsiteltiin mielenosoituksessa käytettyjen välineiden lainmukaisuutta. Apulaisoikeus-

kansleri totesi ratkaisussaan, että poliisin päätös kieltää esittämästä epäasiallisia julisteita ei ole so-

pusoinnussa mielenosoitus- ja sananvapautta koskevien periaatteiden kanssa. Lisäksi apulaisoikeus-

kansleri totesi, että mielenosoituksessa esitetyt näkemykset eivät saa vaikuttaa poliisin menettelyyn,

eikä banderollin teksti ollut sisällöltään lain tai hyvän tavan vastainen.209 EIT:n tapauksessa Christi-

an Democratic People’s Party v. Moldova (2.2.2010, No. 2) Moldovan viranomaiset olivat kieltä-

neet mielenosoituksen järjestämisen, muun muassa koska siitä etukäteen jaetuissa lehtisissä oli ollut

Venäjä-vastaisia iskulauseita, ja aiemmin saman puolueen järjestämässä mielenosoituksessa oli pol-

tettu kuva Venäjän presidentistä sekä poltettu Venäjän lippu. Viranomaiset epäilivät, että mielen-

osoituksesta aiheutuisi väkivaltaisuuksia ja sen pitäminen kiellettiin. EIT totesi tuomiossaan, että

rauhanomainen mielenosoitusoikeus on turvattu kaikille, ja valtion tehtävänä on suojata mielenosoi-

tusta mahdollisilta väkivaltaisilta vastamielenosoituksilta. Sananvapauden turvaaminen on erityisen

tärkeää poliittisille puolueille. Venäjä-vastaisista iskulauseista, presidentin kuvan polttamisesta ja

lipun polttamisesta EIT totesi, että ne ovat yksi julkisen mielipiteenilmaisun muodoista.210 Myös-

kään kokoontumisessa käytettävät tunnukset, univormut, musiikki, liput, merkit tai banderollit, jot-

ka muistuttavat tuskallisesta historiasta, eivät itsessään oikeuta rajoittamaan rauhanomaista kokoon-

tumisvapautta211.

208 Ks. HE 145/1998 vp s. 27. Vrt. KHO 1974-A-II-31. Tapauksessa arvioitiin äänenvahvistimien käyttöä yleisessä
kokouksessa. KHO totesi äänenvahvistinten käyttämisen edellyttävän luvanhakumenettelyä. Lisäksi KHO totesi yleisel-
lä tasolla sanan- ja kokoontumisvapauden käyttämisen olevan sallittua vain niin, ettei se vaaranna yleistä järjestystä ja
turvallisuutta. Yleistä järjestystä ja turvallisuutta painottavista lähtökohdista on EIS:een liittymisen ja perusoikeusuudis-
tuksen myötä jo irtaannuttu, eikä kokoontumisvapautta voida enää rajoittaa kunnallisilla ohjesäännöillä.
209 Ks. OKA 1266/1/98. Tapauksessa oli kyse sotilasparaatin yhteydessä pidetystä rauhanomaisesta mielenosoituksesta.
Mielenosoittajat olivat pitäneet esillä banderollia, jossa luki ”sotilassaappaat pois sivistyskaupungista”. Mielenosoittajat
olivat kieltäytyneet noudattamasta poliisin poistumiskäskyä, jolloin poliisi otti heidät kiinni voimakeinoin.
210 Ks. EIT Christian Democratic People’s Party v. Moldova (No. 2), 2.2.2010, kappaleet 7, 9, 23, 25 ja 27. Todistus-
taakka mielenosoituksista mahdollisesti syntyvien väkivaltaisuuksien osoittamiseksi on valtiolla. Tässä tapauksessa
mielenosoituksen pitäminen olisi tullut sallia.
211 Ks. CDL-AD(2010)020, kappale 97. Ks. myös EIT Vajnai v. Hungary, 8.7.2008, kappaleet 6, 7 ja 58. Viranomaiset
olivat käskeneet valittajan ottamaan punatähden pois takistaan. Hänelle oli tullut kotimaassaan myöhemmin myös ri-
kosoikeudellisia seuraamuksia totalitaariseksi mielletyn symbolin julkisesta käyttämisestä. EIT:n mukaan punatähden
esillä pitäminen takissa ei ole kiellettyä mielenosoituksissa.
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3.5. Järjestyksenvalvojat julkisen vallan käyttäjinä mielenosoituksessa

Mielenosoituksessa päävastuu järjestyksenpidosta on ensisijaisesti järjestäjällä (kokoontumislain 17

§). Järjestäjä voi asettaa kokoontumislain 18 §:n perusteella järjestyksenvalvojia valvomaan järjes-

tystä ja turvallisuutta212 mielenosoituksessa. Lähtökohtaisesti mielenosoituksen järjestyksestä ja

turvallisuudesta siis vastaa järjestäjä omin voimavaroin. Jos viranomaiset joutuvat puuttumaan mie-

lenosoituksen kulkuun, on se yleensä merkki siitä, että järjestäjä ei ole kyennyt suoriutumaan järjes-

tystehtävistä kokoontumislain edellyttämällä tavalla.

      Kokoontumislain 18 §:ssä säännellään tarkemmin järjestyksenvalvojien asettamista mielenosoi-

tukseen. Järjestyksenvalvojien valtuuksista säädetään laissa järjestyksenvalvojista (533/1999). Mie-

lenosoituksessa käytettävien järjestyksenvalvojien tulee olla poliisin tähän tehtävään nimenomaises-

ti hyväksymiä ja heillä on laissa säädetyt, jokamiestä laajemmat toimivaltuudet. Vuonna 2007 asete-

tun järjestyksenvalvojalain 2.1 §:n mukaan järjestyksenvalvojan tehtävänä on ylläpitää järjestystä ja

turvallisuutta sekä estää rikoksia ja onnettomuuksia siinä tilaisuudessa tai sillä alueella, jonne hänet

on 1 §:n 1 momentissa mainitun säädöksen nojalla asetettu järjestyksenvalvojaksi (toimialue). Jär-

jestyksenvalvojalla on järjestyksenvalvojalain mukaan mielenosoituksessa toimivaltuudet henkilön

pääsyn estämiseen (6 §), henkilön poistamiseen (7.1 §), henkilön tarkastamiseen kiellettyjen esinei-

den ja aineiden varalta (8.2 §), näiden aineiden poisottamiseen (8.3 §) sekä voimakeinojen käyttöön

(9 §)213.

      Järjestyksenvalvojalaki on luonteeltaan tyypillisesti sellaista lainsäädäntöä, jossa säännellään

yksilön perusoikeuksien kannalta herkkiä kysymyksiä. Järjestyksenvalvojan toimivallan arvioinnis-

sa erityisen merkityksellisiä ovat perustuslain 7 §:n säännökset henkilökohtaisesta vapaudesta, kos-

kemattomuudesta ja turvallisuudesta sekä niitä vastaavat ihmisoikeussopimusten määräykset (EIS:n

5 art.). Perustuslain 7.3 § sisältää henkilökohtaiseen koskemattomuuteen puuttumista ja vapauden

riistämistä täsmentäviä säännöksiä, joiden mukaan henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ei saa

212 Lainsäätäjä on perinteiden mukaisesti pitänyt käsitteiden tasolla erillään järjestyksen ja turvallisuuden sekä yleisen
järjestyksen ja turvallisuuden. Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämisen tehtävää ei ole annettu yksityisille.
Voidaan kuitenkin pohtia, mikä merkitys yleinen-sanan poisjättämisellä on reaalimaailmassa järjestyksenvalvojan teh-
täviin mielenosoituksessa julkisella paikalla väkijoukkoa valvottaessa. Vrt. Kerttula 2010 s. 122. Kerttulan mielestä
ainoa näiden käsitteiden välinen ero on, että järjestyksenvalvoja voidaan nimittää tehtäväänsä vain erityislakien perus-
teella ja rajatulle alueelle. Poliisin tehtäväpiiri puolestaan kattaa koko poliisipiirin alueen.
213 Ks. PeVL 44/1998 vp s. 3. Perustuslakivaliokunta ei hyväksynyt järjestyksenvalvojalaissa mainittuja järjestyksen-
valvojan valtuuksia kiinniottamiseen (ks. järjestyksenvalvojalain 7.2 §:n sisältämä kiinniottamisen kielto yleisissä ko-
kouksissa) ja säilössäpitoon (säilössäpito ei tule kyseeseen, jos kiinniottoa ei ensin tehdä) käytettäväksi kokoontumisva-
pauden yhteydessä.
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puuttua eikä vapautta riistää mielivaltaisesti eikä ilman laissa säädettyä perustetta. Oikeus henkilö-

kohtaiseen koskemattomuuteen antaa suojaa esimerkiksi henkilöön käyviä tarkastuksia vastaan.214

Ilkka Saraviita on arvioinut järjestyksenvalvojien käyttämistä mielenosoituksissa.
”Suurehkojen ihmisryhmien kokoontuessa yhteen syntyy järjestysriskejä, joissa joi-
denkin osallistujien väkivaltainen käyttäytyminen aiheuttaa vaaratilanteita sekä ulkoti-
loissa että kokouksia varten käytössä olevissa muissa tiloissa. Julkisen vallan, lähinnä
poliisin, erityisvelvollisuutena on tällöin huolehtia järjestyksen ylläpidosta. Poliisin
voimavarat eivät ole aina tähän riittäviä. Kokoontumisvapauden ja mielenosoitusoi-
keuden ongelmatilanteeksi saattaa muodostua se, että valtiosäännön vahvistamaa pe-
rusoikeuden käyttötilannetta joudutaan viime kädessä voimankäyttöön turvautuen
varmistamaan, ja järjestystä joudutaan ylläpitämään erilaisin vapauteen ja fyysiseen
koskemattomuuteen puuttuvin keinoin. Nämä keinot voivat osaltaan toisaalta olla este
kokoontumisen tavoitteen toteutukselle ja toisaalta ne voivat merkitä osallisten perus-
oikeussuojan konkreettisia kavennuksia (esimerkiksi kiinniotot ja tilaisuudesta pois-
tamiset). Poliisin voimavarojen niukkuuden kompensoimiseksi on vanhastaan käytetty
järjestäjien palkkaamia järjestysmiehiä.215” Saraviidan kannanotto216 nostaa esiin kes-
kustelua järjestyksenvalvojien asemasta mielenosoituksessa. Venetsian komissio on
todennut, että valtion tulisi turvata myös tosiasiallinen vapaus mielenosoitusoikeuteen,
sillä riittävien voimavarojen järjestäminen muodostaa osan valtion positiivista velvoi-
tetta turvata ihmisoikeussopimuksissa taattu kokoontumisvapaus217.

Kokoontumislain 23.1 § kieltää yleisissä kokouksissa ja yleisötilaisuuksissa taikka niiden välittö-

mässä läheisyydessä sellaisten esineiden ja aineiden hallussapidon, jotka voivat perustellusti vaa-

rantaa henkeä tai terveyttä. Näitä ovat ampuma-ase, räjähdysaine, teräase tai muu sellainen esine tai

aine, jota on perusteltua aihetta epäillä voitavan käyttää henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikok-

sen tekemiseen. Lisäksi kokoontumislain 23.3 § asettaa mahdollisuuden järjestäjälle ja poliisille

tarvittaessa kieltää päihdyttävien aineiden hallussapidon yleisessä kokouksessa tai yleisötilaisuudes-

sa. Hallintovaliokunta esitti päihdyttävien aineiden hallussapidon totaalista kieltoa, mutta perustus-

lakivaliokunta ei katsonut tarpeelliseksi ulottaa kieltoa koskemaan kaikkia yleisötilaisuuksia ja ylei-

siä kokouksia218. Tämä päihdyttävien aineiden hallussapidon kielto on siis harkinnanvarainen ja

tilaisuuskohtainen. Edellä mainitut kokoontumislain pykälät edellyttävät tehokasta tarkastusta. Ko-

koontumislain 23.4 § säätää oikeudesta tarkastaa tilaisuuden osanottajat ja näiden mukana olevat

tavarat (turvallisuustarkastus). Joko järjestäjä tai poliisi voi määrätä järjestyksenvalvojan suoritta-

214 Ks. Pohjolainen – Majuri 2000 s. 199. Tässä todetaan myös, että henkilökohtaisella koskemattomuudella on läheinen
yhteys PL 10 §:ssä turvattuun yksityiselämän suojaan, jonka piiriin kuuluu mm. oikeus määrätä itsestään ja kehostaan.
215 Saraviita 2005 s. 403 - 404.
216 Vaikka mielenosoitusoikeuden turvaaminen voi olla tosiasiallisesti suuri poliisin voimavarojen sitoja, ei mielenosoi-
tusoikeuden turvaamisen perus- ja ihmisoikeutena pitäisi tyhjentyä poliisin voimavarojen riittämättömyys -perusteluun.
Vrt. myös HE 71/1929 vp s. 1. Järjestysmiesten asettamista huvitilaisuuksiin perusteltiin poliisin voimavarojen riittä-
mättömyydellä jo vuonna 1929. Maaseudulla pidettäviä huvitilaisuuksia pidettiin etupäässä viikonloppuisin, eikä vaki-
naisia poliiseja riittänyt komennettavaksi näihin tilaisuuksiin.
217 Ks. CDL-AD(2010)020, kappale 161: ”adequate resourcing forms part of the positive obligation of participating
States to protect the right to assemble”.
218 Ks. PeVM 13/1998 vp s. 5.
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maan tämän tarkastuksen. Tällainen tarkastus kuitenkin edellyttää tarvetta – on oltava perusteltu syy

tarkastukselle. Tarve arvioidaan tilaisuuskohtaisesti, ja tällainen määräys voidaan antaa vain silloin,

kun se on tarpeen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi.219 Tämä henkilöiden tarkastusoike-

us voidaan ymmärtää tarkastettavan yksilön näkökulmasta henkilökohtaista vapautta ja koskemat-

tomuutta, yksityiselämän suojaa sekä kokoontumisvapautta rajoittavaksi220.

      Perustuslain mukaan merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä voidaan antaa vain

viranomaisille (PL 124 §). Oikeus voimakeinojen käyttöön on julkisen vallan käyttämisen äärim-

mäisimpiä muotoja. Perustuslakivaliokunta on kuitenkin sallinut tavallisessa lainsäätämisjärjestyk-

sessä säädettäväksi yksityisille järjestyksenvalvojille voimakeinojen käyttöoikeuden mielenosoituk-

sissa221. Perustuslakivaliokunta perusteli lausunnossaan ratkaisuaan muun muassa järjestyksenval-

vojien tehtäväkentän laaja-alaisuudella, poliisin voimavarojen riittämättömyydellä ja julkisen vallan

toimintavelvoitteella henkilökohtaisen turvallisuuden suojaamiseksi (PeVL 44/1998 vp s. 3). Perus-

telut ovat jossain määrin ongelmalliset mielenosoitusoikeuden näkökulmasta. Venetsian komission

kokoontumisvapauden ohjeissa kielletään valtiota missään olosuhteissa (kursivointi TH) siirtämästä

yleisen turvallisuuden suojaamisen velvoitetta kokoontumisen järjestäjälle222. Perustuslakivaliokun-

nan tulkinnan mukaan Suomessa voidaan kuitenkin asettaa järjestyksenvalvojia turvaamaan mie-

lenosoittajien henkilökohtaista turvallisuutta223. Teuvo Pohjolainen on arvostellut järjestyksenval-

vojille annettua voimakeinojen käyttöoikeutta toteamalla, että perusoikeusuudistuksen (1995) tar-

koituksena oli vahvistaa kansalaisten perusoikeusturvaa; pelkkä viittaaminen aiempaan käytäntöön

tavallisen lainsäätämisjärjestyksen osalta ei oikeuta automaattisesti edelleen samoihin perusoikeus-

rajoituksiin, sillä tällöinhän perusoikeusuudistuksella ei olisi mitään merkitystä224. Järjestyksenval-

vojalain 2 a §:n 2 momentti sallii mielenosoituksiin asetettavaksi myös kouluttamattomia järjestyk-

senvalvojia225. Herää kysymys, voivatko kouluttamattoman järjestyksenvalvojan harkintakyky, tie-

219 Ks. Pohjolainen – Majuri 2000 s. 188.
220 Vrt. Jyränki 2000 s. 290. Vrt. tässä kappaleessa käsittelemääni kokoontumislain 23.4 §:n mukaista järjestyksenvalvo-
jien tarkastusoikeutta 4.2. luvussa käsittelemääni poliisilain 22.3 §:n mukaiseen tarkastusoikeuteen.
221 Ks. PeVL 44/1998 vp s. 3.
222 Ks. CDL-AD(2010)020, kappale 75. “The state has a duty to protect public safety, and under no circumstances
should this duty be assigned or delegated to the organizer of an assembly.”
223 Perustuslakivaliokunta viittaa lausunnoissaan usein siihen, että järjestyksenvalvojien voimakeinojen käyttöoikeudet
mielenosoituksissa on sallittu, koska ne liittyvät aina varta vasten järjestettyyn tilaisuuteen ja ovat siksi tapauskohtaisia
ja myös ajallisesti rajallisia (ks. esim. PeVL 10/2006 s. 1). En kuitenkaan pysty näkemään millä tavalla tämä vähentäisi
riskiä voimakeinojen väärinkäytöstä tai tehtävien laiminlyömisestä mielenosoituksessa.
224 Ks. Pohjolainen 1999 a s. 941 - 942.
225 Ks. perusteluista PeVL 10/2006 vp s. 2 - 3. Perustuslakivaliokunta totesi, että tilaisuuksissa tulisi olla kouluttamat-
tomien järjestyksenvalvojien lisäksi riittävä määrä koulutettuja järjestyksenvalvojia. Vrt. tätä esim. järjestyslain
(612/2003) 23.1 §:ään, jossa vaaditaan kauppakeskukseen, liikenneasemalle tai joukkoliikenteen kulkuneuvoon asetet-
tavan järjestyksenvalvojan olevan vartioimisliikkeen palveluksessa oleva järjestyksenvalvoja, jonka hyväksyminen
järjestyksenvalvojaksi ja vartijaksi on voimassa. Vrt. myös PeVL 70/2002 vp s. 4. Tässä perustuslakivaliokunta toteaa,
että voimakeinojen käyttöoikeuksia uskottaessa muille kuin viranomaisille, on henkilökohtaisen koskemattomuuden
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dot ja taidot oikeudellisesti kiperissä tilanteissa mitenkään olla riittäviä. Järjestyksenvalvojien kou-

lutusvaatimukset ovat viime vuosina tiukentuneet ja järjestyksenvalvojalakia on kehitetty.  Esimer-

kiksi vuonna 2007 tehdyn muutoksen myötä järjestyksenvalvojalain 2 a §:n 2 momentissa säädettyä

kouluttamattoman järjestyksenvalvojan hyväksymisen keston maksimipituusaikaa on lyhennetty

kuudesta kuukaudesta neljään kuukauteen226.

      Järjestyksenvalvojien käyttö mielenosoituksessa on sinänsä merkittävä asia. Tutkimustehtäväni

kannalta poliisin toiminta mielenosoituksessa on kuitenkin enemmän aiheen ytimessä. Poliisi on

viranomainen, jonka tulisi vastata PL 22 §:n mukaisesta mielenosoitusoikeuden turvaamisvelvolli-

suudesta, sekä myös mahdollisesta mielenosoitusoikeuden rajoittamisesta. Järjestyksenvalvojien

asema mielenosoituksessa voidaan nähdä poliisin työtä helpottavana. Toisaalta julkisen vallan käy-

tön siirtäminen yksityisille, tässä tapauksessa tiettyjen poliisin valtuuksien siirtäminen järjestyksen-

valvojille, on periaatteellisesti merkittävä seikka. Tällainen poliisitehtävien siirtäminen yksityisille

ei ole ongelmatonta.

      Kokoontumislain 17 § määrittelee yleisen kokouksen järjestyksen ja turvallisuuden säilymisen

vastuun ensisijaisesti kokoontumisen järjestäjälle. Lisäksi kokoontumislain 8 §:n lainmukaista en-

nakkoilmoitusta käsittelevä tyhjentävä lista edellyttää (5) kohdassa selvyyden tekemistä järjestäjän

asettamista järjestyksenvalvojista. Ensisijainen turvallisuusvastuun siirtäminen kokoontumisen jär-

jestäjälle on Venetsian komission ohjeiden valossa ongelmallista227. Järjestyksenvalvojien asetta-

mista koskeva selonteon vaatimus voi olla tosiasiallinen rajoite mielenosoitusoikeudelle. Valtion

tulisi turvata myös tosiasiallinen vapaus mielenosoitusoikeuteen. Riittävien voimavarojen järjestä-

minen on osa valtion positiivista velvoitetta turvata ihmisoikeussopimuksissa taattu kokoontumis-

vapaus228.

      Venetsian komissio on käsitellyt kokoontumisvapauden ohjeessaan järjestyksenvalvojien kan-

sainvälistä vastiketta (stewards). He ovat henkilöitä, jotka voivat avustaa kokoontumisen järjestäjää

esimerkiksi järjestelyihin liittyvissä asioissa ja viranomaisten antamien ohjeiden noudattamisessa.

Heillä ei ole poliisivaltuuksia eikä voimakeinojen käyttöoikeuksia. Järjestyshäiriöiden sattuessa

heillä on velvollisuus tehdä asiasta ilmoitus viranomaisille. Valtion asettamat vaatimukset näiden

henkilöiden asettamisesta kokoontumiseen eivät vähennä valtion positiivista velvoitetta turvata ko-

suojan kannalta tärkeää, että voimakeinojen käyttöoikeuksia osoitetaan vain niiden käyttämiseen koulutetuille henkilöil-
le ja että koulutuksessa kiinnitetään huomiota perus- ja ihmisoikeuksiin voimankäyttöä rajoittavina tekijöinä.
226 Ks. PeVL 10/2006 vp s. 2. Perustuslakivaliokunta korosti lausunnossaan järjestyksenvalvojien koulutuksen tärkeyttä,
joten tulkintalinja järjestyksenvalvojien osalta on menossa tiukempaan suuntaan.
227 Ks. CDL-AD(2010)020, kappale 75.
228 Ks. CDL-AD(2010)020, kappale 161.
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koontumisvapaus riittävillä keinoilla. He eivät ole sijaisia viranomaisten riittävälle läsnäololle ko-

koontumisessa.229

3.6. Henkilökohtaisen turvallisuuden tulkinnan problematiikasta

Tuori esitti perustavanlaatuista kritiikkiä vapausoikeussäännösten tulkintaa kohtaan vuonna 1999

julkaistussa artikkelissaan ”Yleinen järjestys ja turvallisuus – perusoikeusko?”. Nyt vuonna 2010

tämä artikkeli on mielenosoitusoikeuden osalta mielestäni edelleen ajankohtainen – voidaan sanoa,

että tässä mielessä artikkeli oli aikaansa edellä. Nostan tässä esiin joitain Tuorin artikkelissaan kä-

sittelemiä kohtia, sillä henkilökohtaisen turvallisuuden sekä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden

tulkinnat liittyvät läheisesti mielenosoitusoikeuteen.

      Perusoikeusuudistuksen myötä nostettiin uusiksi perusoikeuksiksi muun muassa mielenosoitus-

oikeus (PL 13.1 §) ja oikeus henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen

(PL 7.1 §). Henkilökohtainen turvallisuus on taattu myös EIS:n 5.1 artiklassa, yhdistettynä henkilö-

kohtaiseen vapauteen (right to liberty and security). Henkilökohtaisen turvallisuutta koskevan pykä-

län perusteluissa (HE 309/1993 vp) todetaan pykälän vastaavan muodoltaan EIS:ta ja KP-

sopimusta, joissa henkilökohtainen turvallisuus on myös suojattu230. EIT:n tulkintakäytännössä

henkilökohtainen turvallisuus on määritelty yksilön fyysisen turvallisuuden suojaamiseksi, ja sen

avaintarkoituksena on estää mielivaltaiset tai epäoikeudenmukaiset vapaudenmenetykset vertikaa-

lisuhteessa. Poikkeukset henkilökohtaiseen vapauteen ja turvallisuuteen on määritelty tyhjentävästi

5 artiklassa ja niitä on tulkittava tiukasti – ne eivät salli laaja-alaisia oikeutuksia muiden säännösten

229 Ks. CDL-AD(2010)020, kappaleet 191 - 192 ja 195.
230 Ks. HE 309/1993 vp s. 47. Tässä perustellaan henkilökohtaisen turvallisuuden nimenomaisen mainitsemisen koros-
tavan myös julkisen vallan positiivisia toimintavelvoitteita yhteiskunnan jäsenten suojaamiseksi rikoksilta ja muilta
heihin kohdistuvilta oikeudenvastaisilta teoilta, olivatpa niiden tekijät julkisen vallan käyttäjiä tai yksityisiä tahoja (ver-
tikaali- ja horisontaalisuhteet).
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yhteydessä (erityisesti 8-11 artiklojen).231 Henkilökohtainen turvallisuus ja henkilökohtainen vapaus

eivät ole EIS:n käytännössä itsenäisiä oikeuksia, vaan ne muodostavat yhden kokonaisuuden232.

      Suomessa omaksuttu tulkinta henkilökohtaisesta turvallisuudesta on varsin erilainen EIT:n tul-

kintaan verrattuna. Suomessa henkilökohtainen turvallisuus on tulkittu itsenäiseksi oikeudeksi, ja

sen turvaamisvelvollisuutta itsenäisenä oikeutena on perusteltu perustuslakivaliokunnan tulkinnois-

sa.233 Luvussa 3.5. käsittelemässäni perustuslakivaliokunnan lausunnossa (PeVL 44/1998 vp) oike-

us voimakeinojen käyttämisen antamiseksi järjestyksenvalvojille mielenosoituksissa perusteltiin

muun muassa julkiselle vallalle asetetulla henkilökohtaisen turvallisuuden turvaamisvelvoitteella,

jota kautta oikeutettiin yksityisten järjestyksenvalvojien toiminta henkilökohtaisen turvallisuuden

suojaamiseksi horisontaalisuhteissa.234 Myös Teuvo Pohjolainen on kritisoinut perustuslakivalio-

kunnan laajentavaa tulkintaa henkilökohtaisesta turvallisuudesta. Pohjolainen on todennut, että hen-

kilökohtaisesta turvallisuudesta ollaan johtamassa – horisontaalivaikutusta apuna käyttäen – yleistä

turvallisuuslauseketta, josta puolestaan ollaan muotoilemassa superoikeutta, johon viitaten melkein

kaikki muihin perusoikeuksiin puuttuminen tulisi mahdolliseksi235.

      Toinen ongelmallinen seikka EIT:n käytäntöön nähden on 2.2.2. ja 4.2. luvuissa käsittelemäni

perustuslakivaliokunnan lausunto (PeVL 5/1999 vp). Lausunnossa eritellään henkilökohtainen tur-

vallisuus hyväksyttäväksi perusoikeuksien rajoitusperusteeksi (s. 2), ja oikeutetaan henkilökohtai-

seen turvallisuuteen vedoten poliisilain 22.3 §:n mukainen oikeus turvallisuustarkastukseen ilman

perusteltua epäilyä mielenosoituksissa (s. 3 - 4). Tätä kautta perusoikeusjärjestelmän sisällä oleva

perusoikeus on sallittu rajoitusperusteeksi muille sen rinnalla oleville perusoikeuksille, kuten mie-

lenosoitusoikeudelle. EIT:n tulkintakäytännön lähtökohtana oli, että henkilökohtainen vapaus ja

turvallisuus suojaavat yksilöitä pääasiassa vertikaalisuhteessa julkisen vallan taholta tulevaa mieli-

valtaa ja epäoikeudenmukaisuutta vastaan. Perustuslakivaliokunnan tulkinnassa henkilökohtainen

turvallisuus on kuitenkin laajennettu hyväksyttäväksi perusteeksi puuttua yksilön perusoikeuksiin.

Luonnollisesti perusoikeuksien rajoittaminen turvallisuusperustein on ääritapauksissa sallittua, mut-

231 Ks. EIT McKay v. the United Kingdom, 3.10.2006, kappale 30. EIT arvioi tässä 5 artiklan tulkintaa. “Three strands
in particular may be identified as running through the the Court’s case-law: the exhaustive nature of the exceptions,
which must be interpreted strictly […] and which do not allow for the broad range of justifications under other provi-
sions (Articles 8-11 of the Convention in particular); the repeated emphasis on the lawfulness of the detention, proce-
durally and substantively, requiring scrupulous adherence to the rule of law […]; and the importance of the promptness
or speediness of the requisite judicial controls.”
232 Ks. EITK Dyer v. the United Kingdom, 9.10.1984, kappale 25. Näin myös Pellonpää 2005 s. 275. Näin myös Tuori
1999 b s. 922. KP-sopimuksen tulkintakäytännössä henkilökohtainen turvallisuus puolestaan on erotettu itsenäiseksi
oikeudeksi, jolla on myös horisontaalivaikutuksia. Ks. IOK Delgado Páez v. Colombia, 12.7.1990, kappaleet 5.5 ja 5.6.
233 Ks. Tuori 1999 b s. 922.
234 Ks. PeVL 44/1998 vp s. 3. Kokoontumislain 17 §:n asettama yleisen kokouksen järjestäjään kohdistettu velvoite
turvata järjestys ja turvallisuus on poikkeus Suomen oikeusjärjestelmässä. Ks. esim. PeVL 13/2010 vp s. 2, jossa käsi-
tellään yksityisen vartioimisliikkeen harjoittamaa vartioimistehtävää. Tässä perustuslakivaliokunta korostaa, että pää-
vastuu järjestyksestä ja turvallisuudesta huolehtimisesta jää poliisille ja muille viranomaisille.
235 Ks. Pohjolainen 1999 a s. 941.
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ta turvallisuusnäkökohtien laajentaminen/ylikorostaminen voi vesittää vapausoikeuksien suojaa.

Turvallisuus -käsitettä käytetään EIS:ssa myös kollektiivisen hyvän merkityksessä (esimerkiksi

11.2 artiklan rajoituslausekkeessa), mutta tällöin on kyse ihmisoikeuksien rajoitusperusteesta236. PL

22 §:n mukainen velvoite turvata perus- ja ihmisoikeudet sisältää myös julkiseen valtaan kohdistu-

van velvoitteen olla itse rajoittamatta perusoikeuksia – kuten mielenosoitusoikeutta – liikaa. Mie-

lenosoitusoikeuden turvaamisen tulisi olla tulkinnan lähtökohtana, eikä sille asetettavien rajoitus-

ten237.

      Veli-Pekka Viljanen on arvioinut, että yksilön oikeus henkilökohtaiseen turvallisuuteen sekä

yleinen järjestys ja turvallisuus kollektiivisena hyvänä tulisi pyrkiä pitämään mahdollisimman pit-

källe erillään toisistaan238. Olen tästä samaa mieltä Viljasen kanssa. Poliisin tulisi vastata mielen-

osoitusoikeuden turvaamisesta sekä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden turvaamisesta mielenosoi-

tuksessa239. Mielenosoitusoikeuteen liittyvässä henkilökohtaisen turvallisuuden tulkinnassa tulisi

huomioida myös sen EIT:n käytännössä omaksuttu ensisijainen velvoite, joka kohdistuu vertikaa-

lisuhteeseen ja jonka tarkoituksena on antaa suojaa yksilölle viranomaisten mielivaltaa vastaan;

kansallisen perusoikeusjärjestelmän tarkoituksenahan on turvata yksilön oikeuksille vähintään yhtä-

läinen tai parempi suojan taso kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin nähden. Yleinen järjestys ja

turvallisuus tulisi pitää mielenosoitusten osalta mielenosoitusoikeutta sääntelevänä poliisioikeutena,

jonka perusteella tapahtuva mielenosoitusoikeuden rajoittaminen tulisi punnita tilannekohtaisesti

joka kerta sen punninta-arvon mukaisesti ja perusoikeuksien yleisten rajoitusedellytysten testin mu-

kaisesti240.

236 Ks. Tuori 1999 b s. 923.
237 Ks. CDL-AD(2010)020, kappaleet 30 ja 31.
238 Ks. V-P Viljanen 2001 s. 184.
239 En ota kantaa Suomessa vallitsevaan suuntaukseen turvallisuuspalveluiden yksityistämisestä muilta osin kuin mie-
lenosoituksiin liittyen. Kokoontumisvapauden turvaaminen perus- ja ihmisoikeutena on kansainvälisessä käytännössä
määritelty valtion tehtäväksi.
240 En tarkoita tällä sitä, että esim. yksittäisen poliisimiehen tulisi välittömässä voimakeinojen käyttötilanteessa mielen-
osoituksessa alkaa kertaamaan mielessään perusoikeuksien yleisten rajoitusedellytysten listaa. Tarkoitan sitä, että mie-
lenosoitusoikeuden rajoittaminen laajemmassa mielessä, eli esim. komisariotasolta tulevissa rajanvetopäätöksissä tulisi
huomioida asianmukaisesti perusoikeuksien yleisten rajoitusedellytysten testi. Voidaan myös pohtia, missä määrin
poliisi on velvollinen seuraamaan EIT:n tulkintakäytäntöä esim. mielenosoitusten osalta.
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3.7. Kokoontumisvapauden legitiimit rajoitusperusteet

Perehdyn tässä luvussa EIS:n 11.2 artiklan rajoituslausekkeessa oleviin, tyhjentävästi määriteltyihin

kokoontumisvapauden legitiimeihin rajoitusperusteisiin241. Kyseiset legitiimit rajoitusperusteet oli-

vat (1) kansallinen turvallisuus, (2) yleinen turvallisuus, (3) epäjärjestyksen tai rikollisuuden estä-

minen (yleinen järjestys), (4) terveyden tai (5) moraalin suojaaminen ja (6) muiden henkilöiden

oikeuksien ja vapauksien turvaaminen. Näitä rajoitusperusteita ei saa täydentää lisäperusteilla koti-

maisessa lainsäädännössä, eikä niitä tule tulkita viranomaisten toimesta löysästi242.

      Kansallista turvallisuutta tulkitaan usein liian laajasti kokoontumisvapauden rajoitusperustee-

na243. Terrorismin ja ääriliikkeiden toiminnan torjumiseen ei voida koskaan vedota mielivaltaisen

perusoikeuksia rajoittavan toiminnan oikeuttajana. Kansallisessa lainsäädännössä terrorismin ja

ääriliikkeiden toiminnaksi ei tule laskea kansalaistottelemattomuutta tai protestointia eikä tiettyjen

poliittisten, uskonnollisten ja ideologisten tarkoitusten ajamista taikka yritystä vaikuttaa muihin

yhteiskunnan, hallituksen tai kansainvälisen mielipiteen osioihin. Lisäksi poliisiviranomaisille an-

netut harkinnanvaraiset toimivaltuudet tulisi rajata suppeasti ja niiden tulisi sisältää riittävä suoja

mielivallan mahdollisuuden vähentämiseksi.244 Esimerkiksi Gillan and Quinton v. the United King-

dom (12.1.2010) -tapauksessa kansallista turvallisuutta tulkittiin liian laajasti. Poliisin toimivaltuuk-

sia sovellettiin liian laajasti pysäytettäessä ja tutkittaessa satunnaisia mielenosoitukseen matkalla

olleita henkilöitä.245

      Yleinen turvallisuus kokoontumisvapauden rajoitusperusteena on osin päällekkäinen yleisen

järjestyksen kanssa. Yleistä turvallisuutta voi vaarantaa esimerkiksi kokoontumisten järjestäminen

pimeän aikaan ja kokoontumiseen liittyvät, liikkuvat ajoneuvoletkat. Tällaisissa tilanteissa tulisi

suosia ylimääräisiä varotoimenpiteitä ennen kokoontumisvapauden rajoittamista. Yleisen turvalli-

suuden turvaamisvelvoite kokoontumisvapauden piirissä kuuluu valtiolle, eikä sitä tule missään

241 Samat kokoontumisvapautta koskevat legitiimit rajoitusperusteet on mainittu myös KP-sopimuksen 21 artiklassa.
242 CDL-AD(2010)020, kappale 69.
243 Ks. CDL-AD(2010)020, kappale 85.
244 Ks. CDL-AD(2010)020, kappaleet 87 ja 91. KP-sopimuksen oikeuksien rajoittamista ja niistä poikkeamista koske-
vissa Siracusan periaatteissa (E/CN.4/1985/4) on myös käsitelty kansallista turvallisuutta rajoitusperusteena. ”29. Na-
tional security may be invoked to justify measures limiting certain rights only when they are taken to protect the exis-
tence of the nation or its territorial integrity or political independence against force or threat of force. 30. National secu-
rity cannot be invoked as a reason for imposing limitations to prevent merely local or relatively isolated threats to law
and order. 31. National security cannot be used as a pretext for imposing vague or arbitrary limitations and may only be
invoked when there exist adequate safeguards and effective remedies against abuse. 32. The systematic violation of
human rights undermines true national security and may jeopardize international peace and security. A State responsible
for such violation shall not invoke national security as a justification for measures aimed at suppressing opposition to
such violation or at perpetrating repressive practices against its population.”
245 Ks. Gillan and Quinton v. the United Kingdom, 12.1.2010, kappaleet 83 - 85. Käsittelen tapausta enemmän 4.2.
luvussa.
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olosuhteissa siirtää kokoontumisen järjestäjälle. Kokouksen järjestäjä voi kuitenkin avustaa turvalli-

suuden varmistamisessa.246

      Yleisen järjestyksen epätäsmällistä termiä ei tule väärinkäyttää oikeutuksena rauhanomaisten

kokoontumisten estämiseksi tai hajottamiseksi. Pelkkä hypoteettinen riski yleisestä epäjärjestykses-

tä, tai vihamielisen yleisön läsnäolo eivät riitä legitiimeiksi perusteiksi rauhanomaisen kokoontumi-

sen estämiseksi. Uhan on oltava todellinen. Kokoontumisvapauden etukäteinen rajoittaminen perus-

tuen hypoteesiin mahdollisista pienistä väkivaltaisuuksista, on todennäköisesti suhteetonta kokoon-

tumisvapauden rajoittamista. Mahdolliset yksittäiset väkivaltatapaukset tulisi hoitaa tarvittaessa

pidätyksellä ja mahdollisella syytteeseenpanolla, eikä kokoontumisvapauden etukäteisellä rajoitta-

misella (kursivointi TH).247 EIT:n tapauksessa Makhmudov v. Russia (26.7.2007) poliisi hajotti

voimakeinoin väkijoukon, joka oli aloittelemassa mielenosoituksen pitämistä. Mielenosoituksen

tarkoituksena olisi ollut kritisoida Moskovan hallintoa. Poliisi oli estänyt rauhanomaisen mielen-

osoituksen pitämisen vedoten terrorismiuhkaan, jota se ei kuitenkaan kyennyt näyttämään toteen.

EIT totesi tuomiossaan, että valtion tulee pidättäytyä asettamasta kiellettyjä epäsuoria rajoituksia

kokoontumisvapauden käyttämiselle. Kokoontumisvapauden rajoittamiselle on oltava vakuuttavat

ja pakottavat perusteet. Väitetty terrorismiuhka ei ollut vaikuttanut muihin samanaikaisesti pidettyi-

hin julkisen vallan järjestämiin juhlallisuuksiin, vaan se oli johtanut pelkästään mielenosoituksen

kieltämisen. EIT päätteli Venäjän viranomaisten toimineen mielivaltaisesti kieltäessään mielenosoi-

tuksen pitämisen.248 EIT:n päätöksessä Ziliberberg v. Moldova (4.5.2004) oli kyse mielenosoituk-

sesta, jonka järjestämiselle ei ollut hankittu Moldovan lain edellyttämää lupaa. Mielenosoitus oli

muuttunut ajan myötä väkivaltaiseksi, kun osa mielenosoittajista oli esimerkiksi alkanut heittele-

mään kiviä ja kananmunia kunnallishallinnon rakennukseen. Valittaja oli otettu kiinni ja tuomittu

aktiivisesta osanotosta laittomaan mielenosoitukseen. EIT totesi, että yksilö ei lakkaa nauttimasta

oikeuttaan rauhanomaiseen kokoontumiseen muiden yksilöiden aiheuttamien yksittäisten väkival-

taisuuksien tai muiden rangaistavien tekojen seurauksena, jos yksilö itse pysyy rauhallisena. Myös

kokoontumisen jälkeen tapahtuvat rajoittavat toimenpiteet, kuten rankaiseminen, lasketaan 11.2

artiklan mukaisiksi rajoituksiksi kokoontumisvapauteen.249 Tässä EIT siis määritteli mielenosoituk-

246 Ks. CDL-AD(2010)020, kappaleet 74 - 75.
247 Ks. CDL-AD(2010)020, kappale 71. Ks. myös Stankov and the United Macedonian Organisation Ilinden v. Bul-
garia, 2.10.2001, kappale 94.
248 Ks. EIT Makhmudov v. Russia, 26.7.2007, kappaleet 7, 12, 13, 64 ja 72. EIT korosti kappaleessa 63, että oikeus
rauhanomaiseen kokoontumiseen on perusoikeus demokraattisessa yhteiskunnassa, ja demokratia on perustavanlaatui-
nen osa eurooppalaista yleistä järjestystä. Ks. myös EIT Ouranio Toxo and others v. Greece, 20.10.2005, kappale 36.
“The Court habitually acknowledges that Article 11 of the Convention also takes on a negative aspect: public authorities
must abstain from arbitrary measures capable of interfering with the right of free assembly and association.”
249 Ks. EIT Ziliberberg v. Moldova, 4.5.2004, kappale 2. EIT totesi tässä myös, että julkisella paikalla pidettävän ko-
koontumisen ennakkoehdoksi asetettu lupakäytäntö ei yleensä loukkaa kokoontumisvapauden ydintä. Lupakäytännön
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sia koskevan lupakäytännön olevan yleensä sallittu, mutta EIT kuitenkin suosii valtioiden päätöstä

jättää lupakäytäntö pois250. Nähdäkseni vielä on ratkaisematta tilanne lupakäytännön ja spontaanien

mielenosoitusten suhteesta. Päteekö spontaanien mielenosoitusten sallittavuuden periaate jäsenval-

tioissa, joissa lainsäädäntö edellyttää ennakkoluvan hankkimista mielenosoituksen järjestämiseksi?

Suomen tilaan tämä arviointi ei liity. Suomen lainsäädäntö ei edellytä hankittavaksi ennakkolupaa

mielenosoitukselle.

      Terveyden suojaaminen kokoontumisvapauden rajoitusperusteena voi tulla kyseeseen harvoissa

tilanteissa. Yleinen terveyden perusteella tapahtuva kokoontumisvapauden rajoittaminen edellyttää,

että myös muut vastaavanlaiset ihmisten yleiset kerääntymiset ovat vastaavien rajoitusten alaisia.

Tällaisia vastaavanlaisia kerääntymisiä voivat olla esimerkiksi koulut, konsertit ja urheilutapahtu-

mat.251 Yleisen terveyden perusteella tapahtuvan kokoontumisvapauden rajoittamisen voisi aiheut-

taa esimerkiksi vakava ympäristöonnettomuus. EIT:n tapauksessa Cisse v. France (9.4.2002) käsi-

teltiin osanottajien terveyttä kokoontumisvapauden rajoitusperusteena. Tapauksessa oli kyse noin

kahdestasadasta laittomasta maahanmuuttajasta, jotka olivat vallanneet kirkon noin kahden kuukau-

den ajaksi. Osa ryhmän jäsenistä ryhtyi nälkälakkoon. Poliisi lopulta päätti valtaamisen terveyspe-

rustein. EIT arvioi, että vaikka kokoontuminen oli rauhanomainen eikä estänyt kirkon normaalia

toimintaa, pitkään nälkälakossa olleiden vakavasti heikentynyt terveys ja kirkon riittämättömät sani-

teettiolot olivat tässä tapauksessa riittävät perusteet kokoontumisvapauden rajoittamiselle.252

      Moraalin suojaaminen kokoontumisvapauden rajoitusperusteena voi tulla kyseeseen vain rajoi-

tetusti. Moraaliarvot vaihtuvat ajan myötä. Moraaliin perustuvan rajoittamisen hyväksyttävyys tulee

arvioida objektiiviseen tasoon nähden ja sen tulee täyttää painava yhteiskunnallinen tarve sekä suh-

teellisuusperiaate. Moraalikynnyksen ylitykseksi ei riitä pelkkä moraalia loukkaava käyttäytyminen,

vaan käyttäytymisen on katsottava olevan lain mukaan rikollista toimintaa. Pelkkä moraaliperustei-

nen kokoontumisvapauden rajoittaminen voi helposti johtaa kokoontumisvapauden sisällölliseen

sääntelyyn ja syrjivään kohteluun.253 EIT arvioi tapauksessa Norris v. Ireland (26.10.1988) moraalia

EIS:n 8 artiklan rajoitusperusteena ja totesi, että valtioilla on laaja harkintamarginaali moraaliin

sallimisen vuoksi myös sen laiminlyömisen on voitava olla rangaistavaa, sillä muuten koko lupakäytäntöjärjestelmä
olisi kuvitelmallinen.
250 Ks. EIT Barankevich v. Russia, 26.7.2007, kappale 28. ”The Court welcomes the amendment in 2004 of the law on
public assemblies, to which the Government referred, whereby the requirement of prior authorisation was replaced by
simple notification of the intended assembly.”
251 Ks. CDL-AD(2010)020, kappale 76. Vrt. soveltuvin osin myös Makhmudov v. Russia, 26.7.2007, kappale 72, jossa
EIT toteaa viranomaisten toimineen mielivaltaisesti rajoittaessaan kokoontumisvapautta terrorismiuhan perusteella ja
sallien samaan aikaan muiden julkisten tapahtumien pitämisen.
252 Ks. EIT Cisse v. France, 9.4.2002, kappaleet 9, 52 ja 53.
253 Ks. CDL-AD(2010)020, kappaleet 78 - 79. Moraaliperuste on jossain määrin ongelmallinen. Ehkä tässä mainitulla
kriminalisointivaatimuksella voidaan luoda jonkinlainen objektiivisesti arvioitava taso moraalin suojaamiselle, mutta
silti esim. eri kulttuureissa voi olla kovin erilainen käsitys moraalista. Yhtenäistä tulkintalinjaa moraalin osalta voi olla
vaikea luoda.
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liittyen, mutta se ei ole rajoittamaton.254 Voidaanko moraaliperustetta arvioida objektiivisesti?

Thomas Bull on arvioinut moraalin merkitystä sananvapauden rajoitusperusteena. Bullin mielestä

yleisen järjestyksen turvaamisen perusteleminen mielipiteen sisällöllisillä syillä moraalisessa tarkoi-

tuksessa, voi olla kiellettyä puuttumista yksilön elämäntyyliin tai suhtautumistapaan ympäristöään

kohtaan. Bullin mielestä pelkkä moraaliperusteisen rajoitusedellytyksen olemassaolo herättää epäi-

lyksiä: toisen yksilön karkeus voi olla toisen runoutta.255 Moraaliperusteella ei  ole ollut  EIT:n tul-

kintakäytännössä tai Suomen käytännössä mielenosoitusten osalta nähdäkseni juurikaan merkitystä.

      Muiden henkilöiden oikeuksien ja vapauksien turvaaminen käy punnintaa kokoontumisvapau-

den kanssa. Viranomaisten tärkeänä tehtävänä on vetää sovelias raja näiden välille. Rajanvedossa

tulisi pyrkiä huomioimaan kokoontumisvapauden kanssa samaan aikaan tapahtuvat toiminnot (esi-

merkiksi asuminen, työnteko, ostosten tekeminen ja kaupankäynti), mutta esimerkiksi liikenteen

väliaikainen häiriintyminen ei ole riittävä peruste rajoittaa kokoontumisvapautta. Kokoontumisva-

pauden rajoittamiselle sen muiden oikeuksille ja velvollisuuksille aiheuttamien haittojen perusteella

tulee olla korkea kynnys, sillä kokoontumisvapaus aiheuttaa tavallisesti vain väliaikaista haittaa

niille. Kokoontumisvapautta rajoitettaessa muiden henkilöiden oikeuksien ja vapauksien turvaami-

sen perusteella tulisi rajoittavan viranomaisen esittää (1) väitteet rajoittuvista oikeuksista, (2) miten

kyseiset oikeudet tulisivat kyseessä olevassa tapauksessa rikotuiksi, (3) miten kokoontumisvapau-

den rajoittaminen lieventäisi näitä rikkomuksia (rajoitusten välttämättömyys) ja (4) miksi vähem-

män kokoontumisvapauteen puuttuvia keinoja ei voitaisi käyttää. Jotta kokoontumisvapautta voitai-

siin rajoittaa muiden henkilöiden oikeuksien ja vapauksien turvaamisen perusteella, on rajoituksen

täytettävä sille asetetut kynnysehdot. EIS:n 17 artikla kieltää väärinkäyttämästä kokoontumisvapa-

utta niin, että sen käyttämisellä rikottaisiin muiden oikeuksia.256 Esimerkiksi EIT:n tapauksessa

Ashughyan v. Armenia (17.7.2008) arvioitiin mielenosoituksen aiheuttamaa haittaa muiden oikeuk-

sille ja vapauksille. EIT totesi, että julkisella paikalla pidettävä mielenosoitus saattaa aiheuttaa tie-

tynasteista häiriötä tavanomaiselle elämälle, kuten häiritä liikennettä. Valittajan kokoontumisva-

pauden rajoittaminen kovan äänen pitämisen ja tieliikenteen häiritsemisen perusteella ei ollut tässä

tapauksessa välttämättömyysvaatimuksen mukaista.257

      Tässä yhteydessä voidaan pohtia myös mielenosoitusoikeuden ja liikkumisvapauden keskinäistä

suhdetta. Lähtökohtaisesti voidaan ehkä tulkita, että tieliikenteen häirintä olisi väistyvä argumentti

suhteessa mielenosoitusoikeuteen, joka on perusoikeus. Esimerkiksi ajo-oikeus tai yleisten teiden

254 Ks. EIT Norris v. Ireland, 26.10.1988, kappaleet 44 - 45.
255 Ks. Bull 1997 s. 589.
256 Ks. CDL-AD(2010)020, kappaleet 80 ja 82 - 83.
257 Ks. EIT Ashughyan v. Armenia, 17.7.2008, kappaleet 90 ja 92. Ks. myös CDL-AD(2010)020 s. 76, viite cxxxvi.
Tässä todetaan, että liikkumisvapaus ei yleensä viittaa kansainvälisessä käytännössä julkisten teiden käyttöoikeuteen,
vaan yksilön oikeuteen valita asuinpaikkansa.
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käyttöoikeus eivät ole perusoikeuksia. Mielenosoitusoikeuden käyttämisellä ei voida kuitenkaan

perustella mitä tahansa liikkumisvapauden rajoittamista. Esimerkiksi tahallinen henkilöiden pääsyn

estäminen joihinkin rakennuksiin ei ole hyväksyttävää.

      Venetsian komission kokoontumisvapauden ohjeissa eritellään perusteita kokoontumisvapauden

rajoittamiseksi kokoontumisen sisällön perusteella (kursivointi TH). Sananvapaus erilaisine ilmai-

suvapauden muotoineen on suojattu perus- ja ihmisoikeutena. Yleistä kokoontumista ei yleensä

tulisi rajoittaa sen sisällöllisen viestin perusteella. Näkö- ja kuulokanavia pitkin välittävän sisällön

rajoittamiselle tulisi olla hyvin korkea kynnys, ja rajoituksia tulisi asettaa näillä perustein vain jos

tilanteessa on välitön väkivallan uhka. Hallitusta tai valtiojohtoa kritisoiva sisältö ei itsessään tulisi

ikinä olla riittävä peruste kokoontumisvapauden rajoittamiselle.258 EIT:n tulkintakäytännön mukaan

sallittavan kritiikin rajat ovat hallituksen osalta suuremmat kuin yksityiskansalaisen tai edes poliiti-

kon osalta259. Kokoontumisvapauden rajoittamista ei voida myöskään oikeuttaa vain viranomaisten

omien näkemysten perusteella protestin sisällön arvosta tai ansioista260, tai ryhmän esittämien vaa-

timusten perusteella autonomiasta ja valtion alueenmuutoksista261. Sisällön perusteella tapahtuva

kokoontumisvapauden rajoittaminen muissa kuin välittömän väkivallan uhan tilanteissa – olivatpa

ilmaistut näkemykset ja käytetyt sanat kuinka järkyttäviä tai hyväksymättömiä tahansa – aiheuttaa

haittaa demokratialle ja usein jopa vaarantaa sen262. Tarkoituksellinen yllyttäminen väkivaltaisuuk-

siin on kiellettyä. Tarkoitukselliseksi väkivaltaan yllyttämiseksi kokoontumisessa EIT ei ole laske-

nut esimerkiksi melko lempeän opiskelijoiden laulun laulamista.263 Poikkeuksena välittömän väki-

vallan uhan vaatimukselle on KP-sopimuksen 20.2 artikla. Sen mukaan kaikki kansallisen, rotu- tai

uskonnollisen vihan puoltaminen, joka yllyttää syrjintään, vihollisuuksiin tai väkivaltaan, on kiellet-

tävä lailla. Vihapuhe voi joissain tapauksissa ylittää EIS:n 10 artiklan turvaaman sananvapauden

rajat264. Tällainen puhe ei itsessään kuitenkaan välttämättä oikeuta kokoontumisen hajottamiseen,

vaan viranomaisten tulisi kohdistaa toimensa vain kyseiseen toimintaan osallistuneisiin henkilöihin

(kokoontumisen aikana tai sen jälkeen)265.

258 Ks. CDL-AD(2010)020, kappale 94.
259 Ks. EIT Incal v. Turkey, 9.6.1998, kappale 54.
260 Ks. EIT Hyde Park and others v. Moldova (No. 3), 31.3.2009, kappale 26. Tapauksessa viranomaiset olivat kieltä-
neet mielenosoituksen pitämisen väittäen sen olevan perusteeton mm. siksi, koska mielenosoitus olisi koskenut jo ohi-
mennyttä tapahtumaa.
261 Ks. EIT the United Macedonian Organisation Ilinden and others v. Bulgaria, 19.1.2006, kappale 76.
262 Ks. EIT Sergey Kuznetsov v. Russia 23.8.2008, kappale 45.
263 Ks. EIT Christian Democratic People’s Party v. Moldova (No. 1), 14.2.2006, kappale 75. Viranomaiset olivat väittä-
neet laulun kertosäkeen voitavan olla tulkittavissa yllytykseksi väkivaltaisuuksiin. EIT totesi tässä myös, että CDPP -
puolueen toiminnan väliaikainen kieltäminen ei ollut suhteellisuusvaatimuksen mukaista, sillä se saattoi aiheuttaa chil-
ling effect -vaikutuksen puolueen sananvapauteen ja sen poliittisten tavoitteiden ajamiseen (kappale 77).
264 Ks. Rec. No. R(97)20, periaate 4.
265 Ks. CDL-AD(2010)020, kappale 96.
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Ajan, paikan tai tavan (kursivointi TH) perusteella tapahtuva kokoontumisvapauden rajoittami-

nen tarjoaa viranomaisille laajan skaalan käytettävissä olevia ”välimallin” rajoitusmahdollisuuksia,

jotka sijoittuvat yksittäisen kokoontumisen sallimisen ja kieltämisen ääripäiden väliin. Tällaisia

keinoja ovat esimerkiksi tapahtuman pitämisen aikaan tai paikkaan tehtävät muutokset ja sen pitä-

misen tapaan liittyvä ohjaus esimerkiksi äänenvahvistinten tai efektien käytön osalta. Tällaiset rajoi-

tukset voivat olla tarvittaessa soveliaita esimerkiksi kokoontumisen ehdotetun sijainnin ja sen päi-

vänajan muuttamiseksi. Kansainvälisessä sääntelyssä ohjenuorana on pyrkiä välttämään kokoontu-

misvapauden ennakolta tapahtuvaa merkittävää rajoittamista. Kokoontumisen aikana tarvittaessa

asetettavat rajoitukset ovat ensi sijalla suhteessa ennalta tapahtuvaan rajoittamiseen. Viranomaisten

tulee noudattaa hyvän hallinnon perusteita asettaessaan rajoituksia.266

266 Ks. CDL-AD(2010)020, kappaleet 99 - 100. Tässä kielletään myös rajoitusten etukäteinen asettaminen vain mahdol-
lisen epäjärjestyksen tai muiden henkilöiden oikeuksien häiritsemisen ennalta estämiseksi.
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4. POLIISIN TOIMIVALTA MIELENOSOITUKSESSA

________________________________________________________________________________

4.1. Poliisi viranomaisena

Tutkielmani painopiste on perusoikeusnäkökulmassa, mutta käsittelen tässä pääluvussa hieman

myös poliisin toimivallan perusteita. Käsittelyn tavoitteena on ymmärtää mielenosoituksia myös

viranomaisnäkökulmasta. Poliisimiehet ovat valtion virkamiehiä. He ovat valtion virkamieslain

(750/1994) 1 §:n mukaisessa virkasuhteessa eli julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa, jossa valtio

on työnantajana ja virkamies työn suorittajana. PL 2.3 §:n mukaan julkisen vallan käytön tulee pe-

rustua lakiin ja kaikessa julkisessa toiminnassa on tarkoin noudatettava lakia (hallinnon lainalaisuu-

den periaate). Yksi julkisen vallan käytön äärimmäisimpiä muotoja on poliisin oikeus voimakeino-

jen käyttämiseen. Voimakeinojen käyttäminen on äärimmäinen keino puuttua yksilön oikeuspiiriin

ja tämän takia siihen on oltava vahvat perusteet. Perus- ja ihmisoikeudet asettavat rajoitteita voima-

keinojen käyttämiselle, jotka on myös huomioitava voimakeinoja käytettäessä.

      Ismo Lumijärvi on käsitellyt poliisin työtä julkisen palvelun erityismuotona. Julkinen palvelu

tähtää yleensä hyvinvoinnin tuottamiseen palvelun käyttäjille. Poliisipalvelu tuottaa turvallisuutta

hyvinvoinnin osana. Poliisipalvelut eivät ole kuitenkaan aina asiakaslähtöisiä, vaan huomattava osa

niistä on viranomaislähtöisiä ja yksilön oikeuksiin puuttuvaa (esimerkiksi perusoikeuksia rajoitetta-

essa).267 Nämä näkökulmat voidaan nähdä poliisityössä myös mielenosoitusoikeuden osalta: PL 22

§:n mukainen julkiseen valtaan kohdistuva positiivinen velvoite turvata mielenosoitusoikeus luo

oikeuden nauttia poliisin tarjoamasta turvallisuuspalvelusta mielenosoituksessa. Toisaalta jos mie-

lenosoituksen rauhanomaisuusvaatimus ei täyty, niin poliisi on myös oikeutettu rajoittamaan mie-

lenosoitusoikeutta.

Tosiasiallisella julkisen vallan käytöllä määrätään toisen henkilön oikeuspiiristä tai muuten

puututaan siihen. Tästä esimerkkinä on poliisimiehen käskyvalta. Tosiasiallista julkisen vallan käyt-

töä merkitsevät lisäksi pakkokeinot, joilla konkreettisesti kajotaan esimerkiksi sellaisiin perusoike-

uksiin kuin henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen. Pakkokeinoihin on oikeus esimer-

267 Ks. Lumijärvi 2007 s. 98 - 99.
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kiksi poliisilla poliisilain perusteella.268 Voimakeinojen ja pakkokeinojen käyttäminen viranomais-

toiminnassa on luonteeltaan sellaista, että hallinnolliseen menettelyyn liittyvät muotomääräykset

eivät tällöin yleensä tule täysimääräisesti sovellettaviksi, vaikka hallintolain eräät säännökset kos-

kevat myös tätä toimintaa. Sen sijaan hallintolain (ja erityisesti poliisilain, lisäys TH) sisältämällä

suhteellisuusperiaatteella on tärkeä ohjaava ja rajoittava merkitys käytettävien reaktiotointen valin-

nassa ja voimakeinojen käytön oikeassa mitoittamisessa. Voimakeinoja ja pakkokeinoja käytettäes-

sä ei yleensä synny sellaisia päätöksiä, jotka olisivat muutoksenhakukelpoisia. Näin ollen asianosai-

sen käytettävissä olevat oikeusturvakeinot ovat muuta laatua (esim. mahdollinen vahingonkorvaus-

kanne tai kantelu ylimmille laillisuusvalvojille).269

      PL 124 §:n periaatteena on, että merkittävää julkisen vallan käyttöä voidaan antaa vain viran-

omaiselle. ”Julkinen hallintotehtävä voidaan antaa muulle kuin viranomaiselle vain lailla tai lain

nojalla, jos se on tarpeen tehtävän tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi eikä vaaranna perusoikeuk-

sia, oikeusturvaa tai muita hyvän hallinnon vaatimuksia. Merkittävää julkisen vallan käyttöä sisäl-

täviä tehtäviä voidaan kuitenkin antaa vain viranomaiselle.” Voimakeinojen käyttäminen luetaan

merkittäväksi julkisen vallan käyttämiseksi, ja poliisi on tähän oikeutettu. Joitain voimakeinojen

käyttöoikeuksia on annettu myös muun muassa järjestyksenvalvojille, vartijoille, rajavartioviran-

omaisille ja tulliviranomaisille. Muiden viranomaisten voimakeinojen käyttöoikeudet voivat tulla

kyseeseen virka-avun270 kautta myös mielenosoituksissa.

      Valtion virkamieslain viranomaisia ja virkamiehen yleisiä velvollisuuksia käsittelevässä 4 luvun

14.1 §:ssä säädetään tehtävien hoitamisesta. Virkamiehen on suoritettava tehtävänsä asianmukaises-

ti ja viivytyksettä. Hänen on noudatettava työnjohto- ja valvontamääräyksiä. Poliisin erityisiä virka-

velvollisuuksia käsittelevissä poliisilaissa ja poliisiasetuksessa (1112/1995) on myös käsitelty näitä

periaatteita. Poliisilain 3 § velvoittaa poliisin hoitamaan tehtävät mahdollisimman tehokkaalla ja

tarkoituksenmukaisella tavalla. Poliisiasetuksen 7 § velvoittaa poliisimiehen noudattamaan niitä

käskyjä, määräyksiä ja ohjeita, joita hänen esimiehensä toimivaltansa rajoissa antaa. Näiden sään-

nösten voivaan tulkita asettavan poliisille (1) tehokkuusvaatimuksen ja (2) käskyjennoudattamis-

vaatimuksen. Tarkastelen näitä seuraavaksi.

      Poliisin toiminnan tehokkuudessa voidaan mielestäni erottaa positiivinen tehokkuus ja negatii-

vinen tehokkuus. Perusoikeuksien turvaamisen näkökulmasta positiivinen tehokkuus sisältää polii-

sin käytössä olevat lainmukaiset keinot, jotka edistävät yksilön perusoikeuksien toteutumista. Posi-

tiivista tehokkuus poliisin toiminnassa mielenosoituksessa on esimerkiksi, jos poliisi pystyy tur-

268 Ks. Tuori 2000 a, s. 8.
269 Laakso – Suviranta – Tarukannel 2006 s. 294 - 295.
270 Ks. esim. EOA 1836/2007 s. 54 - 55. Poliisi oli saanut poliisilain 41 §:n mukaista virka-apua rajavartiolaitokselta
Smash Asem -mielenosoituksen järjestyksenpitoa varten.
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vaamaan mielenosoitusoikeutta sekä samanaikaisesti ylläpitämään yleistä järjestystä ja turvallisuut-

ta kokoontumislain 20 §:n mukaisin ohjein ja määräyksin. Negatiivinen tehokkuus perusoikeuksien

turvaamisen näkökulmasta on oikeudetonta puuttumista yksilön perusoikeuksiin. Negatiivista te-

hokkuutta mielenosoituksessa on esimerkiksi yksilön mielenosoitusoikeuden ja henkilökohtaisen

vapauden rajoittaminen puutteellisin perustein. Esimerkiksi Smash Asem -mielenosoituksessa polii-

si suoritti kiinniottoja puutteellisin perustein271, ja tässä oli juuri kyse määrittelemästäni negatiivi-

sesta tehokkuudesta.

      Käskyjennoudattamisvaatimuksesta johtuen poliisimiehen harkintavalta (kursivointi TH) ei ole

täysin itsenäistä. Poliisille ovat ominaisia selkeät, arvomerkeistä ulkopuolisillekin näkyvät esimies-

ja käskyvaltasuhteet sekä tehtävien luonteesta johtuva velvollisuus noudattaa esimiehen käskyjä ja

ohjeita jonkin verran tiukemmin kuin muissa siviiliviranomaisorganisaatioissa. On kuitenkin syytä

korostaa, että kysymyksessä on lähinnä aste-ero. Tiukempi tottelemisvelvollisuus ilmenee erityisesti

toimittaessa järjestettynä joukkona.272 Tällainen tiukka tottelemisvelvollisuus tulee kyseeseen esi-

merkiksi joukkojenhallintatilanteessa mielenosoituksessa. Joukkojenhallintatilanteissa esimiestasol-

ta annettavien ohjeiden tulee olla erityisen täsmällisiä, sillä niillä on suuri vaikutus kenttätason toi-

mintaan. Poliisin toiminta joukkojenhallintatilanteessa poikkeaa niin sanotusta normaalista poliisin

partiotoiminnasta. Normaalissa partiotoiminnassa poliisimiehellä on enemmän itsenäistä harkinta-

valtaa kuin joukkojenhallintatilanteessa. Joukkojenhallintatilanteessa poliisin toimintaa voidaan

luonnehtia käskytysjohtamiseksi, jossa päätökset tehdään pääosin esimiestasolla.273

      Viranomaisen harkintavalta on jaettu perinteisesti oikeusharkintaan ja tarkoituksenmukaisuus-

harkintaan. Oikeusharkinnalla tarkoitetaan sitä, että viranomaisen ratkaisu on johdettavissa oikeus-

normeista ja muista oikeuslähteistä. Kysymys on tapauskohtaisesta lain soveltamisesta. Tarkoituk-

senmukaisuusharkinnassa päätöksenteko perustuu viime kädessä muuhun kuin oikeudelliseksi

luonnehdittavaan tai laissa muulla tavoin sidottuun aineistoon.274 Poliisi käyttää näistä harkintaval-

lan muodoista molempia. Esimerkiksi voimakeinojen käyttö perustuu oikeusharkintaan. Voimakei-

271 Ks. EOA 1836/2007 s. 55. Lindstedt kritisoi ratkaisussaan poliisin painottaneen liikaa toimintansa tehokkuutta, jol-
loin paikalla olleiden (ml. sivulliset) henkilökohtaiselle vapaudelle annettiin osin varsin kevyt painoarvo. Tällainen
tulkinnallinen yksipuolisuus on ongelmallista ja se vesittää perustuslaissa turvattujen perusoikeuksien suojan. Perusoi-
keudet tulisi Lindstedtin mukaan ottaa asianmukaisen painavasti huomioon perustuslain säännöksiä käytännössä tulkit-
taessa.
272 Ks. Helminen – Kuusimäki – Salminen 1999 s. 332. Poliisi on virkapuvuistaan huolimatta siviiliorganisaatio.
273 Vrt. Saari 2007 s. 95. Tällaisessa kurinalaisessa käskytysjohtamisessa on omat ongelmansa. Lindstedtin Smash Asem
-ratkaisussa (EOA 1826/2007 s. 29) arvioitiin poliisin johtosuhteita ja harkintavaltaa kiinniottamisiin liittyen. Poliisilai-
toksen selvityksen mukaan jokainen poliisimies teki kiinniottopäätöksen itsenäisesti havaittuaan häiriöitä, mutta käy-
tännössä kun kiinniotosta ilmoitettiin pidättämiseen oikeutetulle komisariolle, vastuu kiinnioton perusteltavuudesta
siirtyi hänelle.
274 Laakso – Suviranta – Tarukannel 2006 s. 307 - 308.
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nojen käyttämättä jättäminen tilanteessa, jossa siihen olisi lainmukaiset perusteet, on tarkoituksen-

mukaisuusharkintaa.

      Hyvän hallinnon takeet on mainittu PL 21 §:ssä ja hallintolaki täsmentää hyvän hallinnon takei-

den sisältöä. Poliisin on noudatettava työssään hallintolain 2 luvun mukaisia hyvän hallinnon perus-

teita. Näitä ovat hallintolain 6 §:ssä mainitut hyvän hallinnon oikeusperiaatteet (tasapuolisuus-, tar-

koitussidonnaisuus-, puolueettomuus-, suhteellisuus- ja luottamuksensuojaperiaate), 7 §:n palvelu-

periaate ja palvelun asianmukaisuus, 8 §:n neuvontavelvollisuus, 9 §:n hyvän kielenkäytön vaati-

mus sekä 10 §:n mukainen viranomaisten yhteistyö. Poliisin tulee noudattaa hyvän hallinnon perus-

teita esimerkiksi antaessaan kokoontumislain 20 §:n mukaisia ohjeita ja määräyksiä ennen mielen-

osoitusta tai sen aikana.

      Myös virkamiehet ovat lähtökohtaisesti perusoikeussäännösten suojan piirissä. Ajoittain on tul-

lut esiin kiperiä kysymyksiä yksilön perusoikeussuojan ja virkavelvollisuuksien yhteensovittamises-

ta tai siitä, kuinka pitkälle virasta johtuvat käyttäytymisvelvollisuudet ovat ulotettavissa virkamie-

hen yksityiselämään. Virkamiesten perusoikeuksien rajoitusten sallittavuuden lähtökohdaksi on

kehittynyt se, kuinka kiinteästi ja välittömästi tietty rajoitus liittyy asianomaiseen virkaan tai vir-

kaan kuuluviin virkatehtäviin. Virka-aseman merkitys vähenee sitä mukaa, mitä heikompi ja välilli-

sempi liityntä perusoikeusrajoituksella on virkamiehen virkavelvollisuuksiin. Vaikka virkamiehelle

voidaan sinänsä asettaa velvollisuus käyttäytyä asiallisesti myös viran ulkopuolella275, tästä velvol-

lisuudesta ei voida johtaa esimerkiksi yleistä estettä osallistumiselle tavanomaiseen yhteiskunnalli-

seen keskusteluun ja toimintaan.276 Poliisitoimen tehtävien asianmukaisen hoitamisen kannalta on

erittäin tärkeää, että ihmiset kokevat poliisin rehellisenä, luottamusta herättävänä, puolueettomana

ja ehdottoman oikeudenmukaisena sekä ihmisiä tasapuolisesti kohtelevana organisaationa277. Voi-

daan pohtia, missä rajoissa poliisimiehen mielenosoitusoikeus on hyväksyttävän vapaa-ajan käyt-

täytymisen mukaista. EIS:n 11.2 artikla sallii jäsenvaltioiden rajoittavan asevoimiin, poliisiin ja

valtionhallintoon kuuluvien kokoontumisvapautta sekä yhdistymisvapautta. EIT:n tapauksessa

Rekvényi v. Hungary (20.5.1999) käsiteltiin poliisin sananvapauden rajoittamista 10 artiklan valos-

sa, joka liittyy läheisesti 11 myös artiklaan. EIT:n mukaan poliisin poliittisesti neutraalin roolin

tavoitteleminen on legitiimi päämäärä kaikissa demokraattisissa yhteiskunnissa. Tämän päämäärän

275 Ks. poliisimiehen käyttäytymistä koskeva poliisilain 9 c §: ”[p]oliisimiehen on virassa ja yksityiselämässään käyt-
täydyttävä siten, ettei hänen käyttäytymisensä ole omiaan vaarantamaan luottamusta poliisille kuuluvien tehtävien
asianmukaiseen hoitoon. Arvioitaessa poliisimiehen käyttäytymistä otetaan huomioon myös hänen asemansa ja tehtä-
vänsä poliisihallinnossa.”
276 Ojanen 2009 s. 27 - 28.
277 HE 266/2004 vp s. 44.
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saavuttamiseksi jäsenvaltiot voivat rajoittaa poliisimiesten vapautta osallistua poliittiseen toimin-

taan ja erityisesti poliittiseen väittelyyn.278

4.2. Poliisi perusoikeuksien turvaajana

Poliisin tehtävänä on suojata yksilön perusoikeuksia konkreettisissa tilanteissa. Toisaalta poliisin

valtuudet käsittävät usein toimenpiteitä, joilla joudutaan puuttumaan yksilön perusoikeuksiin.279 PL

22 §:ssä on määritetty julkinen valta perusoikeuksien toteutumisesta vastaavaksi tahoksi. Julkinen

valta on laaja käsite. Se tarkoittaa pääasiassa valtiota, mutta sen lisäksi myös muun muassa kuntia

sekä myös yksityisiä yhteisöjä, mikäli ne käyttävät julkista valtaa toiminnassaan. Julkisen vallan

ydinalueeseen kuuluvat esimerkiksi poliisitoimi, tuomioistuinlaitosten lainkäyttötoiminta, ulosotto-

toimi ja verotus sekä viranomaisten oikeus määrätä ulkopuolisille virallisia seuraamuksia.280

      Poliisilaki on tyypillisesti sellainen säädös, joka voi herkästi joutua ristiriitaan kansalaisten pe-

rusoikeuksien, varsinkin klassisten vapausoikeuksien kanssa281. Poliisilain 2 §:ssä on määritelty

poliisin toiminnan yleiset periaatteet. Poliisin toiminnan yleiset periaatteet on mielletty hallinnolli-

siksi säännöksiksi, jotka vaikuttavat kaikissa poliisin toimivaltuuksien käyttötilanteissa. Erityisen

tärkeää näiden periaatteiden noudattaminen on voimankeinojen käytössä ja kansalaisten perusoike-

uksiin puuttuvassa toiminnassa. Poliisilain 2 §:n mukaisia poliisin toiminnan yleisiä periaatteita

ovat (1) objektiviteettiperiaate, (2) tarpeellisuussperiaate ja (3) suhteellisuusperiaate (kursivointi

TH).282

      Objektiviteettiperiaate edellyttää poliisilta puolueetonta ja asiallista toimintaa. Poliisilain 2.1 §:n

mukaan poliisin on toimittava asiallisesti ja puolueettomasti sekä sovinnollisuutta edistäen. Tarpeel-

lisuusperiaate on mainittu poliisilain 2 §:n kahdessa eri kohdassa. Poliisilain 2.2 §:ssä säädetään,

että poliisin toimenpiteet on suoritettava aiheuttamatta suurempaa vahinkoa tai haittaa kuin on vält-

278 Ks. EIT Rekvényi v. Hungary, 20.5.1999, kappale 46.
279 Ks. Helminen 2006 s. 109.
280 Ks. Hallberg 1999 s. 136.
281 PeVL 15/1994 vp s. 1. Yksi poliisilain uudistuksen tavoitteista oli säätää aiempaa täsmällisemmin edellytyksistä
perusoikeuksien rajoittamiseen.
282 Ks. HE 57/1994 vp s. 33 - 34. Ks. myös Helminen 2006 s. 20. Helminen ehdottaa tässä, että poliisilain 2 §:n mukai-
siin poliisin toiminnan yleisiin periaatteisiin voitaisiin nostaa uutena periaatteena säännös perus- ja ihmisoikeuksien
huomioinnista. Ks. myös komiteanmietintö 2009:2 s. 535 - 536. Tässä ehdotettiin poliisilain 1 luvun 2 §:ksi perusoike-
uksien ja ihmisoikeuksien kunnioittamista. Lisäksi tässä ehdotettiin myös suhteellisuusperiaatteen (3 §), vähimmän
haitan periaatteen (4 §) ja tarkoitussidonnaisuuden periaatteen (5 §) erottamista omiksi pykälikseen.
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tämätöntä tehtävän suorittamiseksi. Tästä säännöksestä käytetään myös nimitystä vähimmän haitan

periaate. Poliisilain 2.3 §:n mukaan poliisi ei saa puuttua kenenkään oikeuksiin enempää kuin polii-

sin tehtävän suorittamiseksi on tarpeen. Poliisi ei voi toimia yleisen hyvän edunajajana, vaan sen

tehtävänä on toimia lakien ja säännösten edellyttämällä tavalla283. Tilanteen ennaltaehkäisy on vä-

himmän haitan periaatteen mukaista toimintaa. Joskus esimerkiksi rauhattomassa mielenosoitusti-

lanteessa voi pelkkä poliisin voiman osoittaminen (paljon poliisimiehiä paikalla, riittävät voimavä-

lineet) johtaa siihen, ettei voimakeinoja tarvitsekaan käyttää.284 Mikäli voimakeinojen käyttäminen

on välttämätöntä, on poliisin valittava keinovalikoimastaan vähiten haittaa aiheuttava vaihtoehto.

Myös henkilön kiinniottamisesta päätettäessä on noudatettava tarpeellisuusperiaatetta. Henkilöä ei

saa ottaa kiinni, vaikka kiinnioton edellytykset olisivatkin olemassa, mikäli tiedetään, ettei kiinniot-

to kuitenkaan johtaisi todellisen tavoitteen saavuttamiseen (kursivointi TH). Suhteellisuusperiaate

on ilmaistu poliisilain 2.2 §:ssä. Sen mukaan toimenpiteiden on oltava perusteltuja suhteessa tehtä-

vän tärkeyteen ja kiireellisyyteen sekä tilanteen kokonaisarviointiin vaikuttaviin seikkoihin. Suh-

teellisuusperiaatteella tarkoitetaan sitä, että käytettävien keinojen ja niiden aiheuttamien haittojen

tulee olla järkevässä suhteessa tavoiteltuun päämäärään. Suhteellisuusperiaate liittyy erityisesti

voimakeinojen käyttötilanteisiin. Suhteellisuusperiaatteen synonyymeja ovat ”puolustettavuuden

periaate” ja ”kohtuusperiaate”. Suhteellisuusperiaate ja tarpeellisuusperiaate ovat jossain määrin

samankaltaisia periaatteita, mutta eivät kuitenkaan varsinaisesti ole päällekkäisiä vaatimuksia. Suh-

teellisuusperiaate asettaa poliisin toiminnalle vielä ahtaammat rajat kuin tarpeellisuusperiaate.285

Suhteellisuusperiaate on ikään kuin jatkoa tarpeellisuusperiaatteelle: vaikka toimenpide olisikin

tarpeellinen, se voi silti olla suhteeton.

      Poliisilain 5.2 §:n mukainen oikeus toimenpiteestä luopumiseen kuvaa suhteellisuusperiaatteen

ajatusta. Poliisilain 5.2 §:n mukaan poliisilla on oikeus luopua toimenpiteestä, jos sen loppuun saat-

taminen voisi johtaa kohtuuttomiin seurauksiin tavoiteltavaan tulokseen nähden. Mielenosoitusti-

lanteessa voi joskus tulla tarpeelliseksi poliisilain 5.2 §:n mukainen oikeus toimenpiteestä luopumi-

seen. Voi tulla kyseeseen esimerkiksi tilanne, jossa alimitoitettu poliisimiehitys joutuisi kohtaamaan

väkivaltaisen mielenosoitusryhmän. Tällöin poliisi voisi perustellusti hetkellisesti luopua yleisen

järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämisen velvoitteesta, jos vastarinnan murtaminen ei luultavasti

onnistuisi ilman kohtuuttomia seurauksia. Tällaiseen tilanteeseen voitaisiin törmätä esimerkiksi

silloin, jos suurin osa poliisin miehistöstä olisi suorittamassa sillä hetkellä jotain muuta tehtävää ja

283 Ks. Helminen – Kuusimäki – Salminen 1999 s. 73.
284 Ks. Helminen – Kuusimäki – Salminen 1999 s. 291. Vastakommenttina huomauttaisin, että poliisin voimannäyttö
mielenosoituksessa voi joskus myös olla provosoivaa.
285 Ks. Helminen – Kuusimäki – Salminen 1999 s. 73 - 75. Vrt. poliisin toiminnan yleisissä periaatteissa mainittua suh-
teellisuusperiaatetta perusoikeuksien yleisten rajoitusedellytysten testin suhteellisuusvaatimukseen.
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ennakkoilmoitus mielenosoituksen pitämisestä olisi laiminlyöty. Tällaista tilannetta pohdittaessa

ennakkoilmoituksen tärkeys korostuu. Poliisin tehtävien hoitamisen kannalta ennakkoilmoitus on

tärkeä.

      Apulaisoikeusasiamies kiinnitti Smash Asem -ratkaisussaan huomiota tarpeellisuus- ja suhteel-

lisuusperiaatteiden noudattamiseen. Lindstedtin mukaan poliisin toiminta Kiasman saartorenkaa-

seen ja Mannerheimintien osittaiseen tyhjentämiseen liittyen oli sinänsä lainmukaista, mutta eris-

tyksen laajuus ja kesto olivat ongelmallisia tarpeellisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden kannalta.

Eristyksen sisälle jäi myös mielenosoituksen ulkopuolisia henkilöitä. Apulaisoikeusasiamiehen mu-

kaan poliisin voimakas puuttuminen näin monen henkilön oikeuksiin ei ollut välttämätöntä.286

      Vuonna 2001 asetettu poliisilain 22.3 § oikeuttaa poliisin erityistä suojelua edellyttävässä ylei-

sessä kokouksessa, yleisötilaisuudessa287 tai muussa vastaavassa tapahtumassa osallistuvien turval-

lisuuden varmistamiseksi tarkastamaan tällaiseen tilaisuuteen saapuvan tai sen välittömässä lähei-

syydessä oleskelevan henkilön ja hänen mukanaan olevat tavarat sen varmistamiseksi, ettei hänellä

ole hallussaan sellaisia esineitä tai aineita, joilla voidaan aiheuttaa vaaraa tilaisuuteen osallistuvien

turvallisuudelle. Perustuslakivaliokunta ei kokenut tätä säännöstä ongelmalliseksi, vaan sen mieles-

tä tälle säännökselle oli perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävänä perusteena nähtävissä se,

että näin suojataan henkilökohtaista turvallisuutta esimerkiksi kokoontumisvapauden käyttötilan-

teissa288. Tämä säännös on kuitenkin ongelmallinen ja ristiriidassa kansainväliseen käytäntöön näh-

den. Poliisiviranomaisille annettavat harkintavaltaa sisältävät toimivaltuudet tulisi rajata suppeasti

ja niiden tulisi sisältää riittävä suoja mielivallan mahdollisuuden rajoittamiseksi289. Viranomaisten

ei tulisi pysäyttää, tarkastaa tai pidättää mielenosoitukseen matkalla olevia mielenosoittajia muul-

loin kuin jos selvä ja välitön väkivallan uhka on olemassa290.  EIT  arvioi  tapauksessa  Gillan  and

Quinton v. the United Kingdom (12.1.2010) Iso-Britannian terrorismilaissa turvattuja poliisin toi-

mivaltuuksia henkilön pysäyttämiseen ja tarkastamiseen liittyen EIS:n 8 artiklan valossa (right to

respect for private life). Kyseisen lain ja siihen liittyvän oikeuskäytännön mukaan ajoneuvo tai ja-

lankulkija voitiin pysäyttää ja tarkastaa terrorismiepäilyn vuoksi poliisin ”aavistuksen” (”hunch”)

286 Ks. EOA 1836/2007 s. 19.
287 Ks. OKA 1050/1/02. Apulaisoikeuskansleri totesi, että poliisilain 22.3 §:n mukaisen turvallisuustarkastuksen teke-
miseksi yleisötilaisuuteen tai muuhun vastaavaan tilaisuuteen saapuvalle ei ole säädetty mitään erityistä epäilykynnystä.
Turvallisuustarkastuksen tekeminen on mahdollista tällaiseen tilaisuuteen osallistuvien ”turvallisuuden varmistamisek-
si”.
288 Ks. PeVL 5/1999 vp s. 3. Ks. myös HE 34/1999 vp s. 16. Poliisilain 22.3 §:n uudistusta valmistelleessa hallituksen
esityksessä koettiin tarpeelliseksi laajentaa poliisin tarkastusvaltuuksia, jotta laissa määriteltyihin tilaisuuksiin osallistu-
vien turvallisuus voitaisiin varmistaa. Lailla ei ollut tarkoitus laajentaa itse turvallisuustarkastuksen sisältöä, vaan laa-
jentaa tarkastuksen alaista henkilöpiiriä. Ks. myös HE 34/1999 vp s. 25. Esityksen mukaan erityistä suojelua saattaa
edellyttää yleinen kokous tai muu yleisötilaisuus, johon liittyy turvallisuusuhkia. Erityissuojelun tarve voi johtua esim.
esitetystä pommiuhkauksesta.
289 Ks. CDL-AD(2010)020, kappale 91.
290 Ks. CDL-AD(2010)020, kappale 154.



4. POLIISIN TOIMIVALTA MIELENOSOITUKSESSA

78

tai ”ammatillisen intuition” (”professional intuition”) perusteella. Etsinnän täytyi liittyä terrorismis-

sa käytettäviin välineisiin, mutta poliisimiehellä ei tarvinnut olla perusteita epäilläkseen sellaisten

välineiden löytymistä. Pysäyttämiseen ja tarkastamiseen ei tarvinnut olla perusteltua epäilyä, eikä

edes subjektiivista epäilyä. Tässä tapauksessa poliisi oli satunnaisesti pysäyttänyt ja tarkastanut ky-

seisen lain turvin mielenosoitukseen menossa olleet valittajat, päällä olleen terrorismiuhan vuoksi.

EIT totesi, että näin laaja poliisin harkintavalta luo selvän riskin mielivaltaisuudesta. Lisäksi EIT:n

mukaan näin laajaa toimivaltaa voitaisiin väärinkäyttää protestoijia ja mielenosoittajia vastaan, rik-

koen 10 ja 11 artikloja. Poliisin toimivaltuudet eivät täyttäneet EIT:n edellyttämää lainmukaisuus-

vaatimusta.291  Suomessa poliisilain 22.3 § oikeuttaa vastaaviin EIT:n tuomiossa kiellettyihin tar-

kastuksiin ilman perusteltua epäilyä. Poliisilain 22.3 § luo selvän riskin mielivallan käyttämiselle,

sillä sen nojalla voidaan tarkastaa mielenosoitukseen saapuvat ja sen välittömässä läheisyydessä

olevat henkilöt sekä heidän tavaransa ilman perusteltua epäilyä. Tässä valossa tarkasteltuna poliisi-

lain 22.3 §292 saattaa rikkoa yksityiselämän suojaa (PL 10.1 §, EIS 8.1 art.).

      Poliisin oikeudesta voimakeinojen käyttöön on säädetty poliisilain 27 §:ssä. Sen 1 momentissa

säädetään voimakeinojen käytön edellytyksistä ja 2 momentissa voimakeinojen puolustettavuuteen

liittyvistä seikoista. Poliisilain 27.1 §:ssä on lueteltu kuusi tilannetta, jotka oikeuttavat voimakeino-

jen käyttöön: vastarinnan murtaminen, henkilön paikalta poistaminen, kiinniottamisen toimittami-

nen, vapautensa menettäneen pakenemisen estäminen, esteen poistaminen ja välittömästi uhkaavan

rikoksen tai muun vaarallisen teon tai tapahtuman estäminen. Voimakeinojen käyttöä arvioitaessa

on tärkeä painoarvo voimakeinojen puolustettavuudella. Voimakeinojen määrä on suhteutettava

järkevästi tilanteeseen nähden. Poliisilain 27.1 §:n lopussa säädetään siitä, että käytettäviä voima-

keinoja on voitava pitää puolustettavina. Poliisilain 27.2 §:ssä määritellään kriteerit, joiden mukaan

puolustettavuutta arvioidaan. Mainitut kriteerit ovat: tehtävän tärkeys ja kiireellisyys, vastarinnan

vaarallisuus, käytettävissä olevat voimavarat sekä muut tilanteen kokonaisarvosteluun vaikuttavat

seikat. Voimakeinojen käytön liioittelusta säädetään rikoslain 4 luvun 6.3 §:ssä ja 7 §:ssä.

      Voimakeinojen käytön lähtökohtana on, että valitaan lievin voimakeino ja että sitä käytetään

vähiten haittaa ja vahinkoa tuottavalla tavalla, jolla ensisijainen virkatehtävä saadaan suoritetuksi.

291 Ks. Gillan and Quinton v. the United Kingdom, 12.1.2010, kappaleet 8, 30, 80 ja 83 - 85. Ks. myös Joint Committee
on Human Rights, 23.3.2009, kappale 41. Dokumentissa luotiin ohjeita kokoontumisvapauden käyttämiselle Isossa-
Britanniassa. Tässä määritelty stop and search -valtuus todettiin myöhemmin EIS:n vastaiseksi tapauksessa Gillan and
Quinton. ”A number of stop and search powers are used in relation to protests, including: The Terrorism Act 2000 –
commonly known as section 44 – the police may search people and vehicles in an area designated by a Chief Police
Officer for articles that could be used in connection with terrorism. There need not be any grounds for suspecting the
presence of such articles. Currently, the whole of Greater London is designated as such an area.”
292 Komiteanmietinnössä 2009:2 poliisilain, esitutkintalain (449/1987) ja pakkokeinolain (450/1987) kokonaisuudistuk-
seksi on suunniteltu kavennuksia tähän pykälään. Ks. komiteanmietintö 2009:2 s. 543.
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Myös ulkopuolisten henkilöiden oikeusasemaan on kiinnitettävä huomiota.293 EIT:n tapauksessa

Giuliani and Gaggio v. Italy294 (25.8.2009) oli kyse väkivaltaisesta mielenosoituksesta G8-

kokouksen yhteydessä, jossa joukkohyökkäyksen kohteena ja alakynnessä ollut carabiniere joutui

käyttämään ampuma-asetta sillä seurauksella, että yksi mielenosoittaja menehtyi. EIT totesi, että

tapauksessa carabinieren henkeä uhkaaviksi kokemat olosuhteet huomioon ottaen, carabiniere ei

ylittänyt ehdottoman välttämättömyyden rajoja käyttäessään hätävarjeluna kuolettavaa voimakei-

noa. Täten tilanteessa ei EIT:n jaoston tuomion mukaan rikottu EIS:n 2.2 artiklaa.295 Tapauksessa

Solomou and others v. Turkey (24.6.2008) EIT ei voinut oikeuttaa artiklan 2.2 valossa aseistamat-

toman ja rauhanomaisen mielenosoittajan ampumista vedoten mellakan tai kapinan kukistamiseksi

(art. 2.2 c) taikka siihen, että muut mielenosoittajat olivat aseistautuneet rautakangein, kepein ja

heittelivät kiviä296. KKO on ottanut kantaa hätävarjelun ja virkavastuun suhteeseen paljon keskuste-

lua herättäneessä tapauksessa KKO 2004:75, ei tosin mielenosoitukseen liittyen. Tapauksessa kat-

sottiin virkatehtävää hoitaneiden poliisimiesten A:n ja B:n ampuneen C:n yleisen hätävarjeluoikeu-

den puitteissa rikosoikeudellisen virkavastuun ulkopuolella. Poliisin oikeutta hätävarjeluun on tä-

män tapauksen jälkeen syntyneessä keskustelussa kommentoitu oikeusoppineiden toimesta – osa

puolesta ja osa vastaan297. Giuliani and Gaggio -tapauksen valossa voidaan nähdä, että äärimmäisis-

sä tilanteissa poliisi saattaa olla oikeutettu hätävarjeluun mielenosoituksessa.

      Mielenosoittajien valokuvaaminen ja videoiminen poliisin toimesta on kansainvälisessä käytän-

nössä todettu pääsääntöisesti sallituksi. Tämän voidaan nähdä rajoittavan yksityisyyden suojaa, eikä

kuvausta tulisi harjoittaa rutiininomaisesti. Kuvatallenteiden säilyttäminen voi rikkoa yksityisyyttä.

Myös poliisin toimien valokuvaaminen ja videoiminen mielenosoituksessa osanottajien ja ulkopuo-

listen toimesta tulisi sallia.298 Kolmannen osapuolen oikeus seurata mielenosoitusta tulisi myös sal-

lia. Oikeus seurata mielenosoitusta on osa oikeutta vastaanottaa tietoa (PL 12.1 §, EIS art. 10.1).

Esimerkiksi medialla ja ihmisoikeusjärjestöillä tulisi olla oikeus seurata mielenosoitusta.299

293 Ks. Helminen – Kuusimäki – Salminen 1999 s. 294.
294 Tapaus on siirretty suuren jaoston käsittelyyn.
295 Ks. EIT Giuliani and Gaggio v. Italy, 25.8.2009, kappaleet 225 ja 227. EIS:n 2.2 artiklan mukaan “[d]eprivation of
life shall not be regarded as inflicted in contravention of this article when it results from the use of force which is no more
than absolutely necessary: (a) in defence of any person from unlawful violence; (b) in order to effect a lawful arrest or to
prevent the escape of a person lawfully detained; (c) in action lawfully taken for the purpose of quelling a riot or insurrec-
tion.”
296 Ks. EIT Solomou and others v. Turkey, 24.6.2008, kappaleet 75 - 79.
297 Ks. kertaavasti Kerttula 2010 s. 381 - 388.
298 Ks. CDL-AD(2010)020, kappale 169.
299 Ks. CDL-AD(2010)020, kappale 199. Ks. myös OSCE Special Report, 21.6.2007 s. 4. “1. Law enforcement officials
have a constitutional responsibility not to prevent or obstruct the work of journalists during public demonstrations.
Journalists have a right to expect fair and restrained treatment by the police.”



4. POLIISIN TOIMIVALTA MIELENOSOITUKSESSA

80

4.3. Poliisin päätehtävät mielenosoituksessa

Poliisin toimivallan perusta on lähtökohtaisesti poliisilaissa. Mielenosoitustilanteissa poliisin asema

mielenosoitusoikeuden toteutumisen varmistajana on kuitenkin merkittävä, ja kokoontumislakiin on

sisällytetty erityisiä poliisin toimintaa ohjaavia säännöksiä. Tämän vuoksi kokoontumislaki on eri-

tyislaki suhteessa poliisilakiin300. Kokoontumislain 19 §:n mukaiset poliisin tehtävät mielenosoituk-

sessa ovat (1) kokoontumisvapauden turvaaminen, (2) velvollisuus valvoa, että järjestäjä ja puheen-

johtaja täyttävät tämän lain mukaiset velvollisuutensa sekä (3) ryhtyä tarvittaessa toimenpiteisiin

järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi. Ensi sijassa poliisi vain turvaa mielenosoitusoikeuden

käyttämistä eikä puutu mielenosoituksen kulkuun, mikäli se sujuu lainmukaisesti. Mielenosoitusoi-

keuden turvaamiselle on peruste myös PL:n 22 §:ssä. Siinä asetetaan perusoikeuksien turvaamisvel-

voite julkiselle vallalle. Toiseksi poliisi valvoo, ettei järjestäjä laiminlyö tehtäviään. Tämä korostaa

järjestäjän ensisijaista vastuuta turvallisuudesta. Kolmantena mainittu velvoite ryhtyä tarvittaessa

toimenpiteisiin järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi on ilmaistu myös poliisilain 1.1 §:ssä.

Tämä säännös on kokoontumislaissa osin julistusluontoinen – se ei tuo sinänsä uusia tehtäviä polii-

sille. Kaksi ensimmäistä kohtaa ovat toimintaa tukevia ja siihen myötävaikuttavia, mutta kolmas

kohta on varsinaista puuttumista mielenosoituksen kulkuun. Tämä järjestys edellyttää poliisin tur-

vaamaan mielenosoitusoikeutta mahdollisimman pitkälle.

      Kokoontumislain 10 § käsittelee kokouspaikkaa koskevia rajoituksia. Perusteet yleisen kokouk-

sen siirtämiseksi toiseen paikkaan on määritelty tässä pykälässä tyhjentävästi301. Kokoontumislain

10.1 §:ssä todetaan, ”[j]os samassa paikassa ilmoitetaan järjestettäväksi samanaikaisesti useita ylei-

siä kokouksia eikä niiden samanaikainen järjestäminen ole mahdollista, etusija on kokousilmoituk-

sen ensimmäisenä tehneellä järjestäjällä, jollei kokouspaikan perinteisestä tai sopimukseen perustu-

vasta käytöstä muuta johdu. Poliisi voi tällöin osoittaa yhteyshenkilöiden kanssa neuvoteltuaan

muut kokoukset siirrettäviksi toiseen ajankohtaan tai toiseen, kokouksen tarkoituksen kannalta so-

pivaan paikkaan.” Kokoontumislain 10.2 § vielä täsmentää asiaa: ”[j]os yleisen kokouksen järjes-

täminen ilmoitetussa paikassa vaarantaa ihmisten turvallisuutta, aiheuttaa huomattavaa haittaa ym-

päristölle tai vahinkoa omaisuudelle, häiritsee kohtuuttomasti sivullisia tai liikennettä taikka valtio-

vierailuun tai julkisyhteisön järjestämään kansainväliseen kokoukseen kuuluvaa tai suojelun tar-

peeltaan niihin rinnastettavaa tilaisuutta, poliisi voi yhteyshenkilön kanssa neuvoteltuaan osoittaa

kokouksen siirrettäväksi toiseen, kokouksen tarkoituksen kannalta sopivaan paikkaan.” Poliisi voi

300 Ks. HE 145/1998 vp s. 14.
301 HE 145/1998 vp s. 1.
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lisäksi liikenteen sujuvuuden sitä vaatiessa ja yhteyshenkilön kanssa neuvoteltuaan määrätä kulku-

een reittiä muutettavaksi ottaen kuitenkin huomioon, ettei reitin muutoksella vaaranneta kulkueen

tarkoitusta (kokoontumislain 10.3 §). Kokoontumislain esitöissä (PeVM 13/1998 vp) todettiin 10.2

§:ään liittyen, että kokouksen siirtämisvaltuuden käyttöä harkittaessa tulee ottaa huomioon se, että

mielenosoituksen järjestäminen juuri määrätyssä paikassa tiettynä aikana voi olla kokoontumisen

tarkoituksen oleellinen osa, ja että kokouksen siirtäminen toisaalle voi heikentää tällöin merkittä-

västi ilmaisemien mielipiteiden tehoa ja painoarvoa302.

      Apulaisoikeusasiamiehen ratkaisussa EOA 3417/2005 oli kyse (1) poliisin päätöksestä siirtää

mielenosoituspaikkaa ilman neuvottelua yhteyshenkilön eli kantelijan kanssa. Lisäksi kantelija ar-

vosteli sitä, että (2) komisario ei ollut antanut pyynnöstä huolimatta mielenosoituspaikan siirrosta

kirjallista päätöstä. Käsittelin edellä kokoontumislain 10.1 §:n ja 10.2 §:n mukaisia toimenpiteitä,

jotka molemmat edellyttävät neuvottelua yhteyshenkilön kanssa. Kokoontumislain 10.4 §:n mukaan

poliisi voi ryhtyä tässä pykälässä mainittuihin toimenpiteisiin ilman neuvottelua yhteyshenkilön

kanssa, jos yhteyshenkilö ei ole tavoitettavissa. Selvityksen mukaan poliisi oli päättänyt tässä tapa-

uksessa yksipuolisesti siirtää mielenosoituksen paikkaa, yrittämättä neuvotella siitä etukäteen yh-

teyshenkilön kanssa. Apulaisoikeusasiamies totesi ratkaisussaan kokoontumislain 10.4 §:n tulleen

poliisin toimesta rikotuksi.303

      Apulaisoikeusasiamies viittasi ratkaisussaan kantelun toista kohtaa käsitellessään kokoontumis-

lain 28.1 §:n mukaiseen muutoksenhakuun, siten kuin hallintolainkäyttölaissa (1996/586) sääde-

tään. Kokoontumislain valmistelua koskeva hallituksen esitys (145/1998 vp) määrittelee kokoontu-

mislain 28.1 §:n nojalla valituskelpoisiksi lähinnä kokoontumislain 10 §:n, 15 §:n, 16 §:n ja 20 §:n

nojalla tehdyt poliisin päätökset. Esityksessä todetaan, että valitusoikeus ulottuisi pääsääntöisesti

ennen tilaisuuden alkua tehtyihin poliisin päätöksiin. Tällaiset päätökset voisivat koskea esimerkiksi

kokouspaikan siirtoa tai kokoontumislain 20 §:n nojalla annettuja määräyksiä. Valituksen tekemi-

nen edellyttää kirjallista päätöstä. Valituskelpoiset päätökset annetaankin lähtökohtaisesti kirjallisi-

na. Suullisesti annettu päätös annettaisiin pyydettäessä kirjallisena.304 Tähän vedoten apulaisoikeu-

sasiamies totesi, että kyseessä oli ollut laissa tarkoitettu muutoksenhakukelpoinen päätös. Komisa-

rion olisi tullut antaa päätöksensä kokouspaikan siirrosta kirjallisena valitusosoituksin varustettuna,

kun sitä häneltä pyydettiin.305

302 Ks. PeVM 13/1998 vp s. 4.
303 Ks. EOA 3417/2005, luku 3.1.
304 Ks. HE 145/1998 vp s. 38.
305 Ks. EOA 3417/2005, luku 3.2.
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      EIT:n päätöksessä Rai and Evans v. the United Kingdom (17.11.2009) käsiteltiin mielenosoitta-

jien päätöstä pitää mielenosoitus lupaa hankkimatta määrätyllä306 alueella, jolla lainsäädäntö edel-

lytti mielenosoituksen pitämiseksi ennakkoluvan hankkimista. Mielenosoitus oli rauhanomainen.

Poliisi salli mielenosoituksen alkamisen, mutta varoitti valittajia paikan päällä, että jos he jatkavat

mielenosoitusta, heidät tullaan pidättämään. Valittajat päättivät jatkaa mielenosoitusta ja poliisi pi-

dätti heidät. EIT totesi päätöksessään, että Iso-Britannian poliisi ei rikkonut toimillaan 11 artiklaa.

Se myös viittasi tässä Ziliberberg -päätöksessä (4.5.2004, kappale 2.) toteamaansa lupakäytännön

sallittavuuteen. EIT totesi, että jos vaaditun ennakkoluvan hankkimisen laiminlyönti ei olisi rangais-

tavaa, niin koko lupakäytäntöjärjestelmä olisi kuvitelmallinen. EIT ei tässä päätöksessä ottanut kan-

taa yleisellä tasolla Iso-Britannian lainsäädännön sallimaan mahdollisuuteen rauhoittaa tietty alue

luvanvaraisuuden kautta mielenosoituksilta – viranomaiset eivät olleet tässä kieltäneet mielenosoi-

tuksen pitämistä alueella, vaan puuttuivat lainvastaiseen mielenosoitukseen.307

      Kokoontumislain 20 §:n mukaan poliisi voi antaa ennen mielenosoitusta tai sen aikana mielen-

osoituksen järjestämiseen liittyviä ohjeita ja määräyksiä. Kokoontumislain 20 §:ssä määritellään

perusteet, joilla näitä ohjeita ja määräyksiä voidaan antaa: (1) yleisen järjestyksen ja turvallisuuden

ylläpitämiseksi, (2) terveyden, omaisuuden tai ympäristön vahingoittumisen estämiseksi taikka ym-

päristölle aiheutuvan haitan rajoittamiseksi, (3) sivullisten oikeuksien turvaamiseksi sekä (4) liiken-

teen sujuvuuden turvaamiseksi. Edellä oleva lista määräysten perusteista on tyhjentävä. Poliisin

antamat ohjeet ovat luonteeltaan suositusluonteisia ja poliisin tulisi käyttää niitä ensisijaisesti ennen

sitovien määräyksien antamista. Sitova määräys on oikeudellisesti velvoittava. Poliisi antaa sitovat

määräykset kirjallisesti epäselvyyksien välttämiseksi ja valitusoikeuden helpottamiseksi. Tällaisia

määräyksiä annettaessa poliisin tulisi kuitenkin välttää tarpeettomien määräyksien antamista. Ko-

koontumislain tavoitteena on mahdollistaa kokoontumisvapaus mahdollisimman vapaamuotoisena,

ilman viranomaisten turhaa sääntelyä. Lisäksi tarpeellisiksi arvioitujen määräysten tulee täyttää

suhteellisuusperiaatteen kriteerit.308

      Poliisin oikeudesta mielenosoituksen keskeyttämiseen ja päättämiseen säädetään kokoontumis-

lain 21 §:ssä. Ensisijainen vastuu mielenosoituksen keskeyttämisestä ja päättämisestä on 21.1 §:n

mukaan kuitenkin mielenosoituksen järjestäjällä. Kokoontumislain 21.1 §:n mukaan järjestäjän on

keskeytettävä mielenosoitus tai määrättävä se päättymään, jos kokouksen jatkamisesta aiheutuisi

306 Iso-Britannian lainsäädäntö vaati luvan hankkimista mielenosoitusten pitämiseksi tietyllä turvallisuuden näkökul-
masta herkäksi määrätyllä alueella (”designated area”). Lontoon parlamenttia ja Downing Streetia ympäröivä alue oli
määritelty tällaiseksi alueeksi. Ks. EIT Rai and Evans v. the United Kingdom, 17.11.2009, kohta B.
307 Ks. EIT Rai and Evans v. the United Kingdom, 17.11.2009, kohdat A ja B.2. Mielenosoituksen järjestäjä oli ilmoit-
tanut etukäteen poliisille, että tällä lupakäytännön alueella tullaan pitämään mielenosoitus, eikä sille aiota hankkia laissa
edellytettyä lupaa. Mielenosoitus järjestettiin tietoisesti kielletyllä alueella ja lupa jätettiin tietoisesti hankkimatta.
308 Ks. Pohjolainen – Majuri 2000 s. 220.
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välitöntä vaaraa ihmisten turvallisuudelle, omaisuudelle tai ympäristölle. Päällystöön kuuluvalla

poliisimiehellä on 21.2 §:n mukaan oikeus keskeyttää tai päättää mielenosoitus, mikäli muut toi-

menpiteet eivät ole osoittautuneet riittäviksi 1 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa sekä silloin, kun

mielenosoitusta järjestettäessä muutoin toimitaan olennaisesti lainvastaisesti.

      Mielenosoituksen keskeyttäminen ja päättäminen ovat siinä määrin merkittäviä rajoituksia mie-

lenosoitusoikeuden käyttöön, että päätösvalta mielenosoituksen keskeyttämisestä ja päättämisestä

on haluttu keskittää poliisipäällystölle. Päällystöön kuuluvia poliisimiehiä ovat poliisiasetuksen 1.2

§:n mukaan muun muassa poliisipäällikkö, apulaispoliisipäällikkö, ylikomisario ja komisario. Mie-

histöön tai alipäällystöön kuuluva poliisimies ei saa itsenäisesti keskeyttää tai päättää mielenosoi-

tusta. Päällystöön kuuluva poliisimies voi kuitenkin antaa miehistöön tai alipäällystöön kuuluvalle

poliisimiehelle määräyksen mielenosoituksen keskeyttämisestä tai päättämisestä. Mielenosoituksen

järjestäjällä on aina oikeus peruuttaa, keskeyttää tai päättää mielenosoitus. Siihen ei tarvita laissa

erikseen säädettyä perustetta. Poliisilla ei ole oikeutta estää ennakolta lainmukaisen mielenosoituk-

sen järjestämistä.309

      Apulaisoikeusasiamies Lindstedt kommentoi Smash Asem -ratkaisussaan mielenosoituksen

keskeyttämiseen liittyviä seikkoja. Apulaisoikeusasiamiehen mukaan poliisi oli oikeutettu keskeyt-

tämään mielenosoituksen kokoontumislain 21 §:n nojalla, koska mielenosoituksen järjestäjät olivat

suhtautuneet välinpitämättömästi siihen, säilyykö tapahtumassa järjestys ja tehdäänkö sen yhteydes-

sä rikoksia. Lindstedt korosti ratkaisussaan, että kokoontumisvapaus ja mielenosoitusoikeus eivät

ole rajoittamattomia oikeuksia. Perustuslaki ja kansainväliset ihmisoikeussopimukset turvaavat ai-

noastaan rauhanomaista mielenosoittamista.310

      Vuonna 2004 asetetussa kokoontumislain 25.3 §:ssä on kriminalisoitu laiton naamioituminen.

Rikoslain 17 luvun 13 a §:n mukaan laitonta naamioitumista mielenosoituksessa on esiintyä tunnis-

tamattomaksi naamioituneena ilmeisenä tarkoituksenaan ryhtyä käyttämään henkilöön kohdistuvaa

väkivaltaa tai vahingoittamaan omaisuutta. Perustuslakivaliokunta totesi lakiehdotusta koskevassa

lausunnossaan, että naamiointi saattaa rohkaista ihmisiä osallistumaan mielenosoituksiin anonyy-

misti ja ilmaisemaan siellä mielipiteensä. Perustuslakivaliokunnan mukaan on lähtökohtaisesti pi-

dettävä kokoontumisvapauteen sisältyvänä oikeutena osallistua anonyymisti mielenosoituksiin.311

Perustuslakivaliokunta viittasi tässä yhteydessä myös aiempaan lausuntoonsa, jossa se linjasi sa-

309 Ks. Pohjolainen – Majuri 2000 s. 225. Tässä todetaan, että myöskään järjestyksenvalvojalla ei ole itsenäistä oikeutta
mielenosoituksen keskeyttämiseen tai päättämiseen. Järjestyksenvalvoja voi hajottaa mielenosoituksen vain järjestäjän
tai puheenjohtajan määräyksestä.
310 Ks. EOA 1836/2007 s. 17.
311 Ks. PeVL 26/2004 vp s. 3. Hallituksen esitys laittomaksi naamioitumiseksi oli paljon sen lopullista lainmuotoa laa-
jempi (ks. HE 81/2004 vp s. 18). Esityksessä (s. 14) ehdotettiin myös naamioitumiseen käytettävien esineiden hallussa-
pidon kriminalisointia, mutta perustuslakivaliokunta ei katsonut siihen olevan riittäviä perusteita (PeVL 26/2004 vp s.
4).
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nanvapauden turvaavan myös anonyymia viestintää312. Mielenosoituksiin ei siis ole asetettu naami-

oitumisen totaalikieltoa. Tämä on myös Venetsian komission mukainen tulkinta. Sen mukaan naa-

mioitumista rauhanomaisessa kokoontumisessa ei tulisi kieltää muulloin kuin silloin, jos naamioi-

tumista käytetään vaikeuttamaan henkilön tunnistamista tilanteessa, jossa henkilön käyttäytyminen

aiheuttaa todennäköisen syyn pidätykselle, tai jos naamioituminen aiheuttaa selvän ja aktuaalisen

vaaran tulevasta lainvastaisesta käyttäytymisestä.313

4.4. Mielenosoitusoikeuden rajoittamisesta: poliisilain 20.2 §:n analyysi

Olen tähän mennessä käsitellyt tutkielmassani perusoikeuksien yleiset rajoitusedellytykset, EIT:n

käyttämän ihmisoikeuksien rajoittamisen kolmivaiheisen testin, mielenosoitusoikeutta täydentävän

lainsäädännön sisältämää sääntelyä ja EIS:ssa/KP-sopimuksessa määritellyt kokoontumisvapauden

legitiimit rajoitusperusteet. Tässä vaiheessa minulla on tarvittavat valmiudet analysoida mielenosoi-

tusoikeuden rajoittamista näiden neljän kokonaisuuden valossa. Mielenosoitusoikeuden rajoittami-

nen on merkittävimpiä yksittäisiä mielenosoitusoikeuden toteutumiseen vaikuttavia tekijöitä, sillä

mielenosoitusoikeuden rajoitusperusteet ja niiden tulkinta vaikuttavat suoraan mielenosoitusoikeu-

den painoarvoon perusoikeutena.

      Käsittelin tämän tutkielman 2.1.1. luvussa perus- ja ihmisoikeuksien luonnetta tämänsuuntaises-

ti: perus- ja ihmisoikeudet nähdään hyvin perustavaa laatua olevien arvojen ilmaisuna. Perusoikeu-

det sisältävät suomalaisen yhteiskunnan perusarvoja, jotka on haluttu kirjata näkyviin perustuslain

perusoikeussäännöksiin.314 Tunnusmerkkejä perusoikeuksille ovat (1) vaatimus perustavanlaatuises-

ta, erityisen tärkeästä oikeudesta, (2) oikeuden kuuluminen periaatteessa kaikille yhdenvertaisesti,

(3) erityinen pysyvyys ja (4) oikeudellinen luonne315. PL 13.1 § turvaa jokaiselle oikeuden osallis-

tua mielenosoituksiin. Husan ja Pohjolaisen mukaan osallistumisoikeutta yleiseen kokoukseen ei

voida rajoittaa millään perusteella. Osallistumisoikeus sisältää oikeuden olla yleisessä kokouksessa

läsnä sekä pitää puheita, lausua mielipiteitä tai muulla tavalla ilmaista ajatuksia.316 Myös kokoon-

tumislain 6 §:ssä turvataan rajoittamattomasti jokaisen oikeus osallistua yleiseen kokoukseen.

312 Ks. PeVL 9/2004 vp s. 7.
313 Ks. CDL-AD(2010)020, kappale 98.
314 Ks. Ojanen 2009 s. 4.
315 Ks. Hallberg 1999 s. 31 - 32.
316 Ks. Husa – Pohjolainen 2008 s. 168.



4. POLIISIN TOIMIVALTA MIELENOSOITUKSESSA

85

      Otan tässä esimerkinomaiseen käsittelyyn 2.2.1. luvussa alustamani poliisilain 20.2 §:n. Tämän

säännöksen analysointi kuvastaa erinomaisesti tutkimustehtävässäni tutkielmalleni asettamia tavoit-

teita. Kokoontumislaissa ei ole erityistä paikalta poistamiseen oikeuttavaa säännöstä, joten poliisi

on soveltanut mielenosoituksissa poliisilain 20 §:ää. Poliisilain 20 §:n otsikko ”rikoksilta ja häiriöil-

tä suojaaminen” viittaa poliisilain 1.1 §:n mukaiseen rikosten ennalta estämisen tehtävään. Mielen-

osoitusoikeuden rajoittaminen ennakoivan lainsäädännön perusteella ei välttämättä ole ongelmaton-

ta suhteessa perusoikeusmyönteisen laintulkinnan periaatteeseen, perusoikeuksien yleisiin rajoi-

tusedellytyksiin ja kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin.

      Tulkinnassa on syytä erottaa toisistaan (1) semanttiset eli leksikaaliset merkitysvaihtoehdot, (2)

oikeudellisesti mahdolliset vaihtoehdot ja (3) kontekstuaalisesti mahdolliset merkitykset317. Poliisi-

lain 20.2 §:n mukaista paikalta poistamisen yleissäännöstä mielenosoituksessa sovellettaessa tulee

kyseeseen lähinnä kontekstuaalisesti mahdolliset merkitykset318. Perehdyttyäni poliisilain 20.2 §:n

vanhaan sanamuotoon, nykyiseen sanamuotoon, pykälän esitöihin319, apulaisoikeuskanslerin ratkai-

suun OKA 440/1/02 ja apulaisoikeusasiamiehen ratkaisuun EOA 2037/2008 (3.3.2010), päättelen,

että säännöstä tulisi tulkita mielenosoituksissa sen sanamuotoa noudattaen tai suppeammin – perus-

tuslakivaliokunta yhdisti lausunnossaan uhkaukset, muun käyttäytymisen ja aiemman käyttäytymi-

sen yhdeksi kokonaisuudeksi320.  Säännöksellä on laajennettu henkilön paikalta poistamisen perus-

teita vuonna 2005 niin, että ennakoiva paikalta poistaminen ja aiempaan käyttäytymiseen perustuva

paikalta poistaminen ovat tulleet mahdollisiksi. Mielenosoitusoikeuden rajoittaminen aiemman

käyttäytymisen perusteella voi olla ongelmallista321.

317 Ks. Aarnio 2006 s. 247. Näistä ensimmäinen ryhmä on laajin ajateltavissa oleva ryväs, eikä sellaisena tule käyttöön
oikeudellisissa yhteyksissä. Toinen ryhmä antaa laajat merkityspuitteet, mutta oikeusjärjestys osoittaa aina jotkin rajat
kielellisten ilmaisujen juridiselle käytölle. Kolmas ryhmä on rajoitetuin – kontekstuaalisesti mahdolliset merkitykset
määrittää oikeuslähteiden asianmukainen käyttö (kursivointi TH).
318 Ks. myös HE 145/1998 vp s. 14: poliisin yleisiä kokouksia koskeviin rajoittaviin valtuuksiin on suhtauduttava erityi-
sen tiukasti niiden perusoikeuskytkennän vuoksi.
319 HE 266/2004 vp, PeVL 11/2005 vp, LaVL 6/2005 vp ja HaVM 10/2005 vp. Mikään lainvalmistelussa ei puolla sitä,
että poliisilain 20.2 §:ää olisi tulkittava toisin kuin sanamuotonsa mukaisesti (tai tiukemmin). Ks. myös HE 266/2004 vp
s. 17, jossa perustellaan tätä lakimuutosta. Hallituksen esityksessä koettiin ongelmaksi mielenosoitusten osalta se, että
vaikka henkilön voitaisiin päätellä todennäköisin syin syyllistyvän tekoon, joka tulisi aiheuttamaan välitöntä vaaraa
yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle, ei henkilön ennakoiva paikalta poistaminen ja mahdollinen kiinniotto ole ollut
mahdollista. Pykälän muutos oli siis osin suunnattu mielenosoituksia varten.
320 Ks. PeVL 11/2005 vp s. 7. ”Lisäksi kynnystä nostaa se, että arvion on 20 §:n 2 momentin sanamuodon mukaan aina
(kursivointi TH) perustuttava henkilön sen hetkisten uhkausten ja muun käyttäytymisen lisäksi hänen aiempaan käyttäy-
tymiseensä vastaavassa tilanteessa.” Lain sanamuodossa uhkaukset erotetaan muusta käyttäytymisestä tai-sanalla.
321 Vrt. tätä myös majoitus- ja ravitsemustoimintalain (308/2006) 5.1 §:ään, jossa säädetään liikkeen oikeudesta valita
asiakkaansa. Asiakkaan pääsy liikkeeseen voidaan estää, jos siihen on järjestyksenpidon tai liikkeen toiminta-ajatuksen
vuoksi perusteltu syy. Tässä laissa määritellyillä liikkeillä on siis oikeus valita asiakkaansa esim. aiemman käyttäytymi-
sen perusteella. Pääsyoikeus näihin tiloihin ei kuitenkaan ole perusoikeus. Ks. myös PeVL 49/2004 vp s. 2. Lausunnos-
sa todetaan, että liikkeenharjoittajan oikeus valita asiakkaansa on elinkeinovapauden (PL 18 §) ja omaisuudensuojan
(PL 15.1 §) näkökulmasta perusteltua. Liikkeellä on oikeus valita asiakkaansa ilman PL 6.2 §:n vastaista syrjintää.
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      Poliisilain 20.2 §:n mukaiset paikalta poistamisen perusteet voidaan jakaa osiin näin: henkilö

saadaan poistaa paikalta myös, jos hän (1) käyttäytymisellään aiheuttaa taikka hänen (2) uhkausten-

sa tai (3) muun käyttäytymisensä ja (4) aiemman käyttäytymisensä perusteella vastaavassa tilantees-

sa on todennäköistä, että hän aiheuttaa huomattavaa häiriötä tai välitöntä vaaraa yleiselle järjestyk-

selle ja turvallisuudelle. Taikka-sanalla erotetaan (1) kohta ja (2) - (4) kohdat itsenäisiksi kokonai-

suuksikseen322. Perustuslakivaliokunnan mukaan arvion (2) - (4) -kohdissa (ennakoiva poistaminen)

on aina perustuttava henkilön sen hetkisten uhkausten ja muun käyttäytymisen lisäksi hänen aiem-

paan käyttäytymiseensä vastaavassa tilanteessa323. Myös lain sanamuodon mukaan ennakoiva pai-

kalta poistaminen edellyttää aina aiemman käyttäytymisen vaatimuksen täyttymistä.

      Poliisiviranomaisten harkintavaltaa sisältävät toimivaltuudet tulisi rajata suppeasti ja niiden tuli-

si sisältää riittävä suoja mielivallan mahdollisuuden rajoittamiseksi324. Lain täytyy osoittaa riittäväl-

lä selvyydellä viranomaisille annetun harkintavallan laajuus ja sen käyttötapa325. Tässä suhteessa

poliisilain 20.2 § on jossain määrin epätäsmällinen (4) aiemman käyttäytymisen osalta. Hallituksen

esityksessä määritellään aiemman käyttäytymisen tarkoittavan häiriötä tai vaaraa326. Onko aiheute-

tun häiriön tai vaaran oltava rangaistavaa? Miten aiemmin mielenosoituksessa tällä kielletyllä taval-

la käyttäytyneitä henkilöitä valvotaan, tuleeko käyttäytymisestä rekisterimerkintä327? Kuinka pit-

käksi aikaa aiemman käyttäytymisen perusteella voidaan asettaa henkilö mielenosoituksissa eri

asemaan muihin verrattuna? Kuinka mielivallan käytön mahdollisuus tämän vaatimuksen osalta

voidaan sulkea ulos? Mielenosoituksessa ensi kertaa tällä kielletyllä tavalla käyttäytyvä henkilö ei

pysty täysin ennakoimaan käyttäytymisensä seurauksia, sillä esimerkiksi aiemman käyttäytymisen

rasitteen aiheuttavaa käyttäytymistä ei ole tarkasti täsmennetty eikä sen kestoa ole määritelty. Pe-

rustuslakivaliokunta ei kuitenkaan nähnyt tätä säännöstä ongelmalliseksi, vaan se voitiin käsitellä

tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä328.

      Aiemman käyttäytymisen perusteella tehtävä henkilöarviointi voi olla ongelmallista. Kuvitel-

laan tilanne, jossa henkilöt 1 ja 2 toimivat mielenosoituksessa identtisesti niin, että on todennäköis-

tä, että he tulevat aiheuttamaan huomattavaa häiriötä tai välitöntä vaaraa yleiselle järjestykselle ja

322 Ks. HE 266/2004 vp s. 44 - 45. Pykälän uudistuksen ajatuksena oli mahdollistaa ennakoiva paikalta poistaminen ja
sen ehdoiksi asetettiin tässä uhkaukset, muu käyttäytyminen ja aiempi käyttäytyminen.
323 Ks. PeVL 11/2005 vp s. 7.
324 Ks. CDL-AD(2010)020, kappale 91.
325 Ks. EIT Gillan and Quinton v. the United Kingdom, 12.1.2010, kappale 77.
326 Ks. HE 266/2004 vp s. 45.
327 Jos kielletystä käyttäytymisestä ei tule rekisterimerkintää, niin miten säädöstä voidaan eri poliisimiesten toimesta
noudattaa? Mikäli aiemman käyttäytymisen rasitteen omaavia henkilöitä ei kohdella tasapuolisesti mielenosoitusten
yhteydessä, on sekin ongelmallista.
328 Ks. PeVL 11/2005 vp s. 7. Säännös voidaan ehkä kuitenkin problematisoida suhteessa perusoikeuksien yleisten
rajoitusedellytysten täsmällisyys- ja tarkkarajaisuusvaatimukseen. Toisinaan voidaan pohtia, saattaisiko poikkeuslakien
välttämisen periaatteella olla joskus perustuslakivaliokunnan tulkintalinjaa löysentävä sivuvaikutus (vrt. Tuori 2001 s.
928).
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turvallisuudelle (2) uhkaustensa tai (3) muun käyttäytymisensä perusteella. Kuitenkin vain henkilöl-

lä 1 olisi rasitteena (4) aiemman käyttäytymisen vaatimus, jonka lain sanamuoto ja perustuslakiva-

liokunta edellyttivät aina ennakoivan paikalta poistamisen perusteeksi. Näin tässä tilanteessa polii-

silain 20.2 §:n ennakoivaa poistamissääntöä noudattaen vain henkilö 1 tultaisiin poistamaan paikal-

ta329. Entä riittäisikö henkilön 2 tässä tilanteessa harjoittama käytös täyttämään aiemmalta käyttäy-

tymiseltä edellytetyn häiriön tai vaaran tason ensi kerraksi vastaavassa tilanteessa, eli aiheuttaisiko

se aiemman käyttäytymisen rasitteen?

      Toisaalta henkilön aiemman käyttäytymisen arvioinnille mielenosoituksessa voidaan nähdä legi-

tiimeinä päämäärinä yleisen järjestyksen sekä muiden henkilöiden oikeuksien ja vapauksien suo-

jaaminen (esimerkiksi muiden henkilöiden oikeus rauhanomaiseen mielenosoittamiseen). Lain pää-

tarkoituksena lienee ollut juuri suojata yksilöitä horisontaalisuhteissa – esimerkiksi suojata mielen-

osoittajia häiriköiltä (agents provocateurs). Ennakoiva paikalta poistaminen mielenosoituksessa voi

kohdistua itse mielenosoittajiin tai mielenosoituksen ulkopuolisiin henkilöihin.

      EIT on asettanut case law’ssaan varsin tarkat rajat lainmukaisuusvaatimuksen täyttymiselle.

Tapauksessa Refah Partisi (the Welfare Party) v. Turkey (13.2.2003) EIT määritteli harkintavaltaa

jättävän lain edellyttävän, että sen soveltamisala ja käyttötapa tulee osoittaa riittävällä selkeydellä

legitiimiin päämäärään nähden, antaen yksilölle riittävää suojaa mielivaltaista rajoittamista vastaan.

Lain tulee olla myös riittävällä täsmällisyydellä muotoiltu, jotta henkilöt joita se koskee, voivat en-

nalta käsin nähdä (foreseeability) toimintansa seuraukset.330 Mikäli laki ei ole riittävän täsmällinen,

ei sen seurauksia voida ennakoida. Puheluiden kuunteluun liittyvässä tapauksessa Kruslin v. France

(24.4.1990) EIT määritteli vielä ankarammat ehdot lainmukaisuusvaatimuksen täyttymiselle. Sen

mukaan puheluiden kuunteluun oikeuttavassa lainsäädännössä tulisi säännellä (1) kuuntelun alaises-

ta henkilöpiiristä, (2) rikoksista, jotka oikeuttavat puheluiden kuunteluun, (3) kuuntelun kestosta,

(4) vaatimuksesta kuunneltujen puheluiden yhteenvetoraporttien tekemiseksi ja (5) nauhoitteiden

käytöstä ja tuhoamisesta.331 Nämä tapaukset antavat osviittaa EIT:n asettamista edellytyksistä lain-

mukaisuusvaatimuksen täyttymiselle.

      Mielenosoittajien mahdollisesti aiheuttamaa haittaa ei aina voida paikantaa yksittäiseen tapauk-

seen. Joskus voidaan olettaa, että mielenosoituksesta todennäköisesti aiheutuisi välitöntä vaaraa

esimerkiksi väkivaltaisuuksien takia. Poliisi voi tietyssä määrin ennakoida mielenosoitustilanteen

329 Tällainen paikalta poistaminen voisi vaikuttaa ennemmin takautuvalta rankaisemiselta kuin mielenosoitusoikeuden
turvaamiselta, ja ehkä olla myös lähellä syrjintää. EIT totesi tapauksessa Thlimmenos v. Greece (6.4.2000, kappale 44),
että henkilöiden erilainen kohtelu analogisessa tilanteessa ilman objektiivista ja järkevää perustetta rikkoo EIS:n 14
artiklaa. Poliisin ei tietenkään olisi pakko suorittaa paikalta poistamista vaikka siihen olisikin edellytykset, mutta teorian
tasolla tämä säännös vaikeuttaa objektiivisen mittapuun luomista paikalta poistamisen perusteeksi.
330 Ks. EIT Refah Partisi (the Welfare Party) and others v. Turkey, 13.2.2003, kappale 57.
331 Ks. Kruslin v. France, 24.4.1990, kappale 35.
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tapahtumia. Poliisi ennakoi mielenosoituksen tapahtumia apulaisoikeusasiamiehen ratkaisun mu-

kaan lainmukaisesti keskeyttäessään Smash Asem -mielenosoituksen. Poliisi oletti, että mielenosoi-

tuksen jatkamisesta olisi aiheutunut välitöntä vaaraa poliisimiesten ja muiden ihmisten turvallisuu-

delle, koska usean kymmenen hengen joukko yritti murtautua poliisiketjun läpi ja myös pullojen

heittely oli jatkuvaa332. Smash Asem -mielenosoitus ei siis enää ollut rauhanomainen sen keskeyt-

tämisvaiheessa. Mielenosoitusoikeuden ennakoivaan rajoittamiseen tulisi kuitenkin suhtautua varo-

vaisesti. Esimerkiksi pelkkä hypoteettinen epäjärjestyksen riski tai vihamielisen yleisön läsnäolo

eivät ole legitiimejä perusteita rajoittaa rauhanomaista mielenosoitusoikeutta333.

      Kansainvälisessä käytännössä lähtökohtana kokoontumisvapauden käytön tilanteissa on ensi

sijalla kokoontumisvapauden salliminen. Ennakoiva kokoontumisvapauden rajoittaminen pienten

väkivaltaisuuksien mahdollisuuden perusteella voi olla suhteellisuusperiaatteen vastaista ja yksittäi-

set väkivaltaisuudet tulisi hoitaa myöhemmin tapahtuvalla pidättämisellä ja mahdollisella syyttee-

seenpanolla, eikä etukäteisellä rajoittamisella.334 Tapauksessa Stankov and the United Macedonian

Organisation Ilinden EIT totesi, että hypoteettinen vaara yleiselle järjestykselle pienten välikohtaus-

ten mahdollisuuden muodossa ei oikeuta kieltämään kokoontumisen järjestämistä335. Voidaan poh-

tia oikeuttaisiko hypoteettinen vaara yleiselle järjestykselle EIT:n tulkinnan mukaan poistamaan

yksittäisiä henkilöitä mielenosoituksesta aiemman käyttäytymisen perusteella.

      Apulaisoikeusasiamiehen ratkaisussa EOA 2037/2008 (3.3.2010) käsiteltiin poliisin ennakoivaa

toimintaa poliisilain 20 §:n valossa. Osa mielenosoittajista oli kahliutunut toisiinsa estäen näin si-

säänkäynnin toimistorakennukseen. Osa samaan ryhmään kuuluvista henkilöistä/mielenosoittajista

oli paikalla seuraamassa tapahtumaa. Ennakkoilmoitusta mielenosoituksesta ei tehty. Poliisi otti

mielenosoittajat kiinni ja laittoi heidät säilöön poliisilain 20.3 §:n nojalla. Myös kolme mielenosoi-

tusta seurannutta henkilöä otettiin ennakoivasti kiinni ja laitettiin säilöön. Poliisi perusteli yhteen

sivusta seuranneeseen henkilöön kohdistettuja toimenpiteitä tämän aiemmalla käyttäytymisellä vas-

taavassa tilanteessa. Apulaisoikeusasiamies totesi, ettei poliisilain 20 §:n soveltamiseen riitä se, että

rikoksiin syyllistyminen taikka vaaran ja häiriön aiheuttaminen on mahdollista tai edes se, että täl-

laista käyttäytymistä on syytä epäillä tapahtuvaksi. Apulaisoikeusasiamiehen mukaan tapauksessa ei

ollut nähtävissä, että kolme mielenosoitusta seurannutta henkilöä olisivat ilman kiinniottoa toden-

näköisesti (kursivointi TH) aiheuttaneet huomattavaa häiriötä tai välitöntä vaaraa yleiselle järjestyk-

selle ja turvallisuudelle, kuten poliisilain 20.2 § edellyttää. Apulaisoikeusasiamies kommentoi

myös, että kiinniotosta ja säilöönotosta päättäneen komisarion tulkinta poliisilain 20 §:stä on yh-

332 Ks. EOA 1836/2007 s. 17.
333 Ks. CDL-AD(2010)020, kappale 71.
334 Ks. CDL-AD(2010)020, kappale 71.
335 Ks. EIT Stankov and the United Macedonian Organisation Ilinden v. Bulgaria, 2.10.2001, kappale 94.
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teneväinen komisarion lähimpien esimiesten ja poliisin lääninjohdon kanssa.336 Tällainen laajentava

tulkinta (argumentum a generali sensu) vesittää mielenosoitusoikeuden suojaa perusoikeutena.

Myös Salminen on laajentanut poliisilain 20.2 §:n tulkintaa: ”[v]aihtoehtoinen edellytys on, että

henkilön käyttäytymisen tai aiemman käyttäytymisen perusteella on todennäköistä, että hän aiheut-

taa huomattavaa häiriötä tai välitöntä vaaraa yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle337.” Tällä

tavalla tulkittuna aiempi käyttäytyminen olisi itsenäinen ja yksinään riittävä peruste paikalta pois-

tamiseen. Poliisilain 20.2 §:n mukainen aiemman käyttäytymisen vaatimus voi olla omiaan luomaan

tällaisia laajentavia tulkintoja.

      EIT arvioi jokaiselle kuuluvan kokoontumisvapauden rajoittamista aiemman käyttäytymisen

perusteella tapauksessa Galstyan v. Armenia (15.11.2007). Valittaja oli osallistunut useisiin halli-

tusta kritisoiviin rauhanomaisiin ja lainmukaisiin mielenosoituksiin. Tämän jälkeen viranomaiset

kielsivät valittajaa enää osallistumasta vastaaviin mielenosoituksiin. Kiellosta huolimatta valittaja

osallistui mielenosoitukseen, jonka seurauksena poliisi otti lainmukaisesti käyttäytyneen valittajan

kiinni. EIT totesi tuomiossaan, että oikeus osallistua rauhanomaiseen kokoontumiseen on niin tär-

keä oikeus, ettei osallistuvaan henkilöön voida kohdistaa sanktioita mikäli tämä ei syyllisty mihin-

kään tuomittavaan tekoon mielenosoituksessa. EIT:n mukaan henkilöä ei voida rangaista vain läs-

näolosta lainmukaisessa mielenosoituksessa.338 Mielenosoitusoikeuden tulisi nauttia perusoikeudel-

le kuuluvaa, erityisen tärkeän oikeuden mukaista suojaa.

336 Ks. EOA 2037/2008, kohdat 3.1 ja 3.4. Vrt. myös OKA 1050/1/02. Apulaisoikeuskansleri totesi tässä, että kun on
kyse perusoikeuksia rajoittavasta säännöksestä, ei sen käyttöalaa tulisi laajentaa tulkinnalla.
337 Salminen 2006 s. 112. Salminen erottaa tässä tai-sanalla käyttäytymisen ja aiemman käyttäytymisen itsenäisiksi
perusteiksi, poiketen näin lain sanamuodosta ja perustuslakivaliokunnan tulkinnasta (PeVL 11/2005 vp s. 7).
338 Ks. EIT Galstyan v. Armenia, 15.11.2007, kappaleet 6, 9, 101, 115 ja 117. Valittaja oli tuomittu Armeniassa kolmen
päivän mittaiseen vapausrangaistukseen mielenosoitukseen osallistumisen seurauksena.
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Olen tutkinut pro gradu -tutkielmassani mielenosoitusoikeutta perusoikeutena. Asetin alussa tutki-

mustehtäväkseni tutkia mielenosoitusoikeuteen liittyvän relevantin sääntelyn sekä yksilön oikeuksi-

en ja viranomaissääntelyn välisen rajanvedon tutkimisen kautta mielenosoitusoikeutta suhteessa

muihin perusoikeuksiin ja kansainvälisiin ihmisoikeusvelvoitteisiin. Asettamani kolme osatehtävää

tähtäsivät myös aiheen tarkasteluun sen pintatason, oikeuskulttuurin tason ja syvätason näkökulmis-

ta. Joskaan tutkimustehtäväni ei itsessään ollut välttämättä kovin kunnianhimoinen, niin olen pyrki-

nyt vastaamaan siinä asettamiini kysymyksiin.

      Perusoikeuksien sanamuodoissa on omaksuttu lyhyt ja yksityiskohtaisuutta kaihtava kirjoitusta-

pa339. Mielenosoitusoikeus on turvattu PL 13 §:ssä. Pykälässä ei ole kuitenkaan mainittu mielen-

osoitusten rauhanomaisuusvaatimusta eikä siinä myöskään ole rajoituslauseketta. Mielenosoitusoi-

keuden sisältöä täsmennetään PL 13.3 §:ssä olevan lakiviittauksen mukaisesti kokoontumislaissa.

Mielenosoituksen yleisiä tavoitteita voi olla esimerkiksi (1) saada ulkopuoliset henkilöt kannatta-

maan (tai vastustamaan) mielenosoituksessa esitettyä asiaa ja (2) saada asialle yleisellä tasolla huo-

miota sekä julkisuutta340. Mielenosoitusoikeus on vapausoikeus ja poliittinen perusoikeus. Mielen-

osoitusoikeus julkisena vaikutuskanavana on demokraattisen yhteiskunnan kulmakiviä ja se turvaa

sivullisesti sananvapautta. Mielenosoitusoikeus on yksi julkisen mielipiteenilmaisun muodoista:

esimerkiksi valtion instituutiot eivät ole suojattuja mielenosoituksilta, vaan ne ovat demokraattises-

sa yhteiskunnassa avoimia kritiikille. Sananvapauden turvaamisen lisäksi mielenosoitusoikeus voi

myös rajoittaa perus- ja ihmisoikeuksia. Mielenosoitusoikeus voi rajoittaa muiden henkilöiden sa-

nanvapautta, omaisuudenturvaa, liikkumisvapautta, ympäristöperusoikeutta, kotirauhaa, elinkeino-

vapautta, oikeutta työntekoon ja uskonnonvapautta.

      Mielenosoitusoikeuden viranomaisarvioinnissa voidaan tunnistaa joitain peukalosääntöjä. Ob-

jektiivisia avainkysymyksiä mielenosoitusten osalta ovat ennakkoilmoitus, mielenosoituksen järjes-

tämispaikka, rauhanomaisuus, lainmukaisuus ja mahdollisten järjestyshäiriöiden sattuessa niiden

laajuus. Mielenosoitusoikeuden rajoittaminen esimerkiksi sisällön, moraalin tai aiemman käyttäy-

339 Ks. Hidén 1999 s. 3.
340 Ks. Pohjolainen – Majuri 2000 s. 64.
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tymisen perusteella on sallittua, mutta näiden perusteiden osalta oikeudellinen harkinta voi olla vai-

keaa. Rajanvedon tulisi aina perustua hyvin täsmälliseen oikeusharkintaan, perusoikeusmyönteisen

laintulkinnan periaate asianmukaisesti huomioiden. Vain rauhanomainen mielenosoitus nauttii pe-

rus- ja ihmisoikeussuojaa. Toisistaan tulee erottaa lainvastaisten mielenosoitusten osalta (1) lainvas-

taiset ja ei-väkivaltaiset mielenosoitukset sekä (2) lainvastaiset ja väkivaltaiset mielenosoitukset.

Tämä seikka ohjaa käytössä olevia keinoja. PL 2.3 §:n oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti kaikessa

julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia.

      Mielenosoitusoikeutta rajoitettaessa tulisi ottaa asianmukaisesti huomioon perusoikeuksien

yleisten rajoitusedellytysten testi ja ihmisoikeuksien rajoittamisen kolmivaiheinen testi. Perustusla-

kivaliokunta totesi mietinnössään perusoikeuksien yleisten rajoitusedellytysten hyväksyttävyysvaa-

timuksen osalta, että ”[h]yväksyttävyyden arvioinnissa merkitystä voi olla esimerkiksi Euroopan

ihmisoikeussopimuksen vastaavanlaista oikeutta koskevilla määräyksillä, ainakin siltä osin kuin

niihin sisältyy tyhjentävä luettelo ihmisoikeuksien hyväksyttävistä rajoitusperusteista. Perusoikeus-

säännöksiä on perusteltua tulkita yhdenmukaisesti ihmisoikeuksien kanssa niin, että vain ihmisoi-

keussopimuksen asianomaisen sopimusmääräyksen mukaan hyväksyttävät rajoitusperusteet voivat

olla vastaavan perusoikeussäännöksen sallittuja rajoitusperusteita.341” EIS:n 11.2 artiklan tyhjentävä

luettelo kokoontumisvapauden legitiimeistä rajoitusperusteista täsmentää perustuslakivaliokunnan

mietinnön mukaisesti mielenosoitusoikeuden hyväksyttävät rajoitusperusteet. EIS:n 11.2 artikla

ohjaa kansallista mielenosoitusoikeuden rajoittamista.

      Olen nostanut tutkielmassani esiin myös tunnistamiani ongelmia mielenosoitusoikeuden säänte-

lyyn liittyen. Kokoavasti niistä huomattavimpia ovat poliisilain 22.3 §:n mukainen mielenosoittaji-

en ja mielenosoituksen välittömässä läheisyydessä oleskelevien henkilöiden sekä heidän tava-

roidensa tarkastusoikeus ilman perusteltua epäilyä, kokoontumislain 17 §:n mukainen järjestäjälle

osoitettu ensisijainen velvoite huolehtia järjestyksen ja turvallisuuden säilymisestä mielenosoituk-

sessa, järjestyksenvalvojalain 9 §:ssä oikeutettu voimakeinojen käyttöoikeus järjestyksenvalvojille

mielenosoituksissa sekä mielenosoittajien oikeusturvan342 puutteellisuus. Suomen mielenosoitusoi-

keutta saattaa jossain määrin rasittaa mielenosoituksissa sovellettavat poliisilain ennakoivat sään-

nökset, joista 22.3 § sallii tarvittaessa mielenosoittajien tarkastamisen ennen mielenosoitukseen

pääsyä ilman perusteltua epäilyä ja 20.2 §, joka sallii ennakoivan paikalta poistamisen aiempaan

käyttäytymiseen perustuen. Gillan and Quinton -tapauksessa EIT totesi poliisin oikeuden pysäyttää

ja tarkastaa mielenosoittaja ilman perusteltua epäilyä sisältävän liian laajat harkintavallan rajat343.

341 PeVM 25/1994 vp s. 5.
342 Ks. esim. EOA 1836/2007 s. 45 - 46.
343 Ks. EIT Gillan and Quinton v. the United Kingdom, kappale 85.
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Rajanveto mielenosoitusoikeuden, muiden oikeuksien sekä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden

kesken on jatkuvaa poliisin harkinnassa olevaa punnintaa. Kansainvälinen käytäntö lähtee siitä, että

poliisille annetut harkintavaltaa sisältävät toimivaltuudet tulisi rajata suppeasti ja niiden tulisi sisäl-

tää riittävä suoja mielivallan mahdollisuuden rajoittamiseksi344.

      Oikeusnormien punninta mielenosoituksessa jättää lainsoveltajalle paljon harkintavaltaa. Mie-

lenosoituksessa voi olla huomattava määrä rinnakkain vaikuttavia periaatteita. Alexyn oikeusnormi-

teorian345 mukainen oikeusnormien jako sääntöihin ja periaatteisiin on mielestäni oikein sovellettu-

na pätevä keino hahmottaa mielenosoitustilannetta, mutta sekin jättää lainsoveltajalle eli lähinnä

poliisille huomattavan paljon harkintavaltaa. Tämän harkintavallan täsmällinen ja tarkka käyttämi-

nen on tärkeää.

      Järjestyksenvalvojien käyttämisellä poliisin apuna erilaisissa kokoontumisissa ja tilaisuuksissa

on Suomessa pitkät perinteet. Järjestyksenvalvojille on viime aikoina sallittu lainsäädännössä myös

uusia aluevaltauksia346. Perinteistä huolimatta tulisi vakavasti pohtia järjestyksenvalvojien käyttöta-

paa mielenosoituksissa. Olen esittänyt tutkielmassani huomautuksia järjestyksenvalvojien käytöstä

muun muassa kansainväliseen käytäntöön verraten. Mielenosoitusoikeuden turvaamisen ensisijai-

nen velvoite tulisi olla valtiolla. Kokoontumislain 17 §:n mukainen järjestyksen ja turvallisuuden

velvoitteen siirtäminen ensisijaisesti mielenosoituksen järjestäjälle on ongelmallista Venetsian ko-

mission tulkintaan nähden347 ja 8 §:n selontekovaatimus mielenosoitukseen asetettavista järjestyk-

senvalvojista voi olla epäsuora rajoite mielenosoitusoikeuden käyttämiselle. Valtion tulisi turvata

myös mielenosoitusoikeuden tosiasiallisen vapauden ulottuvuus348.

      Edistyksellisinä seikkoina voidaan nostaa esille kokoontumislain 7 §:n mukainen kuuden tunnin

ennakkoilmoitusvaatimus, joka on kansainvälisellä mittapuulla edistyksellinen. Se voi helpottaa

itsessään esimerkiksi Bukta and others -tapauksessa määriteltyjen spontaanien mielenosoitusten349

pitämistä välitöntä reagoimista vaativissa tilanteissa – ennakkoilmoitus voidaan Suomessa usein

hoitaa jo samana päivänä. Täten kuuden tunnin säännöstä ei ole aina välttämättä poikettava edes

spontaanien mielenosoitusten kohdalla. Ennakkoilmoitusmenettely ei muodosta kestonsa puolesta

344 Ks. esim. CDL-AD(2010)020, kappale 91.
345 Alexyn jako on jossain määrin suurpiirteinen, mutta on vaikea kuvitella jakoa, joka pystyisi luomaan ehdottomat
säännöt kaikkiin mielenosoituksen punnintatilanteisiin.
346 Esim. vuonna 2010 uudistettu järjestyslain 22 § laajensi järjestyksenvalvojien käyttöalaa.
347 Ks. CDL-AD(2010)020, kappale 75. “The state has a duty to protect public safety, and under no circumstances
should this duty be assigned or delegated to the organizer of an assembly.”
348 Ks. CDL-AD(2010)020, kappale 161: ”adequate resourcing forms part of the positive obligation of participating
States to protect the right to assemble”.
349 Ks. EIT Bukta and others v. Hungary, 17.7.2007, kappale 36. Spontaanien mielenosoitusten sallittavuus tulisi maini-
ta myös kokoontumisvapautta sääntelevissä kansallisissa laeissa [ks. CDL-AD(2010)020, kappale 128]. Kokoontumis-
laissa ei ole nimenomaista mainintaa spontaanien mielenosoitusten sallittavuudesta, mutta kokoontumislain 7.1 §:ssä on
mainittu mahdollisuus poiketa kuuden tunnin säännöstä, jos kokouksen järjestämisestä ei aiheudu kohtuutonta haittaa
yleiselle järjestykselle.
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itsessään epäsuoraa rajoitetta mielenosoitusoikeuden käyttämiselle. Spontaanien mielenosoitusten

periaatteellinen sallittavuus luotiin vuoden 2007 Bukta and others v. Hungary -ennakkotapauksessa.

Tämä on varsin merkittävä uudistus EIS:n mukaiseen kokoontumisvapauden käyttämiseen ja se

tulisi huomioida asianmukaisesti myös Suomessa. Todettakoon tässä myös, että Suomessa ei ole

lainkaan mielenosoitusten pitämistä koskevaa ennakkolupamenettelyä.

      Mielenosoituksia koskevat oikeustapaukset ja ylimpien lainvalvojien ratkaisut ovat lähtökohtai-

sesti ongelmakeskeisiä. Ne ovat tutkielmani kannalta olleet oikeudellisen analyysin kannalta rikkai-

ta. Asetin tutkimustehtävässäni yhdeksi osatehtäväksi tutkia rajanvetoa yksilön oikeuksien ja viran-

omaisten velvollisuuksien välillä, joten valtaosa käsittelemistäni tapauksista on ollut ongelmakes-

keisiä rajanvetotapauksia. Suurin osa mielenosoituksista on kuitenkin rauhanomaisia ja ongelmat-

tomia. Totean vielä, että olen tunnistanut poliisityön tosiasialliset haasteet mielenosoituksessa. Tut-

kielman lainopillisesta luonteesta johtuen en ole kuitenkaan juurikaan käsitellyt niitä. Poliisin tehtä-

vät mielenosoituksessa voivat joskus olla erittäin haasteellisia – kyse voi olla hyvin monimutkaisten

asioiden ratkaisemisesta lyhyessä ajassa350. Mielenosoitusoikeuden tosiasiallinen toteutuminen on

viime kädessä suurelta osin poliisin vastuulla.

      EIS:n sisältö on varsin väljä, mutta sen sisältö täsmentyy EIT:n soveltamiskäytännössä. Suomi

on saattanut EIS:n valtionsisäisesti voimaan ja se on osa kansallista oikeusjärjestystämme. Suomi

on sitoutunut noudattamaan EIS:ta. Tämän seurauksena sen sisältöä tulee noudattaa sellaisena kuin

miksi EIT sen käytännössään muokkaa. EIT ylikansallisena tuomioistuimena muokkaa kansallisen

oikeusjärjestyksemme sisältöä jatkuvasti. EIT:n käytäntö ohjaa myös mielenosoitusoikeuden konk-

reettista sisältöä. Ihmisoikeusmyönteisen laintulkinnan periaatteen mukaisesti EIT:n käytäntö ohit-

taa oikeuslähteiden hierarkiassa myös kansalliset lain esityöt.351 Perus- ja ihmisoikeudet ovat yhte-

näinen kokonaisuus, eikä niitä tulkita enää erillisyysopin mukaisesti. Myös poliisilain uudistusta

valmistelleessa komiteanmietinnössä on ehdotettu poliisilain 1 luvun 2 §:ksi perus- ja ihmisoikeuk-

sien kunnioittamista352. Ihmisoikeuksien merkityksen valtionsisäinen huomiointi on korostunut vii-

me vuosina – perusoikeustutkimuksen osalta voidaankin ehkä puhua ihmisoikeuksien aikakaudesta.

350 Toisaalta tämä asettaa poliisille sitä suuremman vaatimuksen perehtyä ja valmistautua mielenosoitustilanteisiin.
351 Ks. Tuori 2007 s. 255.
352 Ks. Komiteanmietintö 2009:2 s. 535. Hallituksen esitystä poliisilain uudistukseksi ei ole tätä kirjoittaessani vielä
annettu.
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