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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain täydentämi
sestä sotilasrikoksia koskevilla säännöksillä sekä eräiksi siihen liit· 
tyviksi Iaeiksi 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTö 

Voimassa oleva sotaväen rikoslaki on an
nettu vuonna 1919. Se on osittaisuudistuksista 
huolimatta useissa kohdin vanhentunut. Soti
Iasrangaistussäännösten kokonaisuudistusta on 
tämän vuoksi pidetty välttämättömänä. Uudis
tus on tarkoituksenmukaista toteuttaa siten, 
että sotilaita koskevat rangaistussäännökset 
sisällytetään yleiseen rikoslakiin. 

Esityksen mukaan sotaväen rikoslaki kumot· 
taisiin sekä rikoslakiin lisättäisiin ISotilasrikok
sia koskeva uusi 45 luku. Pääperiaatteena on, 
että sotilasrikoksia koskevat erityiset rangais
tussäännökset rajoitetaan vähimpään mahdolli
seen ja että niiden ·soveltamisala määrätään 
suppeaksi, rauhan aikana vain sotilaita koske
vaksi. 

Sotilasrikoksista käytettäviä erityisiä :kurin
phorangaistuksia olisivat aresti, kurinpitosakko 
ja varoitus. Ne voitaisiin tuomita tuomioistui
men päätöksellä tai määrätä erityisessä kurin-
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pitomenettelyssä. Tarkoituksena on, että soti
laskurinpitomenettelystä säädetään eri laki. 

Rikoslain muutosehdotuksessa on sotaväen 
rikoslain yksityiskohtaiset rangaistussäännökset 
korvattu yleisempään muotoon kirjoitetuilla 
säännöksillä. Pykälien lukumäärä on olennai
sesti vähentynyt. Sotilasrikosten rangaistusas
teikkoja on lievennetty sekä eri rikoksista mää
rättävien seuraamusten keskinäistä suhdetta 
tarkistettu. Eräisiin rikoksiin olisi sota-aikana, 
kuten nykyisenkin lain mukaan, sovellettava 
normaalia ankarampaa rangaistusasteikkoa. 

Uudistus aiheuttaa muutoksia rikoslain ylei
sen osan lukuihin sekä eräisiin erikoislakeihin. 
Sotilasoikeudenkäynnin ja sotilaskurinpitome
nettelyn uudistamista tarkoittavat hallituksen 
esitykset annetaan eduskunnalle tämän esityk
sen yhteydessä. Uusi sotilasrikos- ja sotilas
oikeudenkäyntilainsäädäntö on tarkoitettu tule
maan voimaan vuoden 1983 alussa. 
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YLEISPERUSTELUT 

1. Yleistä 

1.1. Lähtökohdat 

Puolustusvoimien henkilöstön oikeuksia ja 
velvollisuuksia koskevia erityissäännöksiä si
sältyy muun muassa sotaväen rikoslakiin 
(SRL), asevelvollisuuslakiin (452/50) ja usei
siin eri asetuksiin. Näissä säännöksissä tarkoi
tettujen oikeuksien ja velvollisuuksien yksityis
kohtainen sisältö jää usein riippuvaksi ohje
säännöistä ja muista alemmanasteisista mää
räyksistä. Puolustusvoimien henkilöstön oi
keusturvan kehittäminen edellyttää heitä kos
kevan säännöstön laajaa tarkistamista. Puolus
tuslaitoskomitean mietinnössä ( 1976: 10) on 
tähän seikkaan kiinnitetty erityistä huomiota. 

Puolustusvoimien tehtäviä ja sen toiminnan 
perusteita koskevat säännökset sisältyvät lakiin 
puolustusvoimista ( 402/7 4). Tehtävänsä täyt· 
tämiseksi puolustusvoimien on muun muassa 
annettava sotilaskoulutusta, varauduttava perus· 
tamaan sodan ajan puolustusvoimat ja ylläpidet
tävä sellaista valmiutta, että sen tehtävien su(}o 
rittaminen voidaan tarvittaessa viivytyksettä 
aloittaa. Puolustusvoimien perustana on yleinen 
asevelvollisuus. Palvelus rauhan ajan puolus
tusvoimissa on ensisijassa koulutusta sotilaalli
seen toimintaan. Puolustusvoimien joukkojen 
toimintakyky edellyttää sotilaallista käskyvalta
järjestelmää ja siihen !Httyvää kurinalaisuutta. 

Puolustusvoimien tehtävien täyttämiseksi on 
sen palveluksessa olevilla henkilöillä erityisvel
vollisuuksia. Nuo tehtävät vaativa!t, että Suo
men kansalaisille yleensä kuuluvia oikeuksia ra
joitetaan puolustusvoimien henkilös•tön kohdal· 
ta. Tämä perustuu hallitusmuodon 16 §:ään. 
Velvollisuuksien täyttämiseksi ja rajoitusten te. 
teuttamiseksi on tarpeen antaa vain sotilaita 
koskevia säännöksiä, myös rangaistussäännök· 
siä. Rangaistussäännösten merkitys korostuu 
sen vuoksi, että asevelvollisuuden suorittami
nen on pakollista eikä asevelvolliseen voida S(}o 
veltaa virka- tai työsuhteeseen liittyviä pakot· 
teita. Myös sotilasvirassa tai •toimessa palvel~ 
ville kuuluu sellaisia tehtäviä ja oikeuksia, jotka 
edellyttävät tievtyjä lainsäädännöllisiä erikois
järjestelyjä. 

Rikoslakiin ( RL) lisättäisiin säännökset nii
den erityisvelvollisuuksien rikkomisesta, jotka 
sotilaille edellä olevan mukaisesti kuuluvat. 

Tällaisia velvollisuuksia ovat yleisen palvelu~
velvollisuuden lisäksi velvollisuus astua vaki
naiseen palvelukseen ja alistua palveluksen 
luonteen vaatimiin liikkumisrajoituksiin sekä 
kuuliaisuusvelvollisuus ja velvollisuus noudat
taa järjestystä koskevia määräyksiä. 

1.2. Uudistamistarve ja tavoitteet 

Suunniteltaessa rikoslain kokonaisuuclistusta 
on periaatteeksi muotoutunut, että kaikki va
kavia rikoksia koskevat ja niihin liittyvät kri· 
minalisoinnit on koottava rikoslakiin. Vapaus
rangai:stuksia ei periaatteessa saisi käyttää 
muista kuin rikoslaissa rangaistaviksi säädetyis
tä teoista. Tavoite on esitetty myös rikosoikeus
komitean mietinnössä ( 1976: 72). 

Puolustusvoimien ratkaisujärjestelmiä koske
vassa tarkastelussaan puolustuslaitoskomitea 
korosti rangaistavien tekojen tunnusmerkistö
jen tarkkaa määrittelyä ratkaisukäytännön 
ennustettavuuden varmistamiseksi. Tämä ta
voitteenasettelu vaikuttaa myös kurinpito
menettelyyn. Sotilaallisen kurinpidon yhtenä ta
voitteena tosin on ratkaisutoiminnan tehok
kuus, mutta tämä ei syrjäytä niitä vaatimuksia, 
joita menettelylle on myös asetettava sen vuok
si, että sitä voidaan pitää nopeutetun ja yksin
kertaistetun rikosoikeudenkäynnin yhtenä laji
na. 

Rangaistussäännöksiin sisältyvät tunnusmer
kistöt ovat oikeusturvan kannalta keskeisiä. Ri~ 
kassäännösten sisältämien kieltonormien yksin
omaisen käytön sijasta tulisi pyrkiä antamaan 
nykyistä enemmän ohjaavia säännöksiä siitä, 
mitä kansalaisen velvollisuutena kulloinkin on. 
Tällöin voitaisiin eri aloilla lakiteknisesti tulla 
toimeen vähemmillä rangaistussäännöksillä kuin 
nykyään. 

Erillislainsäädäntö on usealla hallinnonalalla 
sen toiminnan kannalta käytännöllinen ratkaisu. 
Niiden henkilöiden kannalta, joihin oikeussään
nökset kohdistuvat, asia ei ehkä ole näin. Eril
lislainsäädännön alai:set henkilöt eivät ole aina 
tunteneet olevansa oikeudellisessa suhteessa ta· 
sa-arvoisia muiden kansalaisten kanssa. Näiden 
vastakkaisten näkökohtien vuoksi on eri•tyisesti 
harkittava, missä määrin sotilaiden osalta on 
aihetta lainsäädännölliseen erillisjärjestelmään. 
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SRL:ia pidettiin jo lain voimaan tullessa 
asiallisesti ja lakiteknisesti epätyydyttävänä. 
Huolimatta useista lakiin tehdyistä muutoksista 
rsen perusrakenne ei ole tässä suhteessa muut
tunut. Lain rikostunnusmerkistöt eivät vastaa 
nykyisiä vaatimuksia, eivä:tkä rangaistusasteikot 
muuttuneita käsityksiä sotilasrikosten vaaralli
suudesta. Useita käytännössä tavallisimmin 
esiintyviä rikoksia koskevat rangaistusasteikot 
on tarkistettu vuonna 1972 voimaan tulleella 
SRL:n muuttamisesta annetulla lailla (1/72). 
Toimeenpannuista osittaisuudistuks1sta huoli
matta SRL poikkeaa useissa tärkeissä kohdissa 
yleistä rikoslakia uudistettaessa noudatetuista 
periaatteista. Sotilasrangaistussäännösten koko
naisuudistusta on siten pidettävä tarpeellisena. 

1.3. Erillisjärjestelmästä luopuminen 

Olennainen kysymys erillisjärjestelmästä luo
pumista harkittaessa on rangaistussäännösten 
henkilöllisen soveltamisalan määrittäminen. Kes
keistä on myös se, käsitelläänkö sotilasrikos
asiat yleisissä vai erikoistuomioistuimissa. Soti
lasoikeudenkäyntiä koskevassa esityksessä ehdo
tetaan luovuttavaksi rauhan aikana erillisistä 
sotatuomioistuimista. 

Aikaisemmin on ehdotettu SRL:n korvaa
mista uudella erillisellä sotilasrikoslailla. Mah
dollisimman seikkaperäinen erityinen sotilasri
koslaki katsottiin silloin yleisestävyyden kan
nalta tehokkaimmarosi ratkaisuksi. Erillinen so
tilasrikoslaki, johon sotilasrikoksia koskevat 
säännökset on koottu, olisi ollut lainkäY'ttäjän, 
erityisesti sitä soveltavan sotilashenkilön kan
nalta yksinkertaisempi. Sotilasrikoksia koske
van lainsäädännön olisi ollut luonnollisesti sil
loinkin perustuttava yleisen rikoslain periaat
teiden varaan. 

Sotilasrangaistussäännösten siirtämistä ylei
seen rikoslakiin on puollettu muun muassa sillä, 
ettei erillisellä sotilasrikoslailla ole itsenäistä 
yleisestävää vaikutusta. Vaikka sotilasrikoksia 
koskevien säännösten siirtäminen yleiseen ri
koslakiin saattaakin vähentää niiden yleisestä
vää merkitystä, voidaan tämä korvata anta
malla lainsäädännön alalla tehokasta koulutus
ta ja tiedottamalla siitä riittävästi puolustus
voimien piirissä. 

Siirtämällä sotilasrikoksia koskevat säännök
set yleiseen rikoslakiin erilliseksi luvuksi tulee 
sotilasrikoslainsäädäntö yleisemminkin tunne-

tuksi. Näin voidaan myös estää, etteivät sotilas
rangaistussäännökset jää jälkeen rikoslainsää
dännön yleisestä kehityksestä. 

Sotilasrangaistussäännösten siirtäminen rikos
lakiin on myös osa kehityksestä, jolla puolustus
voimat pyritään sopeuttamaan muuhun yhteis
kuntaan. Erityiset sotilasrangaistussäännökset 
on rajoitettava vähimpään mahdolliseen sekä 
laadittava siinä määrin yhdenmukaisiksi yleisen 
rikoslain kanssa kuin sotilaalliset näkökohdat 
suinkin sallivat. SRL:ia koskevissa aikaisemmis
sa uudistusehdotuksissa sotilasrangaistussään
nösten määrää ei ole voitu supistaa siinä määrin 
kuin sisällytettäessä sanotut säännökset yleiseen 
rikoslakiin. 

Voimassa oleva SRL on erityislaki, johon on 
koottu kaikkia sotilasrikoksia koskevat rangais
tussäännökset. Vastaava erillisjärjestelmä on 
omaksuttu muun muassa Norjassa. Eräiden 
muiden maiden, esimerkiksi Tanskan ja Saksan 
Uittotasavallan sotilasrikoslaeissa on lähinnä 
niin sanottuja varsinaisia sotilasrikoksia koske
via säännöksiä. Ruotsissa on sotilasrangaistus
säännökset sisällytetty yleiseen rikoslakiin vuon
na 1948. Missään näistä maista ei ole rauhan 
aikana erillisiä sotatuomioistuimia. Neuvostolii
tossa ja Saksan Demokraattisessa Tasavallassa, 
joissa ei myöskään ole erillistä sotilasrikoslakia, 
sotilasrikosasiat käsitellään kuitenkin erityisissä 
sotilastuomioistuimissa. Kansainvälinen vertailu
kin puoltaa erillisestä sotilasrikoslad:sta luopu
mista. 

2. N y k y i n e n t i1 a n n e j a a s i a n v a J. 
mistelu 

2.1. Sotaväen rikoslaki 

SRL 1 luvussa luetellaan ne henkilöt, joihin 
lakia on sovellettava. Vakinaiseen sotaväkeen 
kuuluva sotilas !tuomitaan SRL:n nojalla sotilas
rikoksista. Sotaväkeen kuuluva siviilivirkamies 
tuomitaan sen nojalla rauhan aikana vain virka· 
rikoksista, mutta sota-aikana muistakin 
SRL:ssa tarkoitetuista sotilasrikoksista. Sotavä
keen katsotaan lain 3 §:n mukaan kuuluviksi 
myös ne, jotka lain tai sopimuksen nojalla ovat 
velvollisia palvelemaan puolustusvoimissa, sekä 
eräät muut heihin rinnastettavat henkilöryhmät. 

SRL:ssa rangaistaviksi määrätyt teot ovat 
siis sotilasrikoksia. Jos säännös koskee tekoa, 
joka ainoastaan SRL:n alaisen henkilön teke
mänä on rangaistava, kysymyksessä on varsinai-
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nen sotilasrikos. Milloin ~teko on rangaistava 
myös yleisen rikoslain mukaan, on kysymyk
sessä epävarsinainen sotilasrikos. Eräistä epä
varsinaisista sotilasrikoksista on SRL:ssa sää
dettty ankarampi rangaistus kuin vastaavasta 
teosta yleisessä rikoslaissa. Joissakin tapauksis
sa SRL:ssa mainitaan r1koksen nimi ja viitataan 
rangaistuksen osalta yleiseen rikoslakiin. 

Sotilasrikoksesta voidaan tuomita, pa1ts1 
yleistä lajia oleva rangaistus, SRL 2 luvun mu
kaan myös järjestysrangaistus. Näi:tä ovat aresti 
ja varoitus. Esimiehellä on oikeus kurinpitotoi
min määrätä järjesty,srangaistus SRL:n alaiselle 
henkilölle tai ojentaa häntä kurinpito-ojennuk
sella niin kuin sotHaskurinpitoasetuksessa 
( 435/72) on säädetty. Ojennuksia ovat muis
tutus, ylimääräinen palvelus ja poistumlskielto. 
Kurinpito-ojennusta ei voida määrätä tuomiois
tuimen päätöksellä. SRL 2 luvussa on lisäksi 
säännökset viraltapanosta, virasta erottamisesta, 
sotilasarvon menettämisestä sekä sotavangeille 
tuomittavista seuraamuksista. 

SRL 3 luku koskee perusteita, jotka poista
vat teon rangaistavuuden 'tai sitä vähentävät 
taikka enentävät, sekä yritystä, osallisuutta ja 
uusimista. Rikosten yhtymistä koskevat sään
nökset ovat 4 luvussa sekä syyteoikeuden ja 
rangais·tusten täytäntöönpanon vanhentumista 
koskevat pykälät 5 luvussa. 

Sotilasrikosten lajeja koskevat säännökset 
ovat SRL:ssa yhdes,sätoista eri luvussa (7-
17). Niistä 8 luvussa ovat säännökset karkaa
misesta ja luvattomasta poisjäämisestä palveluk
sesta sekä 11 luvussa käskynalaisen kuuliaisuus
rikoksista. Epävarsinaisia sotilasrikoksia koske
via säännöksiä sisältyy edtyisesti 12 ja 16 lu
kuihin. Ensiksi mainitussa ovat henkeen, ter
veyteen ja kunniaan kohdistuvia rikoksia sekä 
jälkimmäisessä varallisuus- ja väärennysrikoksia 
koskevat säännökset. Lain 13 luku koskee var
tio- ja päivystysrikoksia, 14 luku esimiehen 
vallan väärinkäyttämistä sekä 17 luku muita 
osotilasrikoksia. 

2.2. Valmisteluvaiheet ja -aineisto 

Hallitus antoi 23 päivänä helmikuuta 1968 
eduskunnalle esityksen uudeksi sotilasrikos
laiksi sekä eräiksi siihen lii tttyviksi laeiksi ( 15/ 
1968 vp.). Esityksen tarkoituksena oli sotilas
rikoslainsäädännön uudistaminen säilyttäen 

meillä vanhastaan omaksuttu erillistä sotilas
rikoslakia edellyttävä järjestelmä. Eduskunnan 
toinen lakivaliokunta ka:tsoi kuitenkin esityk
sen johdosta 21 päivänä marraskuuta 1969 an
tamassaan mietinnössä ( 1/1969 vp.), että soti
lasrikoksia koskevat rangaistussäännökset olisi 
sisällytettävä yleiseen rikoslakiin. Tämän jäl
keen hallitus peruutti sotilasrikoslakia koskevan 
esityksensä. 

Asian jatkovalmistelua varten valtioneuvosto 
asetti 21 päivänä lokakuuta 1970 sotilasrikos
ja sotilasoikeudenkäyntilainsäädännön uudista
miskomitean. Sen tuli valmistaa ehdotus sellai
seksi lainsääd~i1möksi, jossa sotilaalliset rangais
tussäännökset olisi sisällytetty yleiseen rikos
lakiin. Komitea laati toimeksiannossa tarkoi
tetun esitysehdotuksen laiksi rikoslain täyden
tämisestä sotilasrikoksia koskevilla säännöksillä 
(komiteanmietintö 1972: A 18) . 

Mietinnön johdosta pyydettiin lausunto 
muun muassa puolustus- ja sisäasiainministe
riöiltä, pääesikunnalta, hovioikeuksilta ja eräiltä 
muilta tuomioistuimUta sekä puolustusvoimien 
eri henkilöstöryhmiä edustaviita järjestöiltä. 
Kaikkiaan lausunnon antoi 24 viranomaista, lai
tosta 1tai yhteisöä. Yhteenveto lausunnoista on 
julkaistu oikeusministeriön lainsäädäntöosaston 
julkaisusarjassa (n:o 13/1973). 

Yhdessätoista lausunnossa on hyväksytty so
tilasrikossäännösten sisällyttäminen yleiseen ri
koslakiin. Kahdeksassa lausunnossa on katsotttu 
nykyinen erillisjärjestelmä periaatteessa säilyttä
misen arvoiseksi. Viidessä tapauksessa lausun
nonantaja ei ole ottanut kantaa tähän kysy
mykseen. 

Ehdotetun rangaistusjärjestelmän yksityis
kohtien osalta tärkeimmät huomautukset ovat 
koskeneet rikosten tunnusmerkistöjä. Niitä on 
pidetty liian ylimalkaisina, koska säännöSiten 
tarkempi sisältö riippuu usein ohjesäännöistä 
tai muista vastaavista määräyksistä. Rangaistus
tasoa ei juuri ole arvosteltu, joskin rangaistus
asteikot on katsottu eräiden rikosten osalta 
liian laajoiksi. Useissa lausunnoissa on esitetty 
huomautuksia joidenkin yksittäisten rangaistus
säännösten tarpeellisuudesta. Annetuissa lau
sunnoissa esitettyjen näkökohtien ja huomau
tusten pohjalta laadittiin oi..~eusministeriössä 
tarkistettu ehdotus. Siitä pyydettiin laintarkas
tuskunnan lausunto. 

Laintarkastuskunta katsoi lausunnossaan ( 1/ 
1977), että uudistuksen toteuttamista on pidet
tävä ajankohtaisena vain, mikäli sen avulla soti-



6 N:o 85 

lasrikoslainsäädännön asiallista sisältöä voitai
siin olennaisesti parantaa. Lausunnossa viitat
tiin siihen, että SRL:iin sisältyneet pahimmat 
epäkohdat on poistettu edellä mainitulla SRL:n 
muuttamisesta vuonna 1972 annetulla lailla. 
Haluamatta kuitenkaan ehdottaa, että uudistuk
sesta tässä vaiheessa luovuttaisiin, laintarkastus
kunta on kiinnittänyt erityistä huomiota siihen, 
että säännökset olisivat riittävän selviä ja yksi
tyiskohtaisia sekä sisällöltään muutenkin sellai
sia, ettei niiden tulkinta aiheuta tarpeettomia 
vaikeuksia sotilasoikeudenkäynnissä ja kurin
pitomenettelyssä. 

Jäljempänä lakiehdotuksen eri kohdissa teh
dään selkoa niistä yksityiskohtaisista huomau
tuksista, joita laintarkastuskunta on lausunnos
saan esittänyt. 

2 . .3. Esityksen suhde muuhun valmistelu
työhön 

Rikosoikeuskomitea on periaatemietinnössään 
ehdottanut rikoslain kokonaisuudistukseen täh
täävän valmistelutyön käynnistämistä. Komitea 
on selvittänyt ja suunnitellut periaatteita, joi
den mukaan uudistettu rikoslainsäädäntö olisi 
laadittava. Samoin se on arvioinut rikosoikeu
dellisia keinoja, joilla pyritaan toteuttamaan 
omaksuttuja päämääriä sekä suojaamaan hy
väksyttyjä etuuksia ja arvoja. Sotilasrangais
tussäännösten siirtäminen vleiseen rikoslakiin 
voidaan toteuttaa erikseen ·rikoslain kokonais
uudistuksen suunnittelua haittaamatta. 

Sotilaiden korvausvelvollisuus oli vahingon
korvauslain ( 412/74) mukaan aluksi erilainen 
riippuen siitä, oliko vahingon aiheuttaja palkat
tuun henkilökuntaan kuuluva vai asevelvollise
na palveleva henkilö. Asevelvollisen korvaus
vastuu oli siten laajempi, että hän oli yleensä 
velvollinen korvaamaan ulkopuoliselle aiheute
tun vahingon silloinkin, kun hänen viakseen jäi 
vain lievä 1tuotJtamus. Vastaavassa tapauksessa 
ei virkamiehen tai työntekijän maksettavaksi 
tuomittu vahingonkorvausta. 

Vahingonkorvauslain 4 luvun muuttamisesta 
annetulla lailla (3 7 3/79) muutettiin vahingon
korvausvastuuta siten, että asevelvollisuuslain 
nojalla annetun tai muun vastaavan määräyk
sen perusteella valtion palveluksessa olevalla 
henkilöllä on periaatteessa sama korvausvastuu 
kuin virkamiehellä. Samalla säädettiin eräitä 
poikkeuksia, jotka koskivat sotilaan velvolli-

suutta korvata hänen henkilökohtaiseen käyt
töönsä annettua omaisuutta taikka hänen vas
tuutaan valtiolle sota-alusta tai sotilasilma-alusta 
kuljetettaessa aiheutetusta vahingosta. Rikos
lakiin, josta on kumottu vahingonkorvausta 
koskeva 9 luku, ei siis nyt ehdoteta 
sisällytettäviksi sotilaan korvausvastuuta koske
via säännöksiä. 

Esitykseen sisältyvät lakiehdotukset ovat osa 
sotilasoikeudenhoidon kokonaisuudistusta. Erik
seen tullaan antamaan eduskunnalle esitys so
tilasoikeudenkäyntilaiksi ja eräiksi siihen liitty· 
viksi laeiksi sekä sotilaskurinpitolainsäädännön 
uudistamista tarkoittava esitys. Ehdotus uudeksi 
sotilasoikeudenkäyntilaiksi sisältyy edellä mai
nittuun komiteanmietintöön (1972: A 18). 
Kurinpitolainsäädäntöä on valmisteltu puolus
tusministeriön asettamassa sotilaskurinpitotoi
mikunnassa (komiteanmietintö 1973: 101). 
Hallituksen esitysten valmistelussa ovat oikeus
ja puolustusministeriö olleet keskenään yhteis
toiminnassa. 

Esitysehdotuksista on pyydetty laintarkastus
kunnan lausunnot. Lausunnossaan sotilasran
gaistussäännöksiä koskevasta esitysehdotuksesta 
laintarkastuskunta korosti rikoslainkäytön ja ku
rinpitomenettelyn erottamista toisistaan, koska 
kurinpitomenettely on periaatteellisesti hallin
non alaan kuuluvaa ja sen tarkoituksia palvele
vaa ratkaisutoimintaa. Lausunnossa viitattiin 
virkamiesoikeudellista kurinpidollista rankaise
mista koskeviin säännöksiin eri hallinnonhaaroja 
koskevissa asetuksissa. 

Ehdotettu kurinpitomenettelyn erityisaseman 
korostaminen edellyttäisi puolustusvoimissa 
käytettävien kurinpidollisten seuraamusten laa
dun laajaa uudelleenarviointia. Puhtaasti hallin
nollinen menettely ei ole oikeusturvan kannalta 
riittävä, jos menettelyssä voidaan määrätä myös 
vapauteen, eikä vain rikkomukseen syyllisty
neen palvelussuhteeseen tai hänen muuhun vir
kamiesasemaansa kohdistuvia seuraamuksia. Tä
män vuoksi laintarkastuskunnan kannanottoa ei 
ole ehdotuksessa noudatettu. 

3. U u d istu k s en ta 1 o u d e lli se t j a 
organisatoriset vaikutukset 

Tähän esitykseen sisältyvällä rikoslain muu
tosehdotuksella ei ole rauhan aikana julkisyhtei
söjen talouteen vaikuttavia eikä organisatorisia 
vaikutuksia. 
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4. L u e tt e 1 o e s it y k s e e n s i s ä lt Y· 
vistä lakiehdotuksista 

Rikoslain täydentäminen sotilasrikoksia kos
kevi:lla säännöksillä on lakiehdotuksessa toteu· 
tettu siten, että sotilasrikoksia koskevat ran· 
gaistussäännökset on sijoitettu RL:iin uutena 
45 lukuna. Samalla eräitä RL:n yleisen osan lu
kuja ehdotetaan täydennettäviksi. Ne koskevat 
Suomen rikosoikeuden soveltamisalaa ( 1 luku), 
rangaistuksia ( 2 luku) ja rangaistuksen pois ta
via tai sitä vähentäviä perusteita ( 3 luku). 
Lisäksi ehdotetaan muutettaviksi eräitä RL 12 
luvun ( maanpetos), 16 luvun (rikokset julkis-

ta viranomaista ja yleistä järjestystä vastaan) 
ja 40 luvun ( virkarikokset) säännöksiä. 

Esitykseen sisältyvät lisäksi ehdotukset laeik
si puolustusvoimien viroista ja toimista annetun 
lain ( 91/7 4), nuorista rikoksentekijöistä an
netun lain (262/40), vaarallisten rikoksen
uusijain eristämisestä annetun lain (317/53) 
sekä asevelvollisuuslain muuttamisesta. 

Esityksessä on säännösten lukumäärä pyrit
ty rajoittamaan sotilaslainkäytössä vain vält
tämättä tarvittaviin. Tämän vuoksi säännöseh
dotuksia on vähemmän kuin laintarkastuskun
nan lausunnossa on ehdotettu. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Laki rikoslain täyden tämi-
sestä sotilasrikoksia koske
villa säännöksillä 

1.1. Suomen rikosoikeuden soveltamisalasta 
(RL 1luku) 

RL 1 luvun säännökset Suomen rikosoikeu
den soveltamisalasta koskevat myös sotilasri
koksia. Sen 2 §: n mukaan rikoslakia sovelle
taan Suomen kansalaisen ulkomaillakin teke
mään rikokseen. Useimmissa tapauksissa syyt
teen nostamiseen Suomen ulkopuolella tehdystä 
rikoksesta tarvitaan oikeuskanslerin määräys. 
Syytemääräys ei RL 1 luvun 6 § :n mukaan ole 
kuitenkaan tarpeen silloin, kun ulkomailla ta
pahtuneen rikoksen on tehnyt Suomen kansa
lainen ja se on kohdistunut Suomeen, Suomen 
kansalaiseen tai suomalaiseen yhteisöön, laitok
seen tai säätiöön. Varsinainen sotilasrikos koh
distuu yleensä Suomen valtioon. 

RL 1:6. Oikeuskanslerin syytemääräystä ei 
olisi vaadittava ainakaan niissä tapauksissa, jol
loin sotilasrikos liittyy sotilaan palvelukseen 
ulkomailla. Tarkoituksenmukaista olisi, että 
Suomen sotilasrangaistussäännösten alainen, 
esimerkiksi suomalaiseen valvontajoukkoon kuu
luva tai laivastovierailuun osallistuva sotilas, 

voidaan asettaa syytteeseen ulkomailla tehdystä 
sotilasrikoksesta tarvitsematta hankkia joka ker-
ta erikseen oikeuskanslerin syytemääräystä. 

Ehdotettu SRL 9 §: stä ilmenevää periaatetta 
vastaava poikkeussäännös on sijoitettu RL 1 lu
vun 6 §:ään uutena 2 momenttina. Säännös 
koskisi Suomen sotilasrangaistussäännösten alai
sia henkilöitä sekä muitakin henkilöitä, jotka 
ovat sota-aikana sotaoikeuksien tuomiovallan 
alaisia. 

1.2. Rangaistuksista ( RL 2 luku) 

Erityisrikoslainsäädännölle on, rangaistavien te
kojen erityisten tunnusmerkistöjen ja usein an
karampien rangaistusasteikkojen sekä rajoitetun 
henkilöllisen soveltamisalan lisäksi, ominaista 
se, että yleisten rangaistuslajien asemesta tai 
ohella voidaan käyttää muita seuraamuksia. So
tilaskurinpitorangaistusten tarkoituksena on, 
että monipuolistamaila ja lisäämällä seuraamus
valikoimaa voidaan teko-olosuhteiden erityis
piirteet paremmin ottaa huomioon seuraamus
harkinnassa ja myös suhteuttaa rangaistus sattu
vammin rikolliseen tekoon. Tämä edellyttää 
usein rikosasiain yleisestä oikeudenkäyntimenet
telystä poikkeavaa menettelyä. 
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Sotilasolosuhteille ominainen kurinalaisuu
den vaatimus edellyttää, että sotilashenkilöiden 
käyttäytymistä säädellään y ksityiskoht-.isemmin 
kuin muiden kansalaisten. Tämän vuoksi sotilas
rangaistussäännösten alainen henkilö saattaa 
syyllistyä moitittavaan käyttäytymiseen useam
min kuin muut. Erityisseuraamusten tarve pe
rustuu osaltaan tähän. Näiden rangaistusseuraa
musten tulee olla lisäksi sellaisia, että ne hait
taavat mahdcllisimman vähän palveluksen suo
rittamista. Koska erityisseuraamukset voidaan 
panna täytäntöön nopeasti ja täytäntöönpano 
tapahtuu useissa tapauksissa palveluspaikassa tai 
muuten joukossa havaittavalla tavalla, ei niiden 
yleisestävyyden saavuttamiseksi tarvitse olla 
yhtä ankaria kuin rikoslain yleiset rangaistukset. 

RL 2:1. Rangaistuslajit luetellaan RL 2 lu
vun 1 §:ssä. Sen 1 momentissa mainitaan ylei
set rangaistuslajit ja 2 momentissa säädetään 
virkamiehille määrättävistä erityisistä rangais
tuksista. Nykyisin sotilasrikoksista tuomittavia 
rangaistuksia ovat yleisten vapaus- ja sakkoran
~aistusten lisäksi SRL 12 §:ssä säädetyt järjes
tysrangaistukset, joita ovat aresti ja varoitus. 

RL:n sekä SRL:n yleisiä ja erityisiä rangais
tuksia, siis myös järjestysrangaistuksia, voidaan 
tuomita tuomioistuinmenettelyssä. Järjestysran
gaistuksen voi määrätä myös esimies kurinpito
menettelyssä. Sotilaan rikkomuksista voidaan 
lisäksi kurinpitomenettelyssä määrätä kurinpito
ojennuksena muistutus, ylimääräistä palvelusta 
tai poistumiskieltoa tietyksi ajaksi. 

Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 3 mo
mentti, jossa on perussäännös sotilasrikoksista 
määrättävistä, nykyiset järjestysrangaistukset 
korvaavista kurinpitorangaistuksista. Nämä ovat 
lakiehdotuksen mukaan aresti, kurinpitosakko 
ja varoitus. Kurinpitosakko on uusi seuraamus
laji. Kurinpitoranp:aistuksista on tarkoitus sää
tää erillinen sotilaskurinpitolaki. Hallituksen 
esitys sotilaskurinpitolaiksi sekä eräiksi siihen 
liittyviksi laeiksi annetaan samanaikaisesti tä
män esityksen kanssa. 

Tulkintaongelmia on aiheutunut siitä, miten 
erityislainsäädännön alaisuuteen kuulumatto
man henkilön osallisuus erikoisrikokseen on ri
kosoikeudellisesti arvioitava. Nykyisin on val
litsevana tulkinta, jonka mukaan ulkopuolisen 
yllytys ja avunanto esimerkiksi sotilasrikokseen 
rangaistaan RL 5 luvun yleisten osallisuussään
nösten mukaan. Ulkopuolinen ei kuitenkaan voi 
syyllistyä erikoisrikokseen välillisenä tekijänä, 
vaan hänet tuomitaan avunantajana. Laintarkas-

tuskunta ehdotti, että lakiin otettaisiin ulko
puolisen osallisuutta sotilasrikokseen koskeva, 
edellä selostetun tulkintakäytännön mukainen 
erityissäännös. Tästä voisi kuitenkin olla seu
rauksena uusia tulkintaongelmia muilla erikois
rikoslainsäädännön aloilla, esimerkiksi virkari
koksia koskevien säännösten sove1tamisessa, 
joita varten vastaavaa erityissäännöstä ei laissa 
ole. Tämän vuoksi ehdotettua säännöstä ei ole 
otettu esitykseen. Koska sotilaita varten tarkoi
tettuja kurinpitorangaistuksia ei käytetä ulko
puoliseen osalliseen, hänet on voitava tuomita 
niiden sijasta yleistä lajia olevaan rangaistuk
seen. Kurinpitorangaistusta vastaava seuraamus 
olisi sakko. 

RL 2:10. Pykälän mukaan virkamies, joka 
tuomitaan elinkautiseen vankeusrangaistukseen, 
on myös tuomittava viralta pantavaksi. Jos ran
gaistus on vähintään kaksi vuotta vankeutta, 
virkamies on tuomittava viralta pantavaksi, 
paitsi milloin tuomioistuin katsoo, että rikos ei 
osoita syyllistä sopimattomaksi olemaan virka
miehenä. Jos virkamies tuomitaan vanken
teen kahta vuotta lyhyemmäksi ajaksi tahalli
sesta rikoksesta, joka ei ole virkarikos, hänet 
saadaan, milloin teko osoittaa hänet sopimatto
maksi olemaan virkamiehenä, samalla tuomita 
viralta pantavaksi. Lisäksi virkamies voidaan 
tuomita viralta pantavaksi silloin, kun sanottu 
seuraamus on säädetty sovellettavassa rangais
tussäännöksessä. 

RL 45 luvussa ei ole säädetty seuraamuksek
si viraltapanoa. Sotilasrangaistussäännösten 
alaisten virkamiesten virkarikoksia ovat myös 
ne rikokset, joista säädetään rangaistus sanotus
sa 45 luvussa. Virkamiesten tulisi olla samassa 
asemassa riippumatta siitä, määrätäänkö rangais
tus RL 40 vai 45 luvun mukaan. Tämän vuoksi 
on 2 luvun 10 §:n 2 momenttia muutettava 
siten, että RL 45 luvussa tarkoitetut rikokset 
rinnastetaan sellaiseen tahalliseen tekoon, joka ei 
ole virkarikos. Tällöin virkamies, joka tuomi
taan vankeuteen kahta vuotta lyhyemmäksi 
ajaksi RL 45 luvussa tarkoitetusta rikoksesta, 
voidaan tuomita pantavaksi viralta, milloin ri
kos osoittaa hänet sopimattomaksi olemaan vir
kamiehenä. Sotilaan osalta ei viraltapanoseuraa
mus kuitenkaan ole yhtä tärkeä kuin muun vir
kamiehen osalta, koska rilwksen tehnyt sotilas
virassa tai -toimessa palveleva voidaan vapaut
taa hallinnollisessa menettelyssä. 

SRL:n mukaan erityisiä rangaistuksia puo
lustusvoimien virkamiehille ovat viraltapano ja 
virasta erottaminen. SRL:n mukaan tuomitta-
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va viraltapane on vaikutuksiltaan ankarampi 
kuin RL:n mukainen viraltapano, koska ensiksi 
mainittu käsittää myös sotilasarvon menettämi
sen. Virasta erottaminen vastaa RL:ssa säädet
tyä viraltapanoa. Uusittavaan sotilasrikoslain
säädäntöön ei ole sisällytetty SRL:n erityistä 
viraltapanoseuraamusta, vaan sen korvaisi RL:n 
mukainen viraltapano. Sotilasarvon menettämi
nen määräytyisi silloin RL 2 luvun 14 a §:n 1 
momenttiin sisältyvän erityissäännöksen mu
kaan. 

RL 2:14 a. Pykälän 1 momentin mukaan 
se, joka tuomitaan vankeuteen vähintään kah
deksi vuodeksi taikka rangaistukseen valtio- tai 
maanpetoksesta, menettää samalla sotilasarvon
sa. Säännös soveltuu sekä virkamiehiin että mui
hin tuomittuihin. Sen 3 momentti sisältää viit
tauksen SRL:iin. Se käy uudistuksen johdosta 
tarpeettomaksi. Lakiehdotukseen ei ole otettu 
SRL 21 §:ää vastaavaa säännöstä korpraalin ar
von menettämisestä. 

Sotilasarvon menettämisseuraamusta ei voi 
Geneven sotavankisopimuksen 87 artiklan 4 
kappaleen mukaan kohdistaa sotavankiin. 

Laintarkastuskunta ehdotti, että rikoslainkäy
tössä ja hallinnollisessa kurinpitomenettelyssä 
sovellettavien säätL'1Östen erottamiseksi toisis
taan, oikeudenkäynnissä tuomittavaa arestia ja 
varoitusta koskevat säännökset otettaisiin RL 
2 lukuun. Siihen olisi laintarkastuskunnan mie
lestä lisättävä säännös arestin tai varoituksen 
sekä sakon vaihtoehtoisuudesta seuraamuksena. 
Tuomioistuimen käytettävien arestin ja varoi
tuksen yhteisnimitykseksi lausunnossa ehdotet
tiin järjestysrangaistus, millä pyrittiin osoitta
maan eroa näiden seuraamuslajien käyttämiseen 
kurinpitomenettelyssä. Kun esitystä valmistel
taessa on edellä yleisperustelujen jaksossa 1.3. 
mainituista syistä annettu pääpaino kurinpito
menettelyn rankaisulliselle luonteelle, ei lain
tarkastuskunnan ehdottamaa säännöstä ole la
kiehdotukseen sisällytetty. 

SRL 2 luvussa on lisäksi säännöksiä rangais
tuksen vaikutuksesta asevelvollisen palvelusai
kaan sekä viran- tai toimenhaltijan palkkaetui
hin. Edelleen siinä on annettu rangaistusten täy
täntöönpanoa ja myös ehdollisen rangaistuksen 
käyttämistä koskevia määräyksiä. Niitä vastaa
vat säännökset sijoitetaan erikoislakeihin. 

2 168100402L 

1.3. Perusteista, jotka poistavat teon rangais
tavuuden tai sitä vähentävät (RL 3 luku) 

SRL 30 §:n mukaan ovat yleisen lain sään
nökset perusteista, jotka poistavat teon rangais
tavuuden tai sitä vähentävät, voimassa myös 
SRL:ia sovellettaessa. Lakiehdotuksessa on RL 
3 lukua täydennetty sotilaita koskevalla hätävar
jelusäännöksellä, joka on sijoitettu 8 a § :ksi. 
Se aiheuttaa muutoksen hätävarjelun liioittelua 
koskevaan 9 §:n 2 momenttiin. Samalla on la
kiin lisätty uusi 10 a § esimiehen virheellisen 
käskyn merkityksestä alaisen menettelyn an
teeksiantoperusteena. 

RL 3:8 a. Pykälän 1 momenJtti koskee 
vartio-, päivystys- tai poliisitehtävää suorittavan 
sotilaan oikeutta käyttää virkatehtävän suoritta
miseksi tarpeellisia voimakeinoja. Pykälän 2 
momentti sääntelee sotilaan oikeutta julkisoi 
keudelliseen hätävarjeluun taistelussa, merihä
dässä tai vastaavassa erityisen vaarallisessa ti
lanteessa. Pykälän 3 momentti sääntelee voi
makeinojen käytön sotavangin paetessa. 

Esimiesasemassa olevalla sotilaalla on käsky
valta alaisiinsa nähden. Jos alainen ei noudata 
esimiehen käskyä, hän syyllistyy niskoitteluun. 
Tällöin saadaan alaista vastaan käyttää niitä 
pakkokeinoja, joihin rikoksen johdosta voidaan 
lain mukaan ryhtyä, esimerkiksi ottaa hänet 
kiinni. Jos alainen väkivaltaisesti vastustaa 
kiinniottamista, häneen nähden voidaan käyttää 
RL 3 luvun 8 §:ssä säädetyin tavoin voimakei
noja. Esimiehellä on tällöin sanotun säännök
sen mukainen ju1kisoikeudellinen hätävarjelu
oikeus. 

Poliisimiehellä on RL 3 luvun 8 § :n 1 mo
mentin mukaan oikeus voimakeinojen käyttöön 
silloin, kun joku tekee vastarintaa tai muulla 
tavoin vastustaa häntä. Voimakeinojen tulee olla 
sellaisia, että niitä voidaan virkatehtävän laa
tuun ja vastarinnan vaarallisuuteen nähden pi
tää puolustettavina. Voimakeinoja käytettäessä 
on ·siis harkittava, että ne ovat oikeassa suh
teessa suojeltavaan etuun. Vahingon on annet
tava tapahtua tai virkatehtävä jätettävä suorit
tamatta, jos vastarinnan torjumiseen tarvittavat 
voimakeinot olisivat laadultaan sellaisia, että 
niiden käyttäminen johtaisi suojeltavana olevaan 
etuun nähden kohtuuttomiin seurauksiin. 

Ehdotetun pykälän 1 momentin mukaan so
tilaalla, joka suorittaa vartio-, päivystys- tai po
liisitehtävää, on vastaavat valtuudet kuin poliisi
miehellä. Selvennyksenä säädettäisiin lisäksi, 
että vartiomiehellä on oikeus voimakeinojen 
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käyttöön tapauksissa, jolloin hänen pysähtymis
käskystään huolimatta joku lähestyy vartioita
vaa aluetta, vaikka sinne tuleminen on kiellem:y 
Voimakeinojen käyttöä harkittaessa otetaan huo
mioon muun muassa joukon tai vartioitavan koh
teen turvallisuus. Säännöksen oikea soveltamis
käytäntö edellyttää, että vartio-ohjeiden mää
räyksissä porrastetaan vartiomiehen eri toimen
piteiden sallittavuus suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti. 

Pykälän 2 momentin mukaan sotilaalla on 
tai!Stelussa ja vastaavassa vaaratilanteessa oi
keus käyttää kuuliaisuuden ja järjestyksen pa
lauttamiseksi käskynalaista vastaan sellaisia 
voimakeinoja, joita voidaan pitää käskyn täyt
tämiseksi tai kielletyn teon estämiseksi puolus
tettavina. Voimakeinojen käyttöön saa ryhtyä, 
jos käskynalainen joko pakenee tai väkivaltai
sesti vastustaa esimiestä taikka ei noudata tä
män vaaran torjumiseksi antamaa käskyä, vaik
ka käsky on toistettu. Lisäksi edellytyksenä on, 
että käskynalaisen menettely vaarantaa joukon 
tai sen toiminnan. Käskynalaisen menettelyn tu
lee kohdistua esimiehen kieltoa tai käskyä vas
taan, mutta voimakeinojen käyttöön ovat oikeu· 
tettuja muutkin kiellon noudattamista valvo
vat tai käskyä toteuttavat sotilaat, kuitenkin 
vain esimiehen nimenomaisesta käskystä. 

Kiinniotettavaa, pidätettävää ja vangittavaa 
sekä tällaisen toimenpiteen johdosta vapauten
sa menettänyttä henkilöä vastaan voidaan RL 
3 luvun 8 §:n 2 momentin mukaan käyttää voi
makeinoja, milloin hän tekemällä vastarintaa tai 
pakenemalla :koettaa välttää kiinnijoutumisen. 
Voimakeinojen laatu määräytyy sen mukaan, 
kuinka välttämätöntä asianomaisen kiinnisaami
nen on. Geneven sotavankisopimuksen 42 ar
tiklassa on säädetty, että aseiden käyttö sota
vankeja vastaan, erityisesti näiden paetessa tai 
yrittäessä paeta, on äärimmäinen keino, jota tu
lee edeltää asianhaarojen mukainen varoitus. 
Tämä on otettava huomioon voimakeinojen käy
tön sallittavuutta harkittaessa. Sopimusta vas
taava säännös on otettu pykälän 3 momentiksi. 
Se koskee kaikkia julkisoikeudellisen hätävarje
luoikeuden piiriin kuuluvia henkilöitä. 

Uudet säännökset, verrattuna RL 3 luvun 8 
§:ään, eivät merkitse olennaista asiallista muu
tosta SRL 38 §:ään, jossa nyt on säädetty soti
laan oikeudesta voimakeinojen käyttöön. Sano
tun pykälän 1 kohta koskee vartiomiehen oikeut
ta torjua hyökkäys· tai käyttää voimakeinoja suo
jcllakseen vartioitavanaan olevaa henkilöä tai 
omaisuutta. Kohdassa 2 on vartiomiehelle an-

nettu sanottu oikeus voimakeinojen käyttöön 
määrätyin edellytyksin henkilöä vastaan, joka 
kiellosta huolimatta lähestyy vartiopaikkaa. Py
kälän 3 ja 4 kohta koskevat oikeutta väkival
lan käyttöön vangittua tai muuten vapautensa 
menettäny1ltä henkilöä vastaan sekä 5 kohta 
esimiehen oikeutta voimakeinojen käyttöön 
alaistaan vastaan tietyissä tilanteissa. Sotilaalla 
ei ole nytkään oikeutta käyttää enempää väki
valtaa kuin tehtävän suorittamiseksi on tar
peen. 

RL 3:9. Lainkohdassa on kysymys hätävar
jelutilanteesta, jossa on käytetty tarpeettomia 
voimakeinoja. Pykälän nykyisen 2 momentin 
mukaan voidaan sille, joka on julkisen edun vaa
tiessa käyttänyt ankarampia voimakeinoja kuin 
saman luvun 8 §:n mukaan saatetaan pitää puo
lustettavina, tuomittavaa rangaistusta asianhaa
rain mukaan alentaa tai tekijä kokonaan vapaut
taa rangaistuksesta. Sotilaan voimakeinojen 
käyttöön on sovellettava vastaavaa periaatetta. 
Tämän vuoksi on hätävarjelun liioittelua koske
vaan 9 § :n 2 momenttiin lisättävä viittaus 
uuteen 8 a §:ään. 

Nykyisen RL 3 luvun 9 § :n 2 momentin mu
kaan voimakeinon käytön puolustettavuus har
kitaan "asianhaarain mukaan". Tätä sanontaa 
on pidettävä liian epämääräisenä kaikissa hätä
varjelutilanteissa. Tapaukset, joissa valtion käs
ky- ja määräämisvaltaa toteutettaessa joudutaan 
käyttämään voimakeinoja, saattavat suuresti 
poiketa toisistaan. Tuomioistuimen käytäntöä 
on pyrittävä ohjaamaan sen harkitessa kysy
mystä, onko käytetty ankarampia voimakei
noja kuin voidaan pitää puolustettavina. Nykyi· 
sen lain sanontaa "asianhaarain mukaan" on 
lakiehdotuksessa pyritty selventämään ilmaisul
la "teon moitittavuutta vähentävien erityisten 
syiden perusteella". 

Moitittavuus kuvaa teon oikeudenvastaisuu
den astetta. Sen tulisi vaikuttaa rangaistuksen 
mittaamiseen. Voimakeinojen käyttäjä voidaan 
RL 3 luvun 8 tai 8 a §:ssä tarkoitetuissa ta
pauksissa tuomita joko täyteen tai 3 luvun 
2 §:n mukaan alennettuun rangaistukseen taik
ka, jos siihen on lisäksi erittäin painavia syitä, 
vapauttaa kokonaan rangaistuksesta. Viimeksi 
mainittu edellytys merkitsee, että rangaistuksen 
tuomitsematta jättäminen tulee kysymy.kseen 
harvemmin kuin rangaistuksen alentaminen ja 
siten vain poikkeuksellisesti. 

RL 3: 10 a. Pykälä koskee esimiehen lainvas
taisen käskyn merkitystä alaisen menettelyn 
anteeksiantoperusteena. SRL 35 §:n mukaan ri-
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koksentekijä, joka on tehnyt rangaistavan teon 
esimiehensä käskystä, voidaan tuomita rangais
tukseen ainoastaan siinä tapauksessa, että hän 
on poikennut käskystä tai hänen havaitaan il
meisesti käsittäneen, että hän noudattamalla si
tä tulisi rikkomaan lakia tai palvelusvelvolli
suuttaan vastaan. Muita esimiessuhteita koske
vaa vastaavaa säännöstä ei ole. 

Uusi säännös koskisi vain sotilasta. Säännök
sen laajentaminen koskemaan esimiessuhteita 
yleensä tutkitaan erikseen. Pykälän mukaan so
tilasta ei tuomita rangaistukseen esimiehen käs
kystä tekemästään rikoksesta, paitsi jos hän on 
selvästi käsittänyt rikkovansa lakia taikka virka
tai palvelusvelvollisuuttaan vastaan. Esimiehen 
käsky voi koskea rikoksen tekemistä, mutta 
käsky sinänsä voi toteuttaa rikoksen tunnus
merkistön, esimerkiksi vartiomies on yleensä 
oikeutettu ottamaan vastaan käskyjä vain tie
tyiltä esimiehiltä. Jos käskynalainen on poiken
nut käskystä, on poiJkkeamisen merkitys harkit
tava kussakin yksittäistapauksessa erikseen. 
Pykälän mukaan käskynä on pidettävä sekä 
suullisesti että kirjallisesti annettua käskyä, 
esim. vartio-ohjetta. 

Jos teko on tapahtunut sellaisissa olosuhteis
sa, ettei käskynalainen ole voinut jättää käskyä 
täyttämättä, hänet saadaan jättää rangaistuk
seen ·tuomitsematta. Sota-aikana saattaa syntyä 
tilanteita, jolloin käskynalainen, vaikka onkin 
käsittänyt tekonsa lainvastaisuuden, ei kaikesta 
huolimatta ole voinut jättää käskyä täyttämättä 
samalla saattamatta itseään esimerkiksi hengen
vaaraan. Vaikka tällöin voitaisiin eräissä ta
pauksissa soveltaa RL .3 luvun 10 §:n säännös
tä pakkotilasta, on katsottu tarpeelliseksi eh
dottaa nimenomaan säädettäväksi, että käskyn
alainen saadaan jättää rangaistukseen tuomitse
matta. 

Lainvastaisen käskyn antanut esimies on joko 
yllyttäjänä tai viilillisenä tekijänä rikosoikeu
dellisesti vastuussa teosta, joka on tehty hänen 
antamansa käskyn perusteella. Jos sotilas kiel
täytyy täyttämästä esimiehen rikolliseen tekoon 
johtavaa käskyä, häntä ei tuomita rangaistuk
seen 45 luvun 7 §:ssä tarkoitetusta niskoit
telusta. 

SRL:ssa on yleisiä säännöksiä siitä, että ri
koksesta erityistilanteissa määrätään säännön
mukaista lievempi tai ankarampi rangaistus. 
Uusi RL 6 luku ( 466/76) sisältää säännökset 

rangaistuksen mittaamisesta. Luvun 1 §:n mu
kaan tuomioistuimen on mitattava rangaistus 
niin, että se on oikeudenmukaisessa suhteessa 
rikoksen vahingollisuuteen ja vaarallisuuteen 
sekä rikoksesta ilmenevään tekijän syyllisyyteen. 
Säännöstä on sovellettava myös sotilasrikok
siin. Lisäksi RL 3 lukuun sisältyvä rangaistus
asteikosta poikkeamista koskeva säännöstö te
kee mahdolliseksi käyttää tarvittaessa lieviä 
seuraamuksia. Tämän vuoksi ja kun sotilasri
kosten rangaistusasteikot nyt harkitaan koko
naan uudelleen, lakiehdotuksessa ei ole tarvittu 
niitä SRL:n vastaavia säännöksiä, joissa luetel
laan lieventävinä taikka raskauttavina pidettä
vät seikat. Kurinpitomenettelyä koskeva mittaa
missäännös tullaan sisällyttämään sotilaskurin
pitosäännöksiin. 

Erehtyminen sodan laeista ja tavoista voi 
antaa aiheen käyttää rangaistusasteikosta poik
keamista koskevaa säännöstöä. Sodan aikana voi 
sattua, että asianomainen luulee sodankäynnin 
sääntöjen saiiiroaksi 1teon, joka asiaa jälkeenpäin 
tutkittaessa kuitenkin havaitaan oikeudenvastai
seksi. Ruotsin laissa on asiasta erikoissäännös, 
joka oikeuttaa alentamaan rangaistusta tai ko
konaankin vapauttamaan tekijän vastuusta. La
kiehdotukseen ei ole katsottu tarpeelliseksi 
ottaa erityistä säännöstä tällaisten tapausten 
varalta. 

1.4. Maanpetoksesta ( RL 12 luku) 

Nykyinen SRL 7 luku .sisältää säännöksiä 
valtio-, maan- ja sotapetoksesta. Sotilasrangais
tussäännösten sisällyttäminen yleiseen rikosla
kiin ei edellytä muutoksia valtiopetosta koske
vaan RL 11 lukuun. Sitävastoin SRL:n kumoa
minen edellyttää tehtäväksi RL 12 luvun maan
petosta koskeviin säännöksiin yhden lakitekni
sen lisäyksen. RL 40 luvun 6 a §:n mukaan 
rangaistaisiin virkarikoksena tuottamuksellisesti 
aiheutettu Suomen ulkoisen turvallisuuden kan
nalta tärkeiden tietojen luvaton ilmaiseminen. 

RL 12:4. Vieraan vallan joukkoihin kuulu
vat vakoilijat ja tuhotyöntekijät eivät ehdotuk
sen mukaan enää olisi sotilasrangaistussäännös
ten alaisia. SRL 53 §:n mukaan on sotapetok
sesta rangaistu muun muassa sitä, joka saattaa 
vihollisen valtaan tai hävittää sotilaallisesti tai 
väestön toimeentulolle tarpeellisia laitoksia taik
ka ryhtyy vihollisen vakoilijaksi. Vakoilua kos-
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keva SRL 67 §:n säännös on soveltunut sellai
seen vihollisen sotavoimiin kuuluvaan, joka on 
tullut salaa Suomeen tai sen sotatoimialueelle 
tai jättäytynyt tänne tarkoituksenaan turmella 
taikka huomattavasti vahingoittaa sotilaallisia 
laitoksia tai laitteita. Muiden kuin sotilaiden 
osalta tällainen menettely rangaistaan RL 12 lu
vun 2 § :n mukaan maanpetoksena. 

RL 12 luvun 4 § :n 1 momentin mukaan on 
ulkomaalaista, joka Suomessa tai sen palveluk
sessa ollessaan tekee RL 12 luvun 1, 2 tai 3 
§:ssä tarkoitetun tahallisen tai tuottamukselli
sen maanpetoksen, rangaistava samalla tavoin 
kuin Suomen kansalaista. 

Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 2 
momentti, joka koskee vihollisen sotavoimiin 
kuuluvia henkilöitä. Heidät voitaisiin tuomita 
rangaistukseen vain RL 12 luvun 2 tai .3 §:ssä 
tarkoitetuista tahallisesta tai tuottamuksellises
ta maanpetoksesta, mutta ei luvun 1 §:ssä ran
gaistavaksi säädetystä liittymisestä vieraan val
tion sotaväkeen. 

Rangaistavuuden edellytyksenä on, että he 
salaten kuuluvansa vihollisen joukkoihin oles
kelevat Suomessa tai Suomen puolustusvoimien 
sotatoimialueella. Rangaistavaa sitä vastoin ei 
olisi esimerkiksi puolustusvoimien hallinnassa 
olevalle alueelle tunkeutuneen sotilaspukuisen 
henkilön tai järjestäytyneen osaston toiminta. 
Vihollisen vakoilijan ei voida tuomita rangais
tukseen muusta vakoilusta kuin siitä, mistä 
hänet tavataan. 

1.5. Rikoksista julkista viranomaista ja yleistä 
järjestystä vastaan (RL 16 luku) 

illkopuolisen yllytys ja avunanto sotilasrikok
seen voidaan rangaista yleisten osallisuutta kos
kevien säännösten mukaan. Tämän vuoksi RL 
16 luvun 9 ja 21 §, joissa on säädetty erikseen 
rangaistus ulkopuolisen avunannosta tai yllytyk
sestä eräisiin sotilasrikoksiin, ehdotetaan ku
mottaviksi. Ensiksi mainittu pykälä koskee 
asevelvollisen houkuttelemista jäämään pois 
kutsunnasta tai vakinaisesta palveluksesta ja 
jälkimmäinen lainkohta sotilaan auttamista kar
kaamaan. 

RL 16:8. Pykälän mukaan rangaistaan jul
kinen kehottaminen rikoksen tekemiseen. Jos 
kehottaminen tarkoittaa tiettyjen törkeiden ri
kosten tekemistä, siitä määrätään 2 momentin 
nojalla rangaistus säännönmukaista ankaram
man asteikon mukaan. Tällaisia rikoksia ovat 
nyt valtiopetos, maanpetos, kapina, joukkotu
honta, murha ja ryöstö sekä yleistä vaaraa hen
gelle, terveydelle tai omaisuudelle aiheuttava 
rikos. Kehottaminen rikokseen on rangaistava 
riippumatta siitä, onko kehottaminen johtanut 
rikoksen tekemiseen vai onko se jäänyt tulok
settomaksi. 

Eräät RL 45 luvussa mainitut vaaralliset so
tilasrikokset ovat rinnastettavissa edellä mainit
tuihin tärkeisiin rikoksiin. Tällaisiksi sarilasri
koksiksi katsotaan ehdotuksen mukaan eräät 
sota-aikana tapahtuneet teot, jotka ovat omiaan 
aiheuttamaan erityistä vaaraa joukolle tai sen 
toiminnalle (5, 8, 10, 18 ja 20 §). Julkinen 
kehottaminen näihin sotilasrikoksiin ehdotetaan 
rangaistavaksi RL 16 luvun 8 §:n 2 momentin 
ankaramman asteikon mukaan riippumatta siitä, 
onko kehottamiseen syyllistynyt sotilas vai ul
kopuolinen henkilö. 

1.6. Virkamiesten virkarikoksista 
(RL 40 luku) 

Virkamiehen käsite on määritelty RL 2 lu
vun 12 §:ssä. Sen mukaan puolustusvoimien 
upseerin virassa ja toimiupseerin toimessa pal
velevat sotilaat ovat virkamiehiä. Asevelvolli
suuslain nojalla palvelevaan ei virkamiehiä kos
kevia säännöksiä sovelleta, SRL:ssa rangaista
vaksi säädetyistä teoista eräät on katsottu vir
karikoksiksi. 

Virkarikoksia koskeva RL 40 luku olisi 
kokonaisuudessaan uudistettava. Tätä koskeva 
esitysehdotus sisältyy julkishenkilöstön oikeus
asemakomitean I osamietintöön ( 1979: 26), 
jonka pohjalta valmistelutyö jatkuu erikseen. 
Tässä yhteydessä on rajoituttu tekemään vain 
välttämättömät muutokset. Ne koskevat 40 
luvun 19 b §:ää (juopumus virantoimituksessa) 
ja virkarikoksen käsitteen täsmentämistä 
( 22 §: n uusi 2 momentti) . 

Lakiehdotuksen mukaan sellainen sotilas, jo
ka RL 2 luvun 12 § :n mukaan on virkamies, 
tekee virkarikoksen syyllistyessään 40 luvun 
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1-19 a §:ssä sekä 45 luvussa tarkoitettuihin 
tekoihin. RL 40 luvun 20 ja 21 §:ää ei sovel
leta sotilaisiin. Virkamiesasemassa olevaan so
tilaaseen ei ole tarpeen soveltaa näissä pykä
lissä säädettyä viraltapanoseuraamusta heidän 
erityisen virkamiesoikeudellisen asemansa takia. 

RL 40:19 b. Pykälän mukaan rangaistaan 
virkamiestä, joka on juopuneena virantoimituk
sessa. Pykälän 2 momentti sisältää viittauksen 
kirkkolakiin (635/64), jonka 105 §:ssä on vas
taava evankelis-luterilaisen kirkon pappia kos
keva rangaistussäännös. Juopumuksesta viran
toimituksessa on rangaistussäännös myös orto
doksisesta kirkkokunnasta annetun lain ( 521/ 
69) 48 §:ssä. 

Sotilaan päihtymys palveluksessa ehdotetaan 
rangaistavaksi RL 45 luvun 22 §:ään otettavan 
erityissäännöksen nojalla. Laintarkastuskunta 
ei ole puoltanut RL 40 luvun 19 b §:n muut
tamista. Kun sotilaiden juopumus palveluk
sessa olisi rangaistava yhdenmukaisin perustein 
riippumatta siitä, onko tekijä virkamies vai ei, 
RL 40 luvun 19 b §:ää ei ehdotetun muutok
sen mukaan olisi sovellettava lainkaan sotilai
siin. 

Kyseisen rikoksen nimeksi ehdotetaan juo
pumus virantoimituksessa. Pykälää olisi sovel
lettava vain, jollei teosta ole muualla erik
seen säädetty rangaistusta. Rangaistusseuraa
muksina olisivat edelleen sakko ja virantoimi
tuksesta erottaminen. Viraltapanoseuraamusta 
voitaisiin käyttää, jos siihen on erityisiä syitä. 
Sanonnailisesta erosta huolimatta säännöksen 
ei ole tarkoitettu johtavan ankarampaan ran
gaistuskäytäntöön kuin nykyisen lain vastaavan 
käsitteen "erittäin raskauttavat asianhaarat" tul
kinta. Pykälän 2 momentin viittaus kirkkolakiin 
poistettaisiin tarpeettomana, koska pykälä muu
tetussa muodossaan on toissijainen kirkkolain ja 
ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun lain 
säännöksiin nähden. 

RL 40:22. Pykälän 2 momentin mukaan so
tilasrangaistussäännösten alaisten virkamiesten 
virkarikoksia ovat myös ne rikokset, joista sää
detään rangaistus RL 45 luvussa. 

1. 7. Sotilasrikoksista ( RL 4 5 luku) 

RL:n uuden 45 luvun alkuun sijoitettaisiin 
sotilasrangaistussäännösten soveltamisalaa kos-

kevat pykälät ( 1-.3 §). Luvun rangaistussään
nökset jakautuvat seuraavasti: luvaton poissaolo 
ja muu palveluksen välttäminen ( 4-6 § ) , kuu
liaisuusrikokset (7-11 § ), esimiesrikokset 
( 12-14 § ), palvelusrikokset ( 15-20 § ), sa
lahanke (21 §) ja järjestysrikokset (22-
26 § ) . Luvun viimeinen jakso käsittää sotavan
keja koskevat erityiset säännökset (27-29 § ). 

SRL:ssa on sotilasrikoksen käsitettä laajen
nettu siten, että yleisessä rikoslaissa rangaista
vaksi säädetty teko on viittaussäännöksellä 
määrätty rangaistavaksi myös SRL: ssa ( epävar
sinainen sotilasrikos). SRL: ssa käytetty lain
säädäntötapa on ollut tarpeen sen osoittamisek
si, mitä rikoksia koskevat asiat käsitellään sota
tuomioistuinmenettelyssä. Uudessa järjestelmäs
sä tämä osoitetaan ISotilasoikeuden:käyntilakiin 
sisällytettävillä säännöksillä. 

Rikoksen johdosta tapahtuvast·a luovuttami
sesta annetun lain ( 456/70) 5 § :n mukaan so
tilasrikoksena pidettävästä teosta ei saa rikok
sentekijää luovuttaa Suomesta toiseen valtioon. 
Säännös tulisi koskemaan vain RL 4 5 luvussa 
tarkoitettuja varsinaisia sotilasrikoksia. Rikok
sen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suo
men ja muiden pohjoismaiden välillä annetun 
lain ( 270/60) mukaan voi pohjoismaiden vä
linen dkol;;sentekijän luovuttaminen !tapahtua 
myös sotilasrikoksesta. 

1.7.1. Soveltamisala (RL 45: 1-3) 

Yleistä 

Sotilasrangaistussäännösten alaisten henkilöi
den määrittely merkitsee pohjan luomista koko 
sotilasrikosoikeuden soveltamiselle henkilölli
sessä suhteessa. Se osoittaa henkilöt, joihin so
velletaan sotilasoikeudenkäyntisäännöksiä ja so
ti:laskurinpitolakia sekä eräitä muita sotilaita 
koskevia säädöksiä. 

Soveltamisalaa määtiteltäessä johtavana aja
tuksena on ollut, että sotilasrangaistussäännös
ten alaisiksi on saatettava ainoastaan ne puolus
tusvoimissa palvelevat, joiden velvollisuudet 
välittömästi liittyvät asevoimin tapahtuvaan toi
mintaan. Tätä soveltamisalan supistamista ny
kyisestä on valmistelutyön eri yhteyksissä 
arvosteltu. Laintarkastuskunta ehdotti lausun
nossaan, että koska puolustusvoimien eri vi
roissa, toimissa, tehtävissä ja työsuhteissa pal
velevien henkilöiden tehtävien laatu ei usein-
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kaan poikkea varsinaisten sotilashenkilöiden 
tehtävistä, olisi puolustusvoimien kurinalaisuu
den ja henkilökunnan tasapuolisen kohtelun tur
vaamiseksi välttämätöntä ulottaa sotilasrangais
tussäännösten soveltaminen koskemaan kaikkea 
sellaista henkilöstöä, joiden asema edellyttää 
rinnastamista sotilashenkilöihin. Yhtyen edus
kunnan toisen lakivaliokunnan vuonna 1969 
esittämään kannanottoon hallitus kuitenkin on 
päätynyt ehdotukseen, jonka mukaan sotilas
rangaistussäännösten soveltamisala olisi rajoitet
tava rauhan aikana suppeaksi, vain sotilaita 
koskevaksi. Muita puolustusvoimien viran- ja 
toimenhaltijoita koskee yleinen virkavastuu. 
Sota-aikana sen henkilöpiirin, johon sotilas
rangaistussäännöksiä sovelletaan, tulee ymmär
rettävästi olla laajempi. 

Vaikeutena soveltamisalan määrittelemisessä 
on se, että puolustusvoimien tehtävien täyttämi
nen edellyttää nykyaikana yksinomaan sotilas
tehtävissä toimivien lisäksi muutakin henkilö
kuntaa. Näiden tehtävät saattavat liittyä soti
laalliseen toimintaan niin läheisesti, että heidät 
on velvollisuuksiensa puolesta rinnastettava var
sinaisiin sotilashenkilöihin. Puolustusvoimissa 
palvelee aina myös henkilöitä, joiden velvolli
suudet eivät edellytä korostettua rikosoikeu
dellista vastuuta. 

Soveltamisalaa määriteltäessä voidaan esittää 
vaihtoehtoisia ratkaisuja. Sotilasrangaistussään
nösten alaiset voidaan määritellä samaan 
tapaan kuin virkamiehet RL 2 luvun 12 §:ssä. 
Sanottuun yleissäännökseen perustuva ratkaisu 
saattaisi aiheuttaa tulkintavaikeuksia ja olisi si
ten rangaistussäännösten soveltamiskäytännön 
ennustettavuuden kannalta epätyydyttävä. Toi
nen mahdollisuus olisi se, että RL 2 luvun 12 
§:ää vastaavaa yleissäännöstä täydennettäisiin 
asetuksella tai muulla alemmanasteisella sää
döksellä. Tätä ei kuitenkaan ole pidettävä peri
aatteelliselta kannalta hyvänä vaihtoehtona. 

Käytettäväksi jää näin ollen ratkaisu, jonka 
mukaan laissa pyritään mahdollisimman tyhjen
tävästi luettelemaan ne henkilöryhmät ja tehtä
vät, joihin sotilasrangaistussäännöksiä sovelle
taan. Määrittely perustuisi puolustusvoimien vi
roista ja toimista annettuun lakiin, asevelvolli
suuslakiin sekä sotatilasta annettuun lakiin 
(303/30). 

Järjestelmän saattamiseksi joustavammaksi 
ehdotetaan, että soveltamisalaa voidaan asetus
teitse supistaa, mutta ei laajentaa. Soveltamis-

alaa koskevia säännöksiä laadittaessa on otetta
va huomioon myös ne rajavartiolaitoksessa ja 
suomalaisessa valvontajoukossa palvelevat hen
kilöt, jotka tulisi edellä selostettua periaatetta 
vastaavasti soveltaen saattaa sotilasrangaistus
säännösten alaisiksi. 

Soveltamisalan piiriin kuuluvat jakautuvat 
kahteen pääryhmään. Ensimmäiseen ryhmään 
kuuluvat ne, joihin sotilasrangaistussäännöksiä 
sovelletaan sekä rauhan että sodan aikana, eli 
sotilaat (45:1). Toisen ryhmän muodostavat 
ne, jotka kuuluvat säännösten alaisuuteen vain 
sodan aikana ( 4 5:2) . 

Soveltamisala rauhan aikana 

RL 45:1. Pykälän 1 momentin mukaan RL 
45 luvun alaisia ovat sotilaat. Sotilaita ovat 2 
momentin mukaan puolustusvoimien sotilasvi
roissa tai -toimissa palvelevat, julkisoikeudelli
sen palvelussopimuksen perusteella palvelevat, 
aseellisina tai aseettomina asevel'V'Omsuuttaan 
suorittavat sekä sotilasopetuslaitosten oppilaat. 
Lainkohdan 3 momentti sisältää viittauksen 
muihin lakeihin tuleviin sotilaan määritelmää 
täydentäviin säännöksiin. 

Puolustusvoimien virat ja toimet on lueteltu 
puolustusvoimien viroista ja toimista annetun 
lain 1 § :ssä. Siihen ehdotetaan tässä yhteydessä 
lisättäväksi uusi 3 momentti, jossa todettaisiin 
sotilasvirat ja -toimet erotukseksi muista puolus
tusvoimien viroista ja toimista. Virkoja ja toi
mia perustettaessa olisi samalla aina ratkaistava, 
onko asianomainen viran- tai toimenhaltija mää
rättävä sotilasrangaistussäännösten alaiseksi vai 
ei. Nykyisen SRL 5 § :n 1 momentin mukaan 
voimassa oleva järjestely, jonka puitteissa puo
lustusvoimiin kuuluvat siviilivirkamiehet tuo
mitaan rauhan aikana virkarikoksista SRL:n 
säännösten nojalla, ei ole uudessa järjestelmässä 
tarpeen, koska heihin soveltuu virkarikoksia 
yleensä koskeva RL 40 luku. 

J ulkisoikeudellisen palvelussopimuksen perus
teella palvelevia ovat lähinnä värvätyt. Puolus
tusvoimista annetun asetuksen ( 27 4/7 5) 38 
§:ssä on säännös puolus,tusvoimien värvätystä 
henkilöstöstä. Värvätty henkilökunta otetaan 
puolustusministeriön antamien ohjeiden mu
kaan puolustusvoimiin henkilökohtaisin palve
lussitoumuksin. Värvättyihin voidaan rinnastaa 
eräät muut puolustusvoimissa sopimuksen pe-
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rustee1la palvelevat henkilöt, esimerkiksi soitto.. 
oppilaat. 

Asevelvollisista ovat sotilaita sekä varusmie
hinä että reserviläisinä palvelevat. Heidän pal
veluksensa perustuu asevelvollisuuslain mukai
seen palvelukseenastumismääräykseen. Aseetto
masta palveluksesta ja siviilipalveluksesta anne
tun lain (132/69) säännösten mukaan voidaan 
asevelvolliset, joita uskonnolliseen tai eettiseen 
vakaumukseen perustuvat vakavat omantunnon 
syyt estävät suorittamasta asevelvollisuuttaan 
aseellisena, määrätä palvelemaan aseettomina 
puolustusvoimissa taikka siviilipalvelukseen. 
Heistä aseettomina palvelevat ovat sotilasran
gaistussäännösten alaisia asevelvollisia. Siviili
pa:lvelusmiehiin ei sovelleta sotilasxangaistus
säännöksiä. 

Sotilasopetuslaitosten oppilaat ovat yleensä 
sotilasrangaistussäännösten alaisia jollakin edellä 
mainitulla perusteella. Heillä saattaa olla esi
merkiksi sotilasvirka. Kadettikoulussa palvele
vat kadetit eivät kuitenkaan olisi sotilasrangais
tussäännösten alaisia ilman erityissäännöstä. 
Toisaalta on sotilasopetuslaitoksissa palvelevia 
koskeva säännös rajoitettava vain sotilasvirkaan 
tai -toimeen koulutettaviin. 

Rajavartiolaitoksessa ja ,suomalaisessa valvon
tajoukossa palvelevat ovat nykyisin sotilasran
gaistussäännösten alaisia. Sotilasrangaistussään
nösten tarkoituksen toteuttamiseksi on riittä
vää, että ainoastaan niihin rajavartiolaitoksessa 
ja suomalaisessa valvontajoukossa palveleviin, 
joiden tehtävät ja velvollisuudet ovat samankal
taisia kuin puolustusvoimissa palvelevilla soti
lailla, sovelletaan sotilasrangaistussäännöksiä ja 
niihin liittyviä RL:n yleisen osan säännöksiä. 
Pykälän 3 momenttiin sisältyy viittaus rajavar
tiolaitoksesta ja suomalaisesta valvontajoukosta 
annettuihin lakeihin. Hallituksen esitykseen 
sotilaskurinpitolaiksi sisältyy myös ehdotukset 
laeiksi rajavartiolaitoksesta annetun lain (5 / 
75) 9 §:n ja suomalaisesta valvontajoukosta 
annetun lain (276/64) 6 §:n muuttamisesta. 

Virkarikoksesta vo,idaan tuomita vain valtion 
tai suomalaisen julkisyhteisön palveluksessa 
oleva taikka muu RL 2 luvun 12 §:ssä tar
koitettu henkilö. Sotilasrangaistussäännösten so
veltamisala ehdotetaan ulotettavaksi myös Yh
distyneiden Kansakuntien palveluksessa oleviin 
suomalaisiin sotilaisiin, jotka toimivat erilaisissa 
suomalaisesta valvontajoukosta annetussa laissa 
tarkoitetuissa johto-, valvonta- tai tarkkailu
tehtävissä. 

Soveltamisala sota-aikana 

RL 45:2. Sotatilalain 3 §:n 2 momentissa 
tarkoitetaan sota-ajalla sitä aikaa, jo1loin valta~ 
kunta tai osa siitä on julistettu sotatilaan. 
Pykälän 1 momentin mukaan sotiJasrangaistus
säännösten soveltamisala laajenisi käsittämään 
sota-aikana kaikki puolustusvoimissa palvelevat 
henkilöt. Soveltamisalan laajennus koskisi puo
lustusvoimien siviiliviroissa ja -toimissa palve
levia sekä työsopimussuhteisia työntekijöitä, 
eräissä liikenne- ja tiedotuslaitoksissa palvelevia 
sekä niitä työvelvollisia, jotika palvelevat puo
lustusvoimissa tai sotilaallisesti järjestetyissä 
jou:lroissa tai laitoksissa. 

Sota-aikana sotilasrangaistussäännösten alai
sia olisivat siis puolustusvoimien muissakin kuin 
sotilasviroissa ja -toimissa palvelevat sekä muus
sa kuin satunnaisessa tai lyhytaikaisessa työsopi
mussuhteessa palvelevat. Lyhytarikaisena pide
tään työsopimussuhdetta, jonka kestoaika jo sen 
alkaessa on määritelty vain muutamaksi kuu
kaudeksi tai esimerkiksi kesäkaudeksi. Satun
nainen työsop1mussuhde olisi lähinnä kysymyk
ses,gä silloin, kun on sovittu tietyn määrältään 
rajoitetun työn suorittamisesta. 

Sotatilalain 21 §:n nojalla valtioneuvosto voi 
sota-aikana oikeurtaa sotilaspäällystön ottamaan 
puolustusvoimien hallintaan maa-, meri- ja ilma
liikennettä palvelevia laitoksia sekä tiedotuslai
toksia siinä laajuudessa kuin sotatoimien turvaa· 
miseksi katsotaan tarpeelliseksi. Lain 48 §: n 
mukaan näissä laitoksissa palvelevat ovat virka
toiminnassaan samassa asemassa kuin vakinai· 
sessa väessä olevat sotilashenkilöt ja heihin 
sovelletaan SRL:n sekä sotatuomioistuimista ja 
oikeudenkäynnistä niissä annetun lain säännök
siä. Kun soveltamisalaa koskeva säännös otetaan 
rikoslakiin, käy sotatilalain 48 § tarpeettomaksi. 

Työvelvollisuuslaissa ( 418/42) jaetaan työ
velvolliset kahteen ryhmään siten, että yleisen 
työvelvollisuuden piiriin kuuluvat 18-54 vuo
tiaat Suomen kansalaiset ja rajoitetun työvelvol
lisuuden piiriin 15-17 ja 55-64 vuotiaat kan
salaiset. Työvelvollisuutta koskevia säännöksiä 
sovelletaan sota-aikana. 

Rajavartiolaitoksessa palvelee myös siviilivi
ran tai -toimenhaltijoita sekä työsopimussuhteis
ta henkilöstöä. Pykälän 2 momentin mukaan so
tilasrangaistussäännösten alaisia olisivat sota
aikana 1 momentissa mainittuja tehtäviä vastaa
via tehtäviä hoitavat muuallakin kuin puolus· 
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tusvoumssa palvelevat. Säännös vastaa RL 45 
luvun 1 § :n 3 rnomenttia. 

Tässä pykälässä tarkoitetut henkilöt eivät 
olisi sotilaita. Sotilasrangaistussäännöksistä so
veltuisivat heihin lähinnä vain RL 45 luvun 15 
ja 16 §:ssä olevat palvelusrikoksia koskevat 
säännökset. 

Sotilasrangaistussäännösten soveltamisala 
laajenisi sota-aikana koskemaan myös sotavan
keja. Heitä koskevat säännökset ovat RL 45 lu
vun 27-29 §: ssä. Heihin sovellettaisiin sotilai
ta koskevia säännöksiä kuitenkin noudattaen 
Suomea velvoittavissa kansainvälisissä sopimuk
sissa olevia rajoittavia määräyksiä. 

Ehdotuksessa on sodanaikainen soveltamisala 
suppeampi kuin nykyisessä laissa. SRL 4 § :n 
mukaan sovelletaan sanottua lakia jokaiseen, 
joka asianomaisella luvalla oleskelee sota-aluk
sessa tai liikekannallepannussa sotaväen osas
tossa. SotilasrangaistuS/säännöksiä sovelletaan 
SRL 6 § :n mukaan myös muun muassa sota
toimialueella oleskelevaan henkilöön, milloin 
puolustusvoimien ylipäällikkö on julistuksellaan 
niin määrännyt. Säännösten ensisijainen tarkoi
tus on ollut, että main1ttujen henkilöryhmien 
tekemät rikokset voidaan käsitellä ISotilasoikeu
denkäyntimenettelyssä. Uudessa lainsäädännössä 
vastaavaan järjestelyyn johtavat säännökset 
sisällytetään sotilasoikeudenkäyntilakiin. 

Laintarkastuskunnan lausunnossa on kiinni
tetty huomiota siihen, että sotatilan julistami
nen ei muodollisena toimenpiteenä kaikilta osin 
peitä mahdollisia krllsitilanteita, joissa saattaa 
olla tarve puolustusvoimien kurinalaisuuden te
hostamiseen. Sen vuoksi laintarkastuskunta on 
ehdottanut säännöstä, jonka mukaan sodan uha
tessa Suomea tai muualla käytävästä sodasta 
aiheutuvien erityisten olosuhteiden niin vaaties
sa voitaisiin asetuksella säätää, että RL 45 
luvun sota-aikaa koskevia säännöksiä on sovel
lettava, vaikka sotatilaa ei ole julistettu. Ruot
sin rikoskaaressa on vastaava niin sanottua 
valmiustilaa ( beredskapstillstånd) koskeva 
saannös. Koska tarvetta valmiuslainsäädän
nön aikaansaamiseen on selvitetty parlamentaa
risen valmiuslainsäädäntökomitean mietinnössä 
( 1979: 60), ei säännöstä sotilasrangaistussään
nösten soveltamisalan laajentamisesta sanotulla 
tavalla ole tähän esitykseen sisällytetty. 

Soveltamisalaa koskevat täydentävät 
säännökset 

RL 45:3. Pykälän 1 momentti koskee soti
lasrangaistussäännösten soveltamisen ajallista 
ulottuvuutta. Ajasta, jolloin sotil.asrangais:tus
säännöksiä sovelletaan, säädetään asetuksella. 
Sanottu aika allkaisi yleensä silloin, kun sotilas 
on annetun määräyksen tai kutsun mukaisesti 
astunut tai ollut velvollinen astumaan palve
lukseen, ja kestää siihen saalkka kunnes palve
lus on päättynyt. Muun henkilön osalta on 
määräävä se aika, jonka esimerkiksi 2 §:ssä tar
koitettu olosuhde kestää. SotiJas, joka on otettu 
rangaistusLaitokseen suorittamaan vankeusran
gaistusta tai samalla kertaa täytäntöönpantavaa 
arestimngaistusta, ei olisi sinä aikana sotilas
rangaistussäännösten alainen. Jos asevelvolli
suutta suorittava sotilas on luvattomasti poissa 
paJ.veluksesta, hän ei vapaudu sotilasrangaistus
säännösten alaisuudesta. 

Käytännössä saattaa tapahtua, että asevelvol
lisen palvelusaika päättyy sinä aikana, jolloin 
hän on suorittamassa arestirangaistusta, taikka 
että arestirangaistus tulee täytäntöönpantavaksi 
vasta, kun rangaistu on vapautunut palveluk
sesta. Tällaisten tilanteiden varalta on säädetty 
SRL 3 §:n 6 kohdassa (1/72), että ne, 
jotka eivät ole enää palveluksessa, mutta suo
rittavat arestirangaistusta, ovat SRL:n alaisia. 

Niiden tapausten varalta, että arestiin tuo
mitun säännönmukainen palvelusaika päättyisi 
rangaistusajan kestäessä, ei ole tarpeen ottaa 
säännöksiä rikoslakiin. Tarkoituksenmukaisinta 
on, että rangaistun palveluksesta vapautuminen 
niissä tapauksissa lykkääntyisi ja hän olisi soti
lasrangaistussäännösten alainen, kunnes ran
gaistusaika on kulunut umpeen. Tätä koskeva 
säännös ehdotetaan otettavaksi asevelvollisuus
lain 8 § :n 4 momentiksi. Sotilasrangaistussään
nösten soveltamisesta henkilöön, joka palve
luksesta vapauduttuaan joutuisi suorittamaan 
arestia, säädettäisiin sotilaskurinpitolaissa. 

Pykälän 2 momentti oikeuttaa poikkeamaan 
soveltamisalaa yleensä koskevista säännöksistä. 
Ehdotettu lakitekninen järjestely, että 1 ja 2 
§:ssä lausutaan, ketkä ovat rauhan ja ketkä so
dan aikana sotilasrangaistussäännösten alaisia, 
olisi sellaisenaan kaavamainen ja voisi joissakin 
tapauksissa johtaa epätyydyttäviin sovellutuk
siin. Tällä on merkitystä etenkin silloin, kun 
joihinkin sovellutusalan piiriin saatettuihin ryh
miin kuuluu sellaisissa tehtävissä toimivia, joi-
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hin sotilasrangaistussäännöksiä ei ole ehdotto
man välttämätöntä soveltaa. Jotta soveltamis
alan piiri olisi tarkoituksenmukaisesti rajattu, 
tulisi soveltamisalaa voida asetusteitse supistaa. 

RL 45 luvun 3 §:n 2 momentin mukaan so
veltamisalaa voidaan kokonaisuudessaan tai 
vain eräiden sotilasrangai!stussäännösten osalta 
supistaa tiettyjen henkilöiden suhteen, mikäli se 
heidän virka-asemaansa tai tehtäviensä laatuun 
nähden katsotaan tarkoituksenmukaiseksi. Sään
nös koskee myös muiden lakien kuin suoraan 
RL 45 luvun nojalla sen alaisuuteen kuuluvia, 
esimerkiksi rajavartiolaitoksen henkilökuntaa. 

Rajoituksia harkittaessa on merkitystä sillä, 
kuinka läheisesti palvelustehtävät liittyvät soti
laalliseen toimintaan. Rauhan aikana sellaisia 
sotilasvirkoja, joihin ei juuri liity sotilaallista 
käskyvaltaa, ovat muun muassa sotilaspapin vi
rat. Sotilaspapit ovat lisäksi virka- ja käytösvir
heiden osalta kirkkolain alaisia. Osa värvätystä 
henkilöstöstä on naisia, jotka toimivat erilai
sissa huolto- ja toimistotehtävissä. Värvätyistä 
yleensä vain miehet on syytä katsoa sotilaiksi 
ja siten sotilasrangaistussäännösten alaisuuteen 
kuuluviksi. 

Ehdotetun säännöksen tärkein merkitys on 
ilmeisesti siinä, että soveltamisalan sota-aikaiset 
laajennukset voidaan pysyttää tarkoituksenmu
kaisissa rajoissa. Jos asetuksella voitaisiin laa
jentaa soveltamisalaa, tämä voisi vaarantaa hen
kilöstön oikeusturvaa. 

1.7.2. Rangaistussäännökset (RL 45: 4-26) 

Yleistä 

RL:ssa pyritään perusrikesten rangaistusas
teikot määräämään yleisimmin esiintyviä tyyppi
tapauksia silmälläpitäen. Käytännössä saattaa 
esiintyä RL 6 luvussa tarkoitettuja rangaistuk
sen koventamis- tai lieventämisperusteita. Eräis
sä tapauksissa tekoa on rikoslajiin liittyvien eri
tyisten seikkojen perusteella arvosteltava toisel
la tavalla kuin tyyppitapauksia. Tällöin on sään
nönmukaisen asteikon lisäksi säädetty erityisiä 
rangaistusasteikkoja. RL:ia uudistettaessa on 
rikoksen törkeys yleensä ilmaistu eri rikoksia 
koskevissa tunnusmerkistöissä esimerkein va
laistuilla yleislausekkeilla. 

SRL:ssa on lukuisissa säännöksissä eri ran
gaistusasteikko toisaalta rauhan aikana ja toi
saalta sodan aikana tapahtuneita rikollisia tekoja 
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varten. Rikosta varten voi olla ankarampi as
teikko, jos teosta on sotatoimille erittäin haital
linen seuraus ( 71 §) tai rikoksen tekee kaksi 
tai useammat siitä keskenään sovittuaan ( 79 § ) . 

Lakiehdotuksessa on SRL:n yksityiskohtaiset 
rangaistussäännökset korvattu yleisempään muo
toon kirjoitetuilla säännöksillä. Pykälien luku
määrä on siten olennaisesti vähentynyt. Sotilas
rikoksia koskevaa seuraamusjärjestelmää on lie
vennetty sekä eri rikoksista määrättyjen rangais
tusten keskinäistä suhdettakin tarkistettu. So
tilasrikokset on monessa tapauksessa jaettu eri 
ryhmiin siten, että perusrikoksen ohella on la
kiin otettu sen lievempää ja törkeämpää teko
muotoa koskevat säännökset. Tällöin perusri
koksen rangaistusasteikkoa ei ole tarvinnut sää
tää liian laajaksi. Tavallisin perusrikoksesta 
seuraavan vankeuden enimmäismäärä on kaksi 
vuotta. Samaa perustyyppiä olevien rikosten 
rangaistusasteikot on siten porrastettu, että ne 
osittain peittävät toisensa. 

Eräisiin perusrikoksia koskeviin säännöksiin 
on lisäksi otettu sota-aikana sovellettava sään
nönmukaista ankarampi rangaistusasteikko. So
tilasorganisaation toimintavalmiuteen sen koros
tetuimmassa muodossa liittyy toimintojen auto
maattisuus, joka mahdollistaa toimintakyvyn 
säilyttämisen vaikeimmissakin oloissa. Koulu
tuksen luoman tehokkuuden säilyminen voi 
taistelussa tai vastaavassa erityisessä vaaratilan
teessa joutua erittäin kovalle koetukselle. Täl
löin lisätyillä rangaistusuhkilla voidaan kyetä 
pitämään osasto toimintavalmiina. Rangaistus
ten tehoa ja niiden käytön tarkoituksenmukai
suutta ei meillä saatujen kokemus,ten valossa 
kuitenkaan saa yliarvioida. 

Teon erityinen vaarallisuus on lakiehdotuk
sen eräissä säännöksissä se peruste, jonka mu
kaan rikokseen sovellettaisiin ankaraa rangais
tusasteikkoa. Rikoksen on oltava omiaan ai
heuttamaan sota-aikana erityistä vaaraa jou
kolle tai sen toiminnalle. Vahingon syntymi
sen todennäköisyyden asteella on tärkeä merki
tys teon vaarallisuutta arvosteltaessa; mitä suu
rempi tuo todennäköisyys on, sitä useammin 
rikosta on pidettävä vaarallisena ja erityisen an
karasti rangaistavana. Laintarkastuskunnan mie
lestä olisi näissä tapauksissa sopivampaa käyt
tää käsitettä törkeä sotilasrikos. Kun kuitenkin 
törkeän rikoksen käsitteellä on uudessa rikos
lainsäädännössä oma rajattu sisältönsä, esitystä 
laadittaessa on edelleen käytetty rikosnimeä 
vaarallinen sotilasrikos. 
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Luvaton poissaolo ;a muu palveluksen välttämi
nen (FlL 45: 4--6) 

Palveluksen käsitettä on käytetty luvatonta 
poissaoloa ja muuta palveluksen välttämistä 
koskevissa rangaistussäännöksissä merkitsemään 
koko sitä aikaa, joka jää sotilasrangaistussään
nösten sovellettavuuden alkamis- ja päättymis
hetken välille. Tällainen ajanjakso on esimer
kiksi varusmiespalvelusaika. Palvelustehtävä on 
suppeampi käsite, jota käytetään eräiden mui
den pykälien tunnusmerkistöissä. 

Varusmiesten kannalta on palveluksen sekä 
paikallaolo- ja vapaa-ajan käsiitteillä tärkeä 
merkitys. Varusmies on palveluksessa, kun hän 
suorittaa viikko-, päivä- tai muiden ohjelmien 
mukaista tai esimiehen toimivaltansa puitteissa 
määräämää tehtävää. Paikallaoloksi katJsotaan 
aika, jolloin varusmies on velvollinen oleskele
maan määrätyssä paikassa tai määrätyllä alueel
la. Sanottu velvollisuus hänellä on palveluksessa 
taikka varautuessaan palveluksen alkamiseen. 
Vapaa-ajaksi luetaan kaikki paikallaoloojan ulko
puolelle jäävä aika. Vapaa-aiikana varusmies saa 
poistua kasarmialueelta, eikä hänellä ole liik
kumisrajoituksia, ellei häntä ole kurinpidolli
sesti määrätty poistumiskieltoon. 

Sotilas saa poistua joukosta tai palveluspai
kasta vapaa-aikana ja muulloinkin esimiehen 
luvalla, esimerkiksi lomalle. Vapaa-ajan ja lo
man päätyttyä hän on velvollinen palaamaan 
takaisin palveluspaikkaansa. Palkattuun henki
lökuntaan kuuluvilla on rauhan aikana periaat
teessa rajoitukseton liikkumisvapaus, joten pois
saolo palveluksesta tulee useimmiten rangaista
vaksi virkavelvollisuuden rikkomisena. Sota
aikana luvatonta poissaoloa ja karkaamista kos
kevilla säännöksillä on kantahenkilökunnan 
osalta sama merkitys kuin muidenkin sotilaiden 
kohdalta. 

Samassa asemassa kuin vakinainen palvelus 
ovat kertausharjoitukset ja ylimääräinen palve
lus, joihin reserviin kuuluvia asevelvollisia voi
daan kutsua, sekä reservin ja nostoväen harjoi
tukset, joihin voidaan kutsua liikekannallepa· 
non aikana. Paikallaolovelvollisuuden täyttämi
sen tehosteena ovat tarpeen erityiset rangais
tussäännökset. Lisäksi on säädetty rangaista
vaksi muu menettely, jolla sotilas pyrkii va
pautumaan palveluksesta, esimerkiksi hankki
malla vilpillisesti loman tai vahingoittamalla 
palveluskuntoaan. 

Luvaton poissaolo ja karkaaminen ( 4 5:4). 
Luvattomasta poissaolasta rangaistaan pykälän 1 
momentin mukaan sotilasta, joka luvattomasti 
poistuu siitä joukosta tai paikasta, jossa hänen 

on palveltava, taikka jää sinne määräaikana 
saapumatta. Pykälän mukaan rangaistaan siis 
myös sitä, joka loman päätyttyä tai muussa 
siihen verrattavassa tapauksessa jää ilman lail
lista estettä määräaikana palvelukseen saapu
matta. Vapaa-ajan ja loman päättymiseen ver
rattavia tapauksia ovat siirto joukko-osastos
ta toiseen tai pääseminen pois sairaalasta, jos 
asianomaisen on ilmoittauduttava määräaikana 
palveluspaikassaan. Samassa asemassa on myös 
rangaistuslaitoksesta vapautunut sotilas, jos 
hänen on ehdonalaiseen vapauteen päästessään 
tai rangaistuksensa kokonaan suoritettuaan pa
lattava takaisin joukkoonsa jatkamaan palvelus
ta. Rangaistuslaitoksesta vapautuneen ilmoittau
tumisvelvollisuudesta säädettäisiin asetuksella. 

Määräävänä luvatonta poissaoloa koskevan 
säännöksen tunnusmerkistössä on paikallaolo
velvollisen tosiasiallinen poissaolo siten, että 
asianomainen sotilaiS ei ole paikalla palveluksen 
aikana. Viikonloppuvapaalla tai muuten vapaa
ajalla olevaa sotilasta eivät liikkumisrajoitukset 
yleensä koske. Jos hänet on määrätty olemaan 
varalla palvelustehtäviä varten, jotka ennakolta 
eivät aina ole tiedossa, esimerkiksi hälytysko
mennuskuntaan kuuluvana, hänen on oltava 
paikalla valmiina palvelukseen. 

Säännöksen mukaan rangaistaisiin myös sitä, 
joka jää määräaikana saapumatta vakinaiseen 
palvelukseen tai reservin kertausharjoitukseen 
taikka joka kutsun saatuaan jää määräaikana 
ilmoittautumatta liikekannallepannussa joukos
sa. 

Pykälän 2 momentti koskee karkaamista. 
Luvattoman poissaolon ja karkaamisen ero 
ei lakiehdotuksen mukaan määräydy muodolli
sin perustein eli poissaolopäivien luvun mu
kaan. Olennainen tunnusmerkki ei myöskään 
ole se, onko rikoksentekijän tarkoituksena ol
lut pysyvästi tai pitemmän aikaa karttaa pal
velusta. Käytännössä on vaikeata pelkkien ul
konaisten seikkojen perusteella päätellä, mikä 
on ollut rikoksentekijän tarkoitus. Tämän 
vuoksi laintarkastuskunnan ehdotusta tunnus
merkistön sitomisesta tietyn pituiseen poissa
oloon ei ole toteutettu. Poissaelosta johtuvat 
hallinnolliset toimenpiteet, esimerkiksi asian
omaista koskevan etsintäkuulutuksen antami
nen, voidaan edelleenkin määrätä perustumaan 
poissaolopäivien lukumäärään. 

Lakiehdotuksen mukaan luvattoman poissa
olon ja karkaamisen ero riippuu siitä, onko 
poissaotosta aiheutunut tai voinut aiheutua 
olennaista haittaa palvelukselle tai sotilaan kou
lutukselle. Harkinnassa on otettava huomioon 



N:o 85 19 

aika, jonka sotilas on ollut tai tarkoittanut 
olla poissa. Jos tosiasiallinen poissaolo on 
kestänyt lyhyen ajan, rikoksella ei ole usein
kaan ollut oleellista vaikutusta sotilaan kou
lutukseen eikä teko ole aiheuttanut olen
naista haittaa muulle palvelukselle. Luvatto
masta poissaolasta on kysymys myös silloin, 
kun kyseistä rikosta on muusta syystä pidet
tävä vähä1senä. Näin saattaa olla esimerkiksi 
siUoin, kun luvattomasti poissaoHut kohtuulli
sessa ajassa vapaaehtoisesti! palaa joukkoonsa 
taikka ilmoittarutuu poliisi- tai sotil.asviranomai'
siJ.le. 

Lakiehdotuksen mukaan luvattomasta poissa
olasta seuraa kurinpitorangaistus tai vankeutta 
enintään 6 kuukautta sekä karkaamisesta van
keutta enintään 2 vuotta tai kurinpitorangais
tus. Milloin karkaaminen tapahtuu sota-aikana, 
rangaistus olisi vankeutta enintään 4 vuotta. 
Sota-aikana tapahtuvaa poissaolorikosta varten 
ei ehdoteta omaa asteikkoa, sillä säännös kos
kee vain sellaisia vähäisiä poissaolorikoksia, 
joita varten normaaliasteikko on katsottava 
riittäväksi. 

Uudet rikostunnusmerkistöt poikkeavat asial
lisesti nykyisistä ( SRL 7 6 ja 85 § ) . Koska kar
kaaminen ei enää edellyttäisi tarkoitusta pysy
västi tai pitemmän aikaa karttaa palvelusta, laa
jenee periaatteessa sitä koskevan säännöksen 
soveltamisala. Yhdessä karkaamiselle ei enää 
ehdoteta eri tunnusmerkistöä. Karkaamisen ran
gaistusasteikko on ehdotuksen mukaan siksi 
laaja, että sen puitteissa voidaan määrätä asian
mukainen rangaistus sen mukaan, onko kar
kaamiseen syyllistynyt yksi tai useampi sotilas. 

Poissaolorikos on niin sanottu jatkuva rikos, 
joka alkaa silloin, kun asianomainen on luvat
tomasti poistunut joukostaan. Rikoksen on 
yleensä katsotJtava päättyvän silloin, kun sotilas 
on joko vapaaehtoisesti palannut tai otettu 
viranomaisten toimesta kiinni ja palautettu pal
veluspaikalleen. Rauhan aikana ei asevelvollista 
voida velvoittaa astumaan vakinaiseen palveluk
seen enää sen jälkeen, kun hän on täyttänyt 30 
vuotta. Luvattoman poissaolon ja karkaamisen 
vanhentumisajan on katsottava alkavan viimeis
tään sanotusta ajankohdasta. Reservin kertaus
harjoitusten ja liikekannallepanon osalta rikok
sen vanhentumisaika alkaa viimeistään silloin, 
kun harjoitukset ovat loppuneet taikka liike
kannallepanoaika päättynyt. 

Käytännössä on esiintynyt tapauksia, jolloin 
sotilas palveltuaan lyhyen ajan on syyllistynyt 
luvattomaan poissaoloon ja suoritettuaan ran
gaistuksensa poistunut uudelleen niin, että hän-

tä on ollut toistuvasti rangaistava poissaolori
koksesta. Tästä on saattanut seurata jatkuva 
vapaudenmenetys aina siihen saakka, kun hän 
on täyttänyt 30 vuotta. Tällaisen henkilön pal
velemisella puolustusvoimissa ei saavuteta sitä 
tarkoitusta, joka aJSevelvollisuuden suorittamisel
le on asetettu, vaan hänet olisi vapautettava va
kinaisesta palveluksesta. 

Sotilasrangaistussäännösten alaisista henki
löistä sotavankeja ei voida rangaista luvatto
masta poissaolasta eikä karkaamisesta, vaan 
heidän osaltaan sovelletaan RL 45 luvun 28 
§ :n erityissäännöstä sotavankeudesta pakenemi
sesta. 

Vaarallinen karkaaminen ( 4 5:5). Vaarallinen 
karkaaminen on kysymyksessä silloin, kun kar
kaamisrikos on omiaan aiheuttamaan erityistä 
vaaraa joukolle tai sen toiminnalle esimerkiksi 
taistelussa tai muussa siihen verrattavassa tilan
teessa. Taisteluun rinnastettavia erityisiä vaara
tilanteita saattavat sodassa olla muutkin tilan
teet, joissa kosketus viholliseen on olemassa tai 
välittömästi odotettavissa, sekä muuten erityis
tä kurinalaisuutta edellyttävät olosuhteet. Sään
nöstä sovellettaisiin yksinomaan sota-aikana. 

Erityisen vaaralliseksi karkaamisrikokseksi 
voidaan katsoa joukkokarkaaminen, etenkin jos 
useat sotilaat ovat sopineet karkaamisesta kes
kenään. Sotilaan karkaaminen voi olla omiaan 
aiheuttamaan pykälässä tarkoitetun vaaran, jos 
rikoksen tekee joukon johtaja tai muu vastuun
alaisessa asemassa oleva sotilas, taikka teko ta
pahtuu tarkoituksin välttää osallistumasta eri
tyiseen taistelutoimeen. Laintarkastuskunnan 
teosta ehdottarua rikosnimi rintamakarkuruus 
ei osoita rikoksen kaikkia tekomuotoja. 

Vaarallisen karkaamisen rangaistukseksi on 
ehdotettu vähintään 2 ja enintään 10 vuotta 
vankeutta. Säännös vastaa osittain SRL 70 ja 
71 §:ssä mainittua pelkuruusrikosta sekä 78 
§:n 2 momentissa ja 79 §:n 2 momentissa mai
nittuja kvalifioituja karkaamisrikoksia. Rikok
sen yritys olisi rangaistava. 

Palveluksen välttäminen (45:6). Palveluk
sen välttämisestä tuomitaan ehdotuksen mu
kaan sotilas, joka hankkiakseen itselleen loman 
tai saadakseen muuta helpotusta palvelukses
ta vahingoittaa palveluskuntoaan tai menettelee 
muuten vilpillisesti. SRL:n mukaan menettely 
rangaistaan joko palveluskunnon vahingoittami
sena ( 90 § ) tai vilpillisenä menettelynä palve
luksesta vapautumiseksi ( 89 §). Nämä teko
muodot voidaan rangaistussäännöksessä yhdis
tää yhdeksi tunnusmerkistöksi. Vastaava menet-
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tely muun asevelvollisen kuin sotilaan tekemä
nä rangaistaisiin asevelvollisuuslain 41 §: n mu
kaan. 

Palveluskunnon vahingoittamisella tarkoite
taan sitä, että asianomainen hankkii vamman 
esimerkiksi silpomalla jonkin jäsenensä tai vioit~ 
tamalla näkö- tai kuuloaistiaan, taikka että hän 
muuten vahingoittaa terveyttään tavalla, jonka 
vuoksi hän tulee palvelukseen kykenemättömäk
si tai hänen kykeneväisyytensä siihen heikentyy. 
Pykälässä on käytännön kannalta olennaista se, 
että myös yritys hankkia viioiliisin keinoin 
vapautus palveluksesta on rangaistava. Koska 
säännöksen yleisestävän vaikutuksen kannalta 
ei ole tarkoituksenmukaista jättää tuomit
tavaa ranga1stusta riippuvaksi siitä, onko tekijä 
onnistunut yrityksessään vahingoittaa palvelus
kuntoaan vai ei, yritys rangaistaisiin niin kuin 
täytetty teko. Ehdotettuun säännökseen ei si
sälly, niin kuin SRL 90 §:ään, erityissäännös
tä vioittamisessa apuna olleesta henkilöstä. 
Hänet on näin ollen tuomittava rangaistukseen 
avunannosta tai muusta osallisuudesta rikok
seen. 

Erityissäännös palvelusesteen ilmoittamatta 
jättämisestä, josta on säädetty rangaistus SRL 
86 §:ssä, ei ole tarpeen. Palveluksessa olevien 
sotilaiden osalta voidaan tällainen laiminlyönti 
rangaista palvelusrikoksena. 

Kuuliaisuusrikokset (RL 45: 7-11) 

Kuuliaisuusvelvollisuus on sotilasoloissa niin 
keskeinen, että sen rikkomista koskevia ran
gaistussäännöksiä tatvitaan. Sotilaalle kuuluvat 
velvollisuudet on yleensä määritelty ohjesään
nöissä. Kuuliaisuusrikoksissa on kysymys ni
n;-enomaisen käskyn täyttämättä jättämisestä 
e1kä ohjesääntöjen tai niihin rinnastettavien 
määräysten rikkomisesta. Viimeksi mainittu 
menettely rangaistaan palvelusvelvollisuuden 
rikkomisena. 

Kuuliaisuusrikoksia koskevilla säännöksillä 
pyritään turvaamaan joukon ja sen toiminnan 
kurinalaisuus niin, että esimiehet voivat luot
taa alaistensa menettelevän vakavissakin tilan
teissa käskyjen edellyttämällä tavalla. Kurin
alaisuuden säilyttämistä tukevat myös esimiehen 
henkilökohtaiseksi suojaksi tarkoitetut säännök
set, jotka nekin on lakiehdotuksessa sijoitettu 
lain kuuliaisuusrikoksia koskevaan osaan. 

Perussäännöt sotilaiden välisistä käskyvalta
suhteista on annettu yleisessä palvelusohjesään
nössä. Sotilaan esimies on se, jolla on pysyvä tai 
tilapäinen käskyvalta häneen nähden. Se, johon 

nähden esimiehellä on käskyvalta, on tämän 
käskynalainen. Pysyvä käskyvalta perustuu esi
miehen ja käskynalaisen asemaan puolustusvoi
mien organisaatiossa. Arvossa ylempi sotilas
henkilö voi ottaa tilapäisen käskyvallan alempi
arvoiseen nähden. 

Niskoittelu ja yhteinen niskoittelu (45:7). 
Niskoittelusta rangaistaan pykälän 1 momen
tin mukaan sotilasta, joka kieltäytyy täyttä
mästä esimiehen hänelle palveluksessa anta
maa käskyä taikka tahallaan jättää oon 
täyttämättä tai viivyttaa sen täytltämistä. 
Esimiehen antamiin käskyihin rinnastettaisiin 
myös ne määräykset, jotka vartiomies, päivystä
jä taikka järjestyspartio- tai poliisitehtävää suo
rittava sotilas toimivaltansa puitteissa antaa. 

Sotilaan on täytettävä saamansa käskyt, paitsi 
jos niiden täyttäminen johtaisi selvästi virka
tai palvelusvelvollisuuden vastaiseen taikka 
muuten selvästi lainvastaiseen tekoon. Esimie
hen tällaisen käskyn merkitystä alaisen seuraa
muksista vapauttamisen perusteena on käsitelty 
3 luvun 10 a § :n pemsteluissa. 

Kieltäytyminen voi tapahtua siten, että alai
nen selvästi ilmaisee, ettei hän noudata käskyä. 
Myös tahallinen käskyn täyttämättä jättäminen 
joko kokonaan tai osaksi rangaistaisiin niskoit
teluna. Jos teko tapahtuu huolimattomuudesta 
tai varomattomuudesta, siihen sovellettaisiin 
palvelusrikosta koskevia säännöksiä. 

Jos sotilaat siitä keskenään sovittuaan nis
koittelevat, kysymyksessä on yhteinen niskoit
telu, josta säädetään pykälän 2 momentissa. 
Säännös koskee kahden tai useamman sotilaan 
yhteistä niskoittelua. SRL:ssa on yhteisesti ta
pahtunut kieltäytyminen tottelemasta esimie
hen käskyä säädetty rangaistavaksi 9 2 tai 94 
§:n mukaan kapinarikoksena. Mitä useampi so
tilas kieltäytyy täyttämästä käskyä, sitä vai
keammaksi tilanne esimiehen aseman ja koko 
joukon toiminnan kannalta muodostuu. Paitsi 
joukkokieltäytymistä säännös koskee myös tilan
netta, jossa sotilaat ovat yhteisestä sopimukses
ta tahallaan jättäneet käskyn täyttämättä. 

Niskoittelun osalta perusrikoksen rangaistus
asteikkoa ei ole porrastettu vähäisten kuuliai
suusrikosten kohdalta. Kun taas enimmäisran
gaistus on suhteellisen ankara, voidaan eräistä 
nykyisen lain mukaan ankarammin rangaista
vista tekomuodoista, esimerkiksi joukon edessä 
tapahtuneesta niskoittelusta, tuomita riittävä 
rangaistus. 

Vaarallinen niskoittelu ( 45: 8). Vaarallinen 
niskoittelu on kysymyksessä silloin, kun niskoit-
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telu on omiaan aiheuttamaan sellaista erityistä 
vaaraa kuin RL 45 luvun 5 § :n 1 momentissa 
tarkoitetaan. Säännöksen soveltaminen siis edel
lyttää, että teko tapahtuu sota-aikana tilantees
sa, jossa sotilaskurin säilyminen on erityisen 
tärkeää. Tekijänä voi olla yksi tai useampi so
tilas, joten kysymyksessä on sekä tavallisen että 
yhteisen niskoittelun törkeä tekomuoto. 

Nykyisenkin SRL 98 §:n 3 momentin mu
kaan on ollut käytettävä ankarampaa ran
gaistusta niskoittelurikoksesta tilanteessa, 
jolloin kosketus viholliseen on olemassa 
tai välittömästi odotettavissa. Ehdotettu pykälä 
korvaa SRL 94 §:ssä tarkoitetun törkeää, sodan 
aikana tapahtunutta sotilaskapinaa koskevan 
säännöksen. 

Esimiehen väkivaltainen vastustaminen 
ja yhdessä tehty esimiehen väkivaltainen vastus
taminen ( 45:9). Esimiehen väkivaltaisesta vas
tustamisesta tuomitaan sotilas, joka väkivaltaa 
käyttäen tai sillä uhaten vastustaa esimiehen 
palveluksessa antaman käskyn täyttämistä taik
ka mainituin tavoin pakottaa tai koettaa pa:ko.t
taa esimiestä tekemään tai tekemättä jät
tämään jotakin taikka muuten tekee esimie
helle väkivaltaa tämän ollessa palveluksessa tai 
esimiehen palvelustoimen johdosta. Pykälän 1 
momentin säännös koskee siten osittain saman
kaltaista tekoa kuin RL 16 luvun 1 §:ssä tar
koitettu virkamiehen väkivaltainen vastustami
T'en. 

Säännöksen soveltamisen edellytyksenä on, 
että rikoksentekijä on käyttänyt väkivaltaa tai 
sillä uhannut. Väkivallan tai uhkauksen koh
teena saattaa olla muukin henkilö kuin esimies 
itse. Rikoksentekijä voi teollaan pyrkiä estä
mään palveluksessa annetun käskyn täyttämi
sen. Tällöin väkivalta usein kohdistuu käskyn 
toimeenpanijana olevaan sotilaaseen, eikä käs
kyn antaneeseen esimieheen. Laintarkastus
kunnan ehdottama rikosnimi väkivalta esimies
tä kohtaan ei siis ole riittävän kattava. Käskyn
alaisen edellä tarkoitetun vastarinnan tulee olla 
aktiivista. Edelleen tekijä voi pakottaa tai koet
taa pakottaa esimiehen tekemään tai tekemättä 
jättämään jonkin virkatoimen. 

Teon tunnusmerkistön täyttää myös palve
luksessa olevaa esimiestä vastaan tai palvelus
toimen johdosta harjoitettu väkivalta. Tästä on 
kysymys muun muassa silloin, kun käskynalai
nen käyttää väkivaltaa kastaakseen esimiehelle 
tämän virkatoimen johdosta. 

Sama suoja kuin esimiehellä olisi vartiomie
hellä, päivystäjällä taikka järjestyspartio- tai po
liisitehtävää suorittavalla sotilaalla. Jos muu 

kuin RL 45 luvun alainen henkilö väkivaltai
sesti vastustaa palvelusta suorittavaa sotilasta, 
hänet tuomitaan rangaistukseen RL 16 luvun 
1 § :n nojalla. 

Pykälän 2 momentin mukaan on säännökses
sä tarkoitettu rikos useamma,'1 henkilön vhdes
sä tekemänä ankarammin rangaistava kuin pe
rusrikos. Tällainen tapaus olisi kysymyksessä 
silloin, kun useat sotilaat yhteistoimin vastus
tavat esimiestä taikka vartio-, päivystys- ja po
liisitehtävää suorittavaa sotilasta. Edellytyksenä 
ei kuitenkaan ole, että väkivallan käytöstä on 
etukäteen sovittu, vaan riittää, että se tapahtuu 
yhteistoimin. 

Vaarallinen esimiehen väkivaltainen vastus
taminen ( 4 5:10). Pykälän mukaan tuomitaan 
sotilas tai sotilaat, jotka ,sota-ailmna ryhtyvät 
vastustamaan esimiestä, jos rikos on omiaan 
aiheuttamaan erityistä vaaraa joukolle tai sen 
toiminnalle. Rikoksen tunnusmerkistö ei poik
kea muiden vaarallisten sotilasrikosten tunnus
merkistöstä. 

Yhdessä tehtyä niskoittelua ja esimiehen vä
kivaltaista vastustamista koskevat säännökset 
korvaavat SRL 92-94 §:ssä olevat kapinaa 
koskevat säännökset. Jos sotilaat osallistuvat 
siviiliviranomaisia vastaan tähdättyyn toimin
taan olosuhteissa, joissa väkijouk.\:o osoittaa ai
kovansa yksintoimin tehdä RL 16 luvun 1 
§:ssä mainitun rikoksen taikka muuten häiritä 
yleistä turvallisuutta tai järjestystä eikä nouda
ta asianmukaista poliisin kolme kertaa antamaa 
käskyä hajaantua, heidät tuomitaan rangaistuk
seen RL 16 luvun 3 §:n mukaan metelistä. Jos 
kokoontunut väkijoukko yksintoimin ryhtyy 
väkivaltaisesti vastustamaan viranomaista, teko 
katsotaan saman luvun 4 §:ssä tarkoitetuksi ka
pinaksi. Milloin metelin tai kapinarikoksen koh
teena on palveluksessa oleva sotilas, eikä RL 
45 luvun säännöksiä voida soveltaa, rangaistus 
määräytyy edellä mainittujen RL 16 luvun py
kälien nojalla. Erityistä sotilaskapinaksi nimi
tettävää rikosta koskevaa rangaistussäännöstä, 
jota laintarkastuskunta ehdotti, ei näin ollen 
tarvita. 

Haitanteko esimiehelle ( 45: 11). Esimieheen 
kohdistuvaa, haitantekoa virkamiehelle vastaa
vaa rikosta koskevaa säännöstä ei ole SRL:ssa. 
Esimieheen kohdistuva haitanteko on käytän
nössä rangaistu joko niskoittelua vastaavana 
tekona taikka palvelusvelvollisuuden tai hyvän 
järjestyksen ylläpitämiseksi annettujen määräys
ten rikkomisena. Eräissä tapauksissa on voitu 
soveltaa esimiehen väkivaltaista vastustamista 
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koskevaa säännöstä, vaikka teon sisältämä vä
kivalta on ollut vähäistä. 

Esimiehiin kohdistuvia rikoksia koskevien 
säännösten järjestelmällisyy;s vaatii, että RL 45 
lukuun sisällytetään 16 luvun 2 §:ää vastaava 
säännös haitautoosta esimiehelle. Ehdotuksessa 
tarkoitetun haitautoon olemukseen kuuluu teki
jän kielteinen, yleensä passiivinen suhtautumi· 
nen esimiehen käskyyn. Edellytyksenä säännök
sen soveltamiselle on kuitenkin aina, että teos
ta on koitunut haittaa palvelukselle. Toisaalta 
on huomattava, että RL 16 luvun 2 §:n mu
kaan voi siinä tarkoitettu haitanteko kohdistua 
myös palvelusta suorittavaan sotilaaseen; olen
naista on että tekijänä voi olla muukin kuin 
sotilasrangaistussäännösten alainen henkilö ja 
että suojeltavan sotilaan ei tällöin tarvitse olla 
esimiesasemassa 

SRL 102 §:ssä on säädetty rangaistus nurku
misesta sille, joka ilmaisee tyytymättömyyttä 
päällystön toimenpiteiden johdosta tai nurkuu 
palveluksen aiheuttamia vaivoja tai puutteita. 
Siitä ei enää rangaistaisi, ellei sotilas samalla 
syyllisty sotilaan sopimattomaan käyttäytymi
seen. SRL 108 §:n mukaan voidaan rangaista 
käskynalaista, joka esimiehen puhutellessa häntä 
ilmaisee vastahakoisuuttaan tai muulla tavoin 
tahallaan on osoittamatta esimiehelle sitä kun
nioitusta, mitä tämä on oikeutettu häneltä vaa
timaan. Selostettuun käyttäytymiseen syyllinen 
voidaan tuomita rangaistukseen palvelusvelvol
lisuuden rikkomisesta. 

Esimiesrikokset (RL 45: 12-14) 

Esimiehen vastuun korostamiseksi on kat· 
sottu tarpeelliseksi säätää eräistä esimiesrikok
sista yksilöidysti. Tällaisia säännöksiä, jot:ka ovat 
tärkeitä yleisestävättäkin kannalta, ovat lakieh
dotuksessa syyttömän rankaisemista sekä esi
miesaseman väärinkäyttämistä ja luvatonta lai
nan ottamista koskevat säännökset. Yleensä esi
mies tuomitaan virka-asemaan soveltumattoman 
menettelyn johdosta rangaistukseen palvelus
rikoksesta. 

Käskynalaisen kuuliaisuusvelvollisuutta vas
taa esimiehen käskyvalta. Sen käyttämiselle on 
asetettava tarkoituksenmukaiset rajat. Palvelus 
on pyrittävä järj>estämään olosuhteiden vaati
musten mukaisella tavalla ja siten, että välte
tään vaarantamasta käskynalaisen asemaa. Käs
kyvaltaa koskevat määräykset eivät sisälly ri
koslakiin, vaan ohjesääntöihin, vaikka rikos
laissa säädetään seuraamukset käskyvallan vää
rinkäyttämisestä. 

Syyttömän rankaiseminen (45:12). Pykälän 
mukaan tuomitaan kurinpitoesimies, joka ta· 
hallaan määrää kurinpitorangaistuksen tai 
-ojennuksen syyttömälle. RL 40 luvun 2 §:ssä 
säädetään rangaistus virkamiehelle, joka tahal
laan tekee vääryyttä päättäessään. Kurinpito
esimieheen sovellettuna on viimeksi mainittua 
lainkohtaa pidettävä liian ankarana huomioon 
ottaen hänen koulutuksensa, sillä kurinpitome
nettelyssä seuraamukset ovat suhteellisen lie
viä. Muu tahallinen tai tuottamuksellinen ku
rinpitomenettelystä annettujen säännösten rik
kominen rangaistaisiin palvelusrikosta koske
vien säännösten mukaan. Sen vuoksi ei ole syy
tä, kuten laintarkastuskunta on tehnyt, rinnas
taa pykälässä tarkoitettuun menettelyyn tahal
lista kurinpitovallan ylittämistä. 

Esimiesaseman väärinkäyttäminen ( 45:13). 
Pykälän mukaan tuomitaan esimies, joka tahal
laan käskyvaltaa väärinkäyttäen aiheuttaa käs
kynalaiselle tarpeetonta kärsimystä tai tervey
denvaaraa, joka ei ole palveluksen kannalta tar
peellista, taikka kohtelee häntä nöyryyttävästi. 
Kärsimystä voidaan aiheuttaa erityisesti uuvut
tamalla alainen ilkeydestä tai muusta palveluk
seen kuulumattomasta syystä. Käytännössä on 
esiintynyt tällaisia tapauksia, joita sotilaskieles
sä kutsutaan simputukseksi. Niistä on tuomit
tu, koska SRL:ssa ei ole tällaista menettelyä 
koskevaa erityissäännöstä, rangaistus virka- tai 
palvelusvelvollisuuden rikkomista koskevien 
säännösten mukaan. 

Yleisestävän vaikutuksen tehostamiseksi eh
dotetaan lakiin otettavaksi esimiesaseman vää
rinkäyttämisestä erityinen rangaistussäännös. 
Mikäli teolla aiheutetaan ruumiinvamma, on te
kijä tuomittava esimiesaseman väärinkäyttämi
sen ohella esimerkiksi pahoinpitelystä tai ruu
miinvamman tuottamuksesta. 

Esimiesaseman väärinkäyttämisestä on kysy
mys myös silloin, kun esimies tahallaan koh
telee käskynalaista arvottomalla tai sopimat
tomaffila tavalla siten nöyryyttäen alaista. Jos 
esimies sallii käskynalaisensa kohdella tätä 
alemmassa arvossa olevaa ede1lä tarkoitetulla ta
valla, esimies syyllistyy valvontavelvollisuuden 
rikkomiseen. Hänet tuomitaan silloin rangais
tukseen palvelusrikoksesta. 

Luvaton lainan ottaminen ( 4 5:14). SRL 
14 5 §: ssä on säädetty rangaistus upseerille, 
joka lainaa rahaa alipäällystöön tai miehistöön 
kuuluvalta, sekä alipäällystöön kuuluvalle, joka 
ottaa rahalainan käskynalaiseltaan. Tämän pe
rusteella on annettu ohjesäännöissä vastaavia 
kieltoja. Koska tällaisen kansalaisten yleisiin oi-



N:o 85 23 

keuksiin kohdistuvan rajoituksen on perustut
tava lakiin ja kun toisaalta vain mainitunlaisilla 
kielloilla voidaan tehokkaasti suojata käskyn
alaisten asemaa, on luvaton lainan ottaminen 
säädettävä edelleen rangaistavaksi teoksi. 

Pykälän mukaan rangaistaisiin esimiestä, joka 
ottaa asevelvollisuuttaan vakinaisessa väessä 
suorittavalta joko itseään tai toista varten lai
naksi rahaa tai muuta omaisuutta. Esimiesase
maan nojautuen tapahtunut takauksen taikka 
siihen rinnastettavan sitoumuksen ottaminen on 
samoin rangaistava teko. Myös muulta sotilaal
ta, joka on esimiehen suoranainen alainen, on 
tällainen lainaaminen kielletty. 

Esimiesrikoksia koskevassa SRL 14 luvussa 
on lisäksi seuraavat erityiset rangaistussäännök
set: 120 § käskynalaisen valitusoikeuden louk
kaaminen, 121 § hänen palkkaetujensa vähen
täminen, 122 § palvelukseen kuulumattomien 
töiden teettäminen ja 123 § aiheeton loman 
myöntäminen. Sanotut säännökset on katsot
tava 'tarpeettomiksi. Niitä ei ole käytännössä 
juuri jouduttu soveltamaan. Syyllinen voidaan 
uuden lain mukaan tarvittaessa tuomita ran
gaistukseen palvelusrikoksesta. 

Palvelusrikokset (RL 45: 15-20) 

Sotilaiden velvollisuuksien moninaisuuden ta
kia on mahdotonta rangaistussäännöksissä yksi
tyiskohtaisesti luetella kaikki moitittavat teko
muodot. Tämän vuoksi lakiin on otettava muita 
RL 45 lukuun sisältyviä rangaistussäännöksiä 
täydentävä yleissäännös, joka vastaa SRL:ssa 
olevaa säännöstä. Sen mukaan tuomittaisiin 
rangaistus niiden vdvolHsuulksien rikkomisesta, 
joita luvun muut p)llkälät eivät koske. Krimi
naalipoliittiselta kannalta e1 ole pidettävä hy
vänä ratkaisuna turvautumista sellaiseen yleis
säännökseen, jota eivi:it täydennä muut normit. 
Palvelusvelvollisuuden rikkomista koskeva yleis
säännös on kuitenkin välttämätön sotilaita kos
kevan r:angaistusjärjestdmän saamiseksi riittä
vän kattavaksi. Ne sotilaiden velvollisuudet, 
joiden rikkomisesta pykälän mukaan rangais
taan, olisi vastaisuudessa entistä täsmä:llisem
min määriteltävä. 

Eräät palvelusvelvollisuudet on laatunsa 
vuoksi erotettava ehdotetun säännöksen sovel
tamisen piiristä. Tällaisia ovat vartio- ja päivys
tysvelvollisuus sekä taistelutoimintaan liittyvät 
velvollisuudet. Vartio- ja päivystystehtävät on 
katsottu yleensä tärkeämmiksi kuin muuhun 
palvelukseen, esimerkiksi koulutukseen tai sisä
palvelukseen liittyvät velvollisuudet. 

Koska tässä tarkoitetut rikokset kohdistuvat 
sotilaan palvelusvelvollisuuteen tai sen täyttä
miseen, säännökset muodostavat yhtenäisen 
ryhmän, joka on 45 luvussa omana jaksonaan. 

RL 45 luvun säännöksissä kuten 40 luvunkin 
pykälissä on aina kysymys erityisvelvollisuuden 
rikkomisesta. Tämän vuoksi sotilasvirassa tai 
-toimessa palvelevan rikos, josta säädetään ran
gaistus RL 45 luvussa, on rinnastettava hänen 
tekemäänsä virkarikokseen (RL 40:22). 

Palvelusrikos ;a palvelusrikkomus (4.5:1.5). 
Palvelusrikos on pykälän 1 momentin mukaan 
kysymyksessä silloin, kun RL 45 luvun alainen 
henkilö tahallaan rikkoo tai jättää täyttämättä 
palvelukseensa kuuluvan velvollisuuden. Edelly
tyksenä on, että teosta ei ole sanotussa luvussa 
erikseen säädetty rangaistusta. Jos sotilas, joka 
on virkamies, syyllistyy RL 40 luvun 1-19 a 
§:ssä tarkoitettuun tekoon, hänet on kuitenkin 
tuomittava 40 luvun erityissäännösten mukaan. 
Toisaalta ei ole tarkoituksenmukaista, että osa 
sotilaista, virkamiehet, olisivat RL 40 luvun 20 
ja 21 §:n vastaavien yleissäännösten alaisia. Sen 
vuoksi niitä ei sovellettaisi lainkaan sotilaaseen. 
Sotilasta eivät silloin koskisi RL 40 luvun 20 
ja 21 §:n viraltapanoa koskevat säännökset. 
Koska hänet voidaan aina vapauttaa virasta tai 
toimesta hallinnollisessa menettelyssä, ei seu
raamusjärjestelmä muodostu asiallisesti erilai
seksi kuin muiden virkamiesten osalta. 

Palvelusrikos on aina tahallinen teko. Palve
lusvelvollisuuden täyttämättä jättämisellä tar
koitetaan sitä, että asianomainen laiminlyö hä
nelle kuuluvat tehtävät. Rikos toteutuu myös 
siten, että asianomainen ei noudata ohjesään
töjä, pysyväiskäskyjä tai muita vastaavia palve
lusta tai sotilaallista järjestystä koskevia mää
räyksiä 

Palvelusvelvollisuus voidaan johtaa joskus 
asianomaisen palveluksen luonteesta. Velvolli
suus ei aina edellytä tiettyä ohjetta tai mää
räystä. Jos syyllinen on saanut nimenomaisen 
käskyn ja jättänyt sen täyttämättä, teko ran
gaistaan niskoitteluna. 

Jos sotilas rikkoessaan palvelusvelvollisuu
tensa samalla rikkoo yleisiä, kaikkia kansalaisia 
koskevia normeja, sovelletaan rikosten yhty
mistä koskevia säännöksiä. Esimerkiksi sotilas
ajoneuvon kuljettaja, joka syyllistyy varomat
tomuuteen liikenteessä, saattaa samalla rikkoa 
palvelusvelvollisuuttaan vastaan. 

Palvelusrikkomusta koskevaa pykälän 2 mo
menttia sovelletaan palvelusrikoksen tunnus
merkistön täyttävään tekoon silloin, kun se on 
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vähäinen. Säännöstä sovelletaan myös tuotta
mukselliseen palvelusvelvollisuuden taikka oh
jesääntöjen ja muiden määräysten rikkomiseen. 
Tuottamuksellinen taisteluvelvollisuuden rikko
minen rangaistaan niin ikään palvelusrikkomuk
sena. 

Pykälä vastaa SRL 157 §:ää, joka koskee 
palvelusvelvollisuuden rikkomista yleensä. Uusi 
RL 45 luvun 15 § korvaa myös SRL 144 §:n 
siltä osin kuin siinä on säädetty rangaistus 
järjestysmääräysten rikkomisesta sekä seuraavat 
muut SRL:n pykälät: tarkastustehtävän laimin
lyömistä koskevat 149 ja 154 §, väärän tie
don antamista koskeva 152 §, toimivallan 
ylittämistä koskeva 153 § sekä muun muassa 
terveydenhoitohenkilökuntaa koskevat 156 ja 
158 §. Edelleen on huomiota kiinnitettävä nii
hin SRL:n esimiesrikoksiin, joita koskevia ran
gaistussäännöksiä ei ole tähän ehdotukseen 
otettu. Palvelusrikosta koskeva säännös voisi 
soveltua myös eräisiin SRL 7 luvussa nyt ran
gaistaviksi säädettylliin tekoihin, kUiten SRL 69 
§ :ssä tarkoitettuun haitallisten huhujen levittä
miseen. 

Törkeä palvelusrikos (4.5:16). Palvelusri
koksen arvosteleminen tärkeäksi on yhdenmu
kaisesti eräiden viimeaikaisten lainuudistusten 
kanssa jätetty viime kädessä tuomioistuimen 
harkinnasta riippuvaksi. 

Säännöksessä mainitaan eräitä esimerkkita
pauksia, joissa palvelusrikosta on yleensä, mutta 
ei aina pidettävä tärkeänä. Tällaisena maini
taan palvelusvelvollisuuden rikkominen, jonka 
tarkoituksena on hankkia itselle tai toiselle 
hyötyä tai val1ingoittaa toista. Törkeär:ä on 
myös pidettävä sitä, että asianomainen on teh
nyt rikoksen erityisen vastuunalaista tehtävää 
suorittaessaan. Kuitenkin näissäkin esimerkki
tapauksissa saattaa teon kokonaisarvostelu joh
taa siihen, ettei palvelusrikosta ole pidettävä 
tärkeänä. Vastaavasti voidaan kokonaisarvoste
lussa päätyä tuomitsemaan rikoksentekijä tör
keästä palvelusrikoksesta muissakin kuin esi
merkkitapauksissa. 

Vartiorikos ;a vartiorikkomus ( 4.5: 17). V ar· 
riorikoksesta rangaistaan pykälän 1 momentin 
mukaan vartio- tai päivystyspalvelusta suoritta· 
vaa sotilasta, joka luvattomasti poistuu vartio
paikaltaan tai päivystystehtävästä. Samoin ran
gaistaan sotilasta, joka ei saavu määräaikana 
suorittamaan sanottua palvelustehtävää. Myös 
muu tahallinen vartio- tai päivystysvelvollisuu
den täyttämättä jättäminen tai rikkominen to
teuttaa vartiorikoksen tunnusmerkistön. Var-

tierikosta koskeva säännös syrjäyttää palvelus
rikosta koskevan säännöksen. 

Vartiomiehen ja päivystäjän määritelmiä ei 
ole otettu lakiehdotukseen. Se, kuka on katsot
tava vartiomieheksi tai päivystäjäksi, määräy
tyy voimassa olevien ohjesääntöjen ja erityisten 
määräysten mukaan. Vartiopalvelusta tai päi
vystystä suorittavaan osastoon kuuluva sotilas 
on pykälän tarkoittamassa palveluksessa vain, 
milloin hän itse suorittaa vartio- tai päivystys
tehtävää, mutta ei vapaa-aikanaan. 

Vartiopalvelus on sekä sodan olosuhteissa 
että puolustusvoimien koulutus- ja muussa toi
minnassa rauhan aikana tärkeä tehtävä. Sen 
vuoksi vartiomiehen velvollisuuksien täsmälli
sen täyttämisen turvaamiseksi on säädettävä te
hostetummat rangaistusuhkat kuin muiden so
tilaan palvelustehtävien osalta. Päivystystehtä
vien merkitys on tullut jatkuvasti yhä tärkeäm
mäksi muun muassa ilmavalvonnassa. Päivys
tys on useimmissa tapauksissa rinnastettava var
tiopalvelukseen. 

Jos vartiorikos, tehtävän laatu ja muut sei
kat huomioon ottaen, on katsottava vähäiseksi, 
tekijä tuomitaan pykälän 2 momentin mukaan 
rangaistukseen vartiorikkomuksesta. Vartio
rikkomukseksi katsotaan myös tuottamukselli
nen vartio- tai päivystysvelvollisuuden täyttä
mättä jättäminen tai rikkominen. 

Vaarallinen vartiorikos ( 4 5: 18). Vaarallisen 
vartiorikoksen tunnusmerkistö on suppeampi 
kuin perusrikoksen. Vaaraa arvosteltaessa voi 
merkitystä olla sillä, onko luvaton poissaolo 
vartiopaikalta sattunut olosuhteissa, joissa vaa
ditaan erityistä kuuliaisuutta, esimerkiksi kos
ketuksen viholliseen ollessa välittömästi odotet
tavissa. Vartiotehtävä saattaa sota-aikana koskea 
joukon tai sotatoimille tärkeän alueen tai omai
suuden turvaamista. Tunnusmerkistön täyttää 
myös menettely, joka on ollut omiaan vaaran
tamaan erityisen tärkeän kohteen vartioimisen. 
Vartiopäällikön asemassa olevan laiminlyönnit 
voivat erityisesti vaarantaa joukon toiminnan. 

Taisteluvelvollisuuden rikkominm ( 45:19). 
Taisteluvelvollisuuden rikkomisesta rangaistaan 
pykälän mukaan sotilasta, joka tahallaan vaa
rantaa taistelutoimen suorittamisen taikka jät
tää täyttämättä tai rikkoo hänelle taistelu
toimessa kuuluvan erityisen velvollisuu
den. Edellytyksenä säännöksen soveltami
selle on se, ettei teosta ole erikseen sää
detty ankarampaa rangaistusta. Taistelu
toimella tarkoitetaan ensisijaisesti taiste-
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lun aikana sotilaan velvollisuuksiin kuuluvia 
tehtäviä, mutta myös muualla kuin varsinaisel
la taistelualueelia suoritettua sotatoimen joh
toon kuuluvaa toimintaa. Taisteluun rinnaste
taan tilanne, jossa kosketus viholliseen on ole
massa tai välittömästi odotettavissa. Säännös 
syrjäyttää palvelusrikosta koskevan RL 45 
luvun 15 §:n 1 momentin säännöksen. 

Vaarallinen taisteluvelvollisuuden rikkomi
nen ja sotakarkuruus ( 4 5:20). Vaarallinen tais
teluvelvollisuuden rikkominen on kysymyksessä 
silloin, kun edellisessä pykälässä tarkoitettu ri
kos on ollut omiaan aiheuttamaan erityistä vaa
raa joukolle tai sen toiminnalle. 

Jos sotilas on sota-aikana karannut vihollisen 
puolelle, hänet tuomittaisiin rangaistukseen py
kälän 2 momentin mukaan sotakarkuruudesta. 
Sanotun rikoksen tunnusmerkistö toteutuu 
myös silloin, kun sotilas muuten ilman pakotta
vaa syytä antautuu viholliselle. 

Eroa ei ole tehty siinä, antautuuko sotilas 
yksin viholliselle vai tapahtuuko antautuminen 
joukon mukana. Lakiehdotukseen ei siten ole 
otettu SRL 73 §:ää vastaavaa joukon antautu
mista koskevaa säännöstä. 

RL 12 luvun 1 §:n mukaan Suomen kansalai
nen, joka astuu sotaväkeen, tietäen sen olevan 
vihollisen, taikka ei luovu sellaisesta sotaväestä, 
syyllistyy maanpetokseen. Sotakarkuruus olisi 
vakavanlaatuinen karkaamisrikos, joka teon ede
tessä maanpetoksen asteelle sisältyy siihen. Muu
tenkin RL 12 luvun säännökset syrjäyttävät RL 
45 luvun 19 ja 20 §:n säännökset. 

Maanpuolustusta vastaan tehtyjä rikoksia 
koskevat rangaistussäännökset ovat SRL:ssa yk
sityiskohtaisia. Kysymyksessä olevia rikoksia 
koskevien rangaistussäännösten määrää on su
pistettu ja rangaistusasteikot pyritty laatimaan 
niin väljiksi, että olisi mahdollista yksityista
pauksessa tuomita asianmukainen rangaistus. 

Ehdotetut taisteluvelvollisuuden rikkomista 
koskevat pykälät korvaavat useita SRL 17 lu
vun säännöksiä. Sellaisia ovat johtamistehtävän 
laiminlyöminen (72 §), antautuminen (73 §) 
ja taistelusta luopuminen ( 7 4 §). Uusien pykä
lien nojalla tultaisiin rankaisemaan myös SRL 
57-59 §: ssä tarkoitetut tiedustelijan tehtävään 
ja tietojen salassapitovelvollisuuteen liittyvät 
teot, mikäli niitä ei ole tehty maanpetoksellisessa 
tarkoituksessa tai muuten RL 12 luvun mukai
sissa olosuhteissa. 

Pykälän mukaan rangaistaisiin myös se, 
että päällikkö sodassa ilman pätevää syy-
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tä, poiketen hänelle annetusta käskystä 
tal toimintaohjeesta taikka muuten omavaltai
sesti suorittaa sotatoimen, joka on omiaan ai
heuttamaan vahinkoa tai haittaa taistelutoimil
le ( SRL 60 § ) . Käskynvallan anastus ( 61 § ) , 
varokeinojen käyttämättä jättäminen ( 62 §) ja 
aiheeton sotakaluston hävittäminen ( 63 §) si
sältyvät taisteluvelvollisuuden rikkomiseen. Sa
malla tavalla rangaistaisiin SRL 150 § :ssä tar
koitetut laittomiksi katsottavat sotatoimet, si
käli kuin tekoon ei sovelleta RL 13 luvun sään
nöksiä. Maanpetoksena tultaisiin yleensä ran
kaisemaan SRL 56 §:ssä tarkoitettu yhteyden
pito viholliseen. 

Salahanke vaarallisen sotilasrikoksen 
tekemiseksi (RL 45: 21) 

Salahankkeella tarkoitetaan usean sotilaan 
keskenään tekemää sopimusta vaarallisen soti
lasrikoksen tekemiseksi. Sopimuksen tulee kos
kea sellaista karkaamis-, kuuliaisuus- tai vartio
rikosta taikka taisteluvelvollisuuden rikkomis
ta, joka on omiaan sota-aikana aiheuttamaan 
erityistä vaaraa joukolle tai sen toiminnalle. 
Sopimuksen tulee koskea tiettyä rikollista 
tekoa. Rikoksen yksityiskohdat voivat ajan, 
paikan ja menettelytapojen osalta olla avoimia, 
mutta hankkeen tarkoittaman teon on ennalta 
arvioiden oltava omiaan aiheuttamaan edellä 
tarkoitettua vaaraa. Salahanke on itse asiassa 
vaarallisen sotilasrikoksen valmistelua. 

Laintarkastuskunta ehdotti lakiin otettavaksi 
rangaistussäännöksen sen tapauksen varalta, 
että sotilas joukossa tai julkisesti kehottaa rik
komaan sotilaallista kuria ja järjestystä tai muul
la menettelyllään pyrkii saamaan aikaan epäjär
jestystä joukossa tai heikentämään sen taistelu
tahtoa. Koska tällainen menettely voidaan ran
gaista joko RL 16 luvun 8 §:n tai 45 luvun 
eri pykälien nojalla, ei ehdotettua yllyttelyä 
koskevaa rangaistussäännöstä ole kuitenkaan si
sällytetty tähän esitykseen. 

Ehdotettu säännös korvaa salahanketta sota
petoksen tekemiseksi koskevan SRL 54 § :n ja 
se vastaa RL 11 luvun 3 §:n sekä 12 luvun 
9 § :n säännöksiä salahankkeesta valtio- tai maan
petoksen tekemiseksi. SRL 55 §: ssä tarkoitet
tu sotapetoksen salaaminen tulisi rangaistavaksi 
RL 16 luvun 19 §:n mukaan. 

Järjestysrikokset (RL 45: 22-26) 

Sotaväessä on sen tehtävien hoidon kannalta 
oltava tarpeellinen järjestys. Tämän ylläpitämi-
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sessä on asevelvollisten viihtyvyydellä ja heidän 
sosiaalisten olojensa asianmukaisella hoitami
sella tärkeä merkitys. Kasarmielämä sinänsä 
poikkeaa siviilioloista siinä määrin, että on ole
massa tarvetta erityisten järjestys- ja käyttäy
tymissäännösten antamiseen sotilaille. Säännök
set eivät muodosta keskenään kiinteää kokonai
suutta. Ne säätelevät sotilaiden käyttäytymistä 
sekä puolustusvoimien piirissä että julkisilla 
paikoilla. 

Päihtymys palveluksessa ( 45: 22). Päihtymyk
sestä palveluksessa rangaistaan ehdotuksen mu
kaan sotilasta, joka on palvelustehtävässä siinä 
määrin alkoholin tai muun huumaavan aineen 
vaikutuksen alainen, että hänen kykynsä suo
rittaa palvelusta on alentunut. Palveluksessaolo 
alkoholin tai huumausaineen vaikutuksen alaise
na on omiaan vaarantamaan palvelustehtävien 
suorittamista. Päihtynyt sotilas on vaarana 
toisten turvallisuudelle, sillä palveluksessa saat
taa useinkin olla kysymys vaarallisesta toi
minnasta, esimerkiksi aseiden tai räjähdysainei
den taikka kalliiden laitteiden käsittelemisestä. 
Vaikka päihtyneenä palvelustehtävää suoritta
va sotilas voitaisiin usein tuomita rangaistuk
seen palvelusrikoksesta, on tarpeen ennakko
estävistä syistä edelleen säilyttää erityinen päih
tymystä palveluksessa koskeva rangaistussään
nös. 

Päihtymyksestä palveluksessa olisi tuomitta
va riippumatta siitä, onko syyllinen päihdyttä
nyt itsensä palveluksen aikana tai ennen sitä. 
Viimeksi mainitussa tapauksessa rangaistavuu
den edellytyksenä on, että palvelus oli etukäteen 
asianomaisen tiedossa tai ainakin odotettavissa. 
Jos päihtynyt henkilö ei saavu suorittamaan 
palvelustehtäväänsä, ei häntä myöskään tuomita 
päihtymyksestä palveluksessa, vaan palvelusvel
vollisuuden täyttämättä jättämisestä. 

Säännös vastaa SRL 143 §:n 1 momenttia. 
Uuteen säännökseen on kuitenkin sisällytetty 
myös muusta huumaavasta aineesta kuin alko
holista johtuvaa päihtymystilaa koskeva mai
ninta. Sotilasta ei tuomittaisi RL 40 luvun 
19 b §:n nojalla, vaikka hän olisikin virkamies. 
Sanotussa säännöksessä on rangaistusseuraa
muksena joko sakko tai virantoimituksesta erot
taminen taikka, jos erityisiä syitä on, viralta
pane. Nämä seuraamukset eivät ole tarpeen 
sotilaiden osalta, koska palkattuun henkilökun
taan kuuluva sotilas voidaan aina vapauttaa 
virastaan tai toimestaan. 

SRL 14 3 §: n 2 momentin mukaan rangais
taan sotilaan juopumus palveluksen ulkopuo
lella. Uuteen RL 45 lukuun ei ole sisällytetty 
vastaavaa säännöstä, vaan teko mainitaan 23 
§:ssä esimerkkinä sotilaan sopimattomasta 
käyttäytymisestä. 

Sotilaan sopimaton käyttäytyminen ( 45:23). 
Säännöksen mukaan rangaistaan sotilasta, joka 
esiintyy ilmeisesti päihtyneenä taikka melua
maHa tai muulla käyttäytymisellään aiheuttaa 
häiriötä tai pahennusta. Säännöstä ei kuiten
kaan sovelleta 22 § : ssä tarkoitettuun päihty· 
mykseen palveluksessa. 

Häiriötä tai pahennusta aiheuttava käyttäyty
minen on rangaistavaa sen tapahtuessa palvelus
tehtävässä, kasarmi- tai muulla puolustusvoi
mien käytössä olevalla alueella taikka julkisella 
paikalla tai julkisessa tilaisuudessa. Yksityises
sä tilaisuudessa sattuneita tapauksia säännös ei 
koskisi. Säännös korvaa SRL 144 §:n siltä osin 
kuin siinä on säädetty rangaistus sotilaan arvol
le sopimattomasta käyttäytymisestä. 

Kurittomuus ( 4 5:24). Milloin sotilaat yhteis
toimin häiritsevät yleistä järjestystä tai turvalli
suutta, heidät on säännöksen mukaan tuomitta
va rangaistukseen kurittomuudesta, jollei teos
ta ole erikseen säädetty ankarampaa rangaistus
ta. Säännöksen tarkoituksena on estää kollektii
visten järjestysrikosten tekeminen. SRL 97 § 
sisältää säännöksen niin sanotusta sotilasmete
listä. Sen soveltamisen edellytyksenä on, että 
koolla oleva sotaväki on esimiehen kiellosta 
huolimatta osoittanut aikovansa häiritä yleistä 
järjestystä. 

Uusi pykälä tulisi sovellettavaksi tilanteisiin, 
joissa useat sotilaat yhteistoimin häiritsevät jär
jestystä yleisellä paikalla, mutta sotilas- tai si
viiliviranomaisten käskystä palaavat järjestyk
seen väkivaltaan syyllistymättä. Pykälää sovel
lettaisiin myös silloin, kun mainittua viranomais
ta ei lainkaan ole ollut paikalla joukkoesiintymi
sen tapahtuessa. Juuri viimeksi mainittua tilan
netta varten tarvitaan erityinen rangaistussään
nös. Kurittomuuden osalta ehdotettu muuta jär
jestysrikosta koskevaa rangaistusasteikkoa anka
rampi asteikko on paikallaan siitä syystä, että 
sanotunlainen joukkoesiintyminen voi johtaa 
vaarallistenkin rikosten tekemiseen. 

Kysymyksessä on toissijainen säännös, jota 
sovellettaisiin vain, milloin teosta ei ole erik
seen säädetty ankarampaa rangaistusta. Jos so
tilaat eivät esimiehen käskystä heti palaa jär
jestykseen, he syyllistyvät niskoitteluun. Mil-
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loin yleisen järjestyksen tai turvallisuuden häi
ritseminen tapahtuu yleisellä paikalla ja siviili
viranomaisten joukolle antamia hajaantumiskäs
kyjä ei noudateta, kysymyksessä olisi RL 16 lu
vun 3 §:ssä tarkoitettu meteli. Väkivaltaiseen 
käyttäytymiseen tulisi sovellettavaksi RL 16 lu
vun kapinaa tai muuta vastaavaa menettelyä kos
kevat 4 tai 5 §. 

Täytäntöönpanot·ikkomus ( 45:25). Pykälän 
mukaan rangaistaan sotilasta, joka kurinpitoran
gaistusta tai -ojennusta suorittaessaan luvatto
masti poistuu arestista tai rikkoo hänelle määrä
tyn poistumiskiellon. Säännös vastaa SRL 84 
§:ää. Mikäli henkilö samalla poistuu joukko
osastostaan, hänet on tuomittava joko Juvat
tomasta poissaolasta tai karkaamisesta. 

Luvaton poliittinen toiminta ( 4 5:26). SRL 
147 §:n 1 momentin mukaan sotilas ei saa il
man esimiehen lupaa osallistua puolueen tai 
poliittisten järjestöjen kokouksiin pitämällä 
alustuksia tai esitelmiä tai lausumalla mielipitei
tä puoluepoliittisista asioista taikka antamalla 
puolustusvoimia koskevia selvityksiä tai tieto
ja. Säännöksen 2 momentin mukaan puolustus
voimien tai rajavartiolaitoksen palkattuun soti
lashenkilökuntaan kuuluvat eivät saa olla jäse
ninä puolueessa taikka poliittista toimintaa har
joittavassa tai sitä tukevassa yhdistyksessä. 
Asevelvollisten kuuluminen poliittisiin järjes
töihin ei sitävastoin ole kiellettyä. 

SRL 147 § tarkoittaa sekä alkuperäisessä 
että nykyisessä muodossaan puolustusvoimien 
ulkopuolella tapahtuvaa poliittista toimintaa. 
Säännökset, jotka kieltävät sanotun toiminnan 
itse puolustusvoimissa, sisältyvät yleiseen pal
velusohjesääntöön. 

Säännösehdotusta valmisteltaessa on ollut esil
lä kolme vaihtoehtoa. Ensiksikin kysymys voitai
siin järjestää nykyisen lain mukaisella tavalla. 
Tätä ovat lausunnoissaan puoltaneet muun 
muassa laintarkastuskunta, puolustusministeriö 
ja pääesikunta. Toisena vaihtoehtona on poistaa 
laista kielto kuulua jäsenenä poliittisiin puo
lueisiin, mutta kieltää erikseen puoluepoliitti
nen toiminta puolustusvoimien piirissä. Tällai
nen ehdotus sisältyi hallituksen esitykseen laik
si valtiopäiväjärjestyksen 7 § :n 2 momentin 
kumoamisesta sekä laiksi sotaväen rikoslain 
147 §:n muuttamisesta (n:o 142/1972 vp.). 
Tätä esitystä eduskunta ei ehtinyt käsitellä 
ennen vaaleja. Kolmas vai11toehto on säännös, 
jolla sotilaiden osallistumismahdollisuuksia jul-

kiseen toimintaan laajennettaisiin, mutta kuulu
minen poliittisiin puolueisiin olisi edelleen 
kiellettyä. 

Valtiopäiväjärjestyksen 7 §:n 2 momentin 
mukaan kansanedustajaksi ei voida valita soti
lasta, asevelvollisuuttaan suorittavaa lukuun ot
tamatta. Puolustuslaitoskomitean osamietintöön 
(1973: 80) sisältyi ehdotus, jonka mukaan so
tilaat olisivat olleet vaalikelpoisia valtiollisissa 
vaaleissa lukuun ottamatta puolustusvoimain 
komentajaa, pääesikunnan päällikköä ja eräitä 
muita ylimpiä komentajatehtävissä palvelevia 
upseereita. Tätä esitystä valmisteltaessa ei kui
tenkaan ole katsottu olevan edellytyksiä 
saattaa palkattuun sotilashenkilökuntaan kuu
luvia vaalikelpoisiksi valtiollisissa vaaleissa. 
Vaikutuksia, jotka saattavat ailieutua hei
dän kuulumisestaan jäseninä puolueisiin tai 
poliittista toimintaa harjoittaviin yhdistyksiin, 
ei ole riittävästi selvitetty. 

Sotilaiden poliittista osallistumista koskevat 
kysymykset muodostavat siten ongelman, joka 
olisi pyrittävä ratkaisemaan yhtenä kokonaisuu
t~n~ ... Hei~är: oike.l!ttaan osallistua puoluepo
lntttslln ttlatsuuksnn koskevan säännöksen 
muuttamiseen ei tässä vaiheessa ole aihetta. 
Järjestelyllä ei ole tarkoitettu rajoittaa kanta
henkilökunnan mahdollisuuksia hoitaa kunnal
lisia luottamustehtäviä. Puolustusvoimia koske
vien selvitysten ja tietojen antaminen julkisuu
dessa olisi mahdollista salassapitovelvol1isuuden 
rajoissa. 

Lakiehdotukseen ei sisälly erillistä säännöstä 
puolustusvoimissa tapahtuvan syrjinnän rankai
semisesta. Jos sotilasesimies syyllistyy syrjin
tään esimerkiksi virkaylennysten yhteydessä, 
hänet voidaan yleensä tuomita rangaistukseen 
esimiesaseman väärinkäyttämisestä tai palvelus
rikoksesta. Ketään ei puolustusvoimissa tule 
asettaa toisiin nähden eri asemaan syntyperän, 
uskonnon, sukupuolen, iän, poliittisen tai 
ammattiyhdistystoiminnan taikka muun näihin 
verrattavan syyn vuoksi. Koska nimenomainen 
säännös syrjinnästä on valmisteilla sekä työsuh
teessa olevien että virkamiesten osalta, sotilai
den oikeusasema tullaan vastaavasti ottamaan 
selvityksen kohteeksi. 

1.7.3. Sotavankeja koskevat säännökset 
(RL 45: 27-29) 

Suomi on liittynyt 12 päivänä elokuuta 1949 
allekirjoitettuun Geneven sopimukseen sotavan-
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kien kohtelusta (SopS 8/1955; sotavankisopi
mus). Sopimuksen määräykset on hyväk
sytty 21 päivänä tammikuuta 1955 annetulla 
lailla (207 /55) ja saatettu voimaan samana 
vuonna annetulla asetuksella ( 208/5 5) . Sota
vangeiksi joutuneet ovat yleensä eri maiden 
lainsäädännössä sotilasrangaistussäännösten alai
sia. 

Sotavankisopimuksen 4 artiklan mukaan so
tavankeja ovat selkkauksen osapuolen aseelli
sissa voimissa palvelevat henkilöt, jotka ovat 
joutuneet vihollisen valtaan. Aseellisissa voi
missa palveleviin rinnastetaan järjestettyihin 
vastarintaliikkeisiin sekä valtaamattoman alueen 
väestöön kuuluvat, mikäli he kantavat aseitaan 
avoimesti sekä mukautuvat sodan lakeihin ja ta
poihin. Sotavangeille tulevasta kohtelusta pääse
vät osallisiksi nekin henkilöt, jotka on joko 
valtaajavaltion toimesta internoitu taikka ovat 
puolueettoman tai ei-sotaakäyvän vallan eristä
miä. 

Eduskunta on kesäkuun 17 päivänä 1980 
hyväksynyt lain kansainvälisten aseellisten selk
kausten uhrien suojelemisesta tehdyn, vuonna 
1949 tehtyjen Geneven yleissopimusten lisä
pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymises
tä. Lisäpöytäkirjassa on myös sotavankeja kos
kevia uusia määräyksiä. Sotavangin aseman saa
misen edellytyksiä väljennettäisiin sissisotilai
den ja näihin rinnastettaviin joukkoihin kuulu
vien osalta. Sitä vastoin palkkasoturilla ei olisi 
oikeutta sotavangin asemaan. 

45:27. Kansainvälisissä sopimuksissa on py
ritty suojaamaan sotavankeja sopimalla heidän 
kohteluaan koskevista määräyksistä ja vähim
mäisedellytyksistä. Pykälän mukaan sotavangit 
olisivat sotilaita koskevien rangaistussäännösten 
alaisia. Lisäksi heihin on sovellettava Suomea 
sitovia kansainvälisiä sopimuksia. Näiden mää
räykset syrjäyttävät sopimusten kanssa ristirii
dassa olevat kansalliset säännökset. 

Geneven sotavankisopimuksen mukaan sota
vangit ovat niiden lakien, asetusten ja yleisten 
määräysten alaisia, joita noudatetaan pidättäjä
vallan sotavoimissa. Sopimuksen 87 artiklan 1 
kappaleen mukaan sotavankeja ei voida asettaa 
huonompaan asemaan kuin omien sotavoimien 
jäseniä. Sotavangeille ei siten voida määrätä 
kuin sellaisia rangaistuksia, jotka voivat kohda
ta pidättäjävallan sotavoimiin kuuluvia. Artik
lan · 2 kappaleen mukaan pidättäjävallan tuo
mioistuinten ja viranomaisten on rangaistusta 

sotavangille määrättäessä mahdollisimman suu
ressa määrin otettava huomioon se seikka, ettei 
sotavanki ole sidottu pidättäjävaltaan minkään
laisin uskollisuuden velvoituksin. Sotavankisopi
muksen mukaan tuomioistuin voi vapaasti vä
hentää sotavangille tuomittavaa rangaistusta, 
eikä se tällöin ole velvollinen soveltamaan ran
gaistuslajin vähintä määrää. 

45:28. Pykälän mukaan tuomitaan sotavanki, 
joka pakenee tai sitä yrittää, sotavankeudesta 
pakenemisesta kurinpitorangaistukseen. Samaan 
rangaistukseen tuomitaan myös sotavanki, joka 
edistää toisen ,sotavangin pakenemista (sota
vangin pakenemisen edistäminen). Sitävas
toin sotavankia, joka on päässyt pakenemaan 
omiin joukkoihinsa tai puolueettomaan maahan, 
mutta joutuu uudelleen vangituksi, ei saa enää 
tuomita rangaistukseen aikaisemmasta karkaa
misesta. Säännös vastaa SRL 65 §:ää sekä 
Geneven sotavankisopimuksen 91-93 artiklaa. 
Kurinpitorangaistus on sopimuksen mukaan 
säädettävä ainoaksi seuraamukseksi sotavankeu
desta pakenemisesta ja myös sotavangin pake
nemisen edistämisestä. 

45:29. Niistä sotavangin tekemistä rikoksista, 
jotka on tehty ainoastaan hänen pakonsa hel
pottamiseksi eivätkä sisällä minkäänlaista hen
kilöön kohdistuvaa väkivaltaa, saa hänet tuo
mita pykälän mukaan ainoastaan kurinpitoran
gaistukseen. Säännös vastaa sotavankisopimuk
sen 93 artiklaa sekä SRL 36 a §:n 2 moment
tia. 

1.8. Voimaantulosäännös 

Uuden lain tullessa voimaan kumotaan 30 päi
vänä toukokuuta 1919 annettu sotaväen rikos
laki siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. 
Mikäli lainsäädännössä on viitattu SRL:iin, on 
sen katsottava tarkoittavan lähinnä RL:n uuden 
45luvun säännöksiä. 

Sotatilalain 43 ja 48 § ehdotetaan kumotta
viksi. Ensiksi mainittu säännös koskee sotavoi
mien oppaan rankaisemista eräissä tapauksissa. 
Sillä ei ole enää käytännön merkitystä. Säännös 
sisältää lisäksi viittauksen SRL 53 ja 59 §:ään, 
joita vastaavia määräyksiä ei ole lakiehdotuksen 
RL 45lukuun otettu. 

Sotatilalain 48 §:ssä on säädetty, että liiken
ne- tai tiedotuslaitoksen virkamiehet tuomitaan 
tahallisesta laiminlyönnistä ja virkavirheestä 
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virkatoiminnassa sota-aikana SRL:n nojalla. La
kiehdotuksen mukaan mainitut viran- ja toimen
haltijat ovat sota-aikana RL 45 luvussa olevien 
sotilasrangaistussäännösten alaisia, jollei asetuk
sella toisin säädetä. 

2. Laki p u o 1 u s t u s voimien 
viroista ja toimista annetun 
lain 1 §:n muuttamisesta 

Puolustusvoimien viroista ja toimista anne
tun lain 1 §:ssä säädetään, mitä pemspalkkai
sia virkoja ja toimia voidaan perustaa puolus
tusvoimiin. Lain 2 §:n nojalla puolustusvoimis
sa voi lisäksi olla sopimuspaikkaisia virkoja ja 
toimia sekä ylimääräisiä toimenhaltijoita, tila
päisiä toimihenkilöitä sekä työsopimussuhtees
sa olevaa henkilökuntaa. 

Lain 1 §:ää ehdotetaan täydennettäväksi si
ten, että siinä määritellään puolustusvoimien 
sotilasvirat ja -toimet. Määrittelyä käytettäisiin 
myös RL 4 5 luvun soveltamisalaa koskevassa 
siiännöksessä. 

Puolustusvoimien palkattu henkilökunta jao
tellaan lain 1 §:ssä kolmeen ryhmään. Ensim
mäiseen kuuluvat upseerit ja toimiupseerit. Osa 
heistä, esimerkiksi sotilasasiamiehet palvelevat 
muualla kuin puolustusvoimissa kuuluen kui
tenkin sotilasorganisaatioon. 

Toiseen eli pykälän 1 momentin 2 kohdassa 
tarkoitettuun ryhmään kuuluvista viroista ja 
toimista osaa voidaan pitää velvollisuuksiensa 
ja tehtävässä toimivien aseman puolesta sel
laisina, joissa palvelevia ei välttämättä tulisi 
saattaa sotilasrangaistussäännösten alaisiksi. Tä
hän ryhmään kuuluvilla, esimerkiksi sotilasinsi
nööreillä on yleensä sotilasesimiehen asema se
kä sellaisia tehtäviä, että näissä viroissa ja 
toimissa palvelevien velvollisuuksien täyttämis
tä on syytä tehostaa sotilasrangaistussäännök
sillä. Heidät luetaan kuitenkin sotilashenki
lökuntaan muun muassa sikäli, että heillä on 
erikoisupseerin arvo ja asema. Samoja näkö
kohtia voidaan esittää myös eräiden pykälän 
1 momentin 3 kohdassa tarkoitetuissa siviili
viroissa ja -toimissa palvelevien saattamiseksi 
sotilasrangaistussäännösten alaisiksi. Kokonai
suutena tähän kolmanteen ryhmään kuuluvien 
velvollisuudet ja tehtävät ovat kuitenkin siinä 
määrin puolustusvoimien aseelliselle toiminnalle 
etäisiä, että heidän jättämisensä RL 45 luvun 
säännösten soveltamisalan ulkopuolelle on pe
rusteltua. 

Lakiehdotuksen mukaan puolustusvoimien 
sotilasvirkoja ja -toimia, joissa palvelevat siis 
olisivat RL 45 luvun 1 §:n mukaan sotilasran
gaistussäännösten alaisia, olisivat puolustusvoi
mien viroista ja toimista annetun lain 1 §:n 1 
momentin 1 ja 2 kohdassa mainitut. RL 45 
luvun 3 § :n mukaan on asetuksella mahdolli
suus rajoittaa luvun säännösten soveltamista 
tietyissä tehtävissä palveleviin. Rajoitus saattaa 
osoittautua tarpeelliseksi joidenkin puolustus
voimien viroista ja toimista annetun lain 1 § :n 
1 momentin 2 kohdassa mainittujen virkojen 
ja toimien kohdalla. 

3. Laki nuorista 
jöistä annetun 
muuttamisesta 

r i k o k s e n t e k i-
1 a i n 2 7 §:n 

Nuorista rikoksentekijöistä annetun lain 27 
§ :n mukaan lakia ei sovelleta sotilasrikoksiin. 
Pykälän 1 momentti ehdotetaan muutettavaksi 
uutta sotilasoikeudenkäyntilakia vastaavaksi. 

Ehdollisesta rangaistuksesta annetun lain 
(135/76) 2 §:n mukaan rangaistusta ei saa mää
rätä ehdolliseksi, jos syytetty rikoksen tekemis
tä lähinnä edeltäneenä kolmen vuoden aikana 
on tuomittu pidemmäksi ajaksi kuin yhdeksi 
vuodeksi vankeuteen, ellei ehdollisen rangais
tuksen käyttämiseen ole erityisiä syitä. Aikai
semmin tuomittu rangaistus ei kuitenkaan nuo
rista rikoksentekijöistä annetun lain 7 § :n 
( 137/76) mukaan ole ehdollisen rangaistuksen 
käyttämisen esteenä, jos kysymyksessä on 15 
mutta ei 21 vuotta täyttänyt nuori rikoksen
tekijä. SotilasrikoSiten 'saattamiseksi 'samaan ase
maan muiden rikosten kanssa on SRL 29 §:ään 
sisältynyt vastaava poikkeussäännös. Se ehdo
tetaan sijoitettavaksi nuorista rikoksentekijöistä 
annettuun lakiin 27 § :n 2 momentiksi. 

Pykälän 3 momentiksi on sijoitettu nykyi
seen lakiin sisältyvä säännös, jonka mukaan lain 
nuorisovankilaa koskevia 14-22 §:ää ei edel
leenkään sovellettaisi valtio- ja maanpetoksesta 
RL 11 ja 12 luvun nojalla taikka julkisen viran
omaisen halventamisesta RL 16 luvun 24 §:n 
nojalla rangaistukseen tuomittuihin henkilöihin. 
Sanottu rajoitus tulisi koskemaan myös RL 13 
ja 14 luvun nojalla rikoksesta ihmisyyttä vas
taan tai ystävyydessä olevaa valtiota vastaan 
tuomittuja henkilöitä. 
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4. L a k i v a a r a 11 i s t e n r i k o k s e n
uusijain eristämisestä anne
tun lain 2 §:n muuttamisesta 

Vaarallisten rikoksenuusijain eristämisestä 
annetun lain 2 §:n mukaan ei eristämistä saada 
toimittaa valtio- ja maanpetoksesta sekä rikok
sesta ystävyydessä olevaa valtiota vastaan eikä 
myöskään sotapetoksesta ja muista SRL 7 lu
vun mukaan rangaistavista teoista. Henkilön 
vaarallisuutta toisen hengelle tai terveydelle ar
vioitaessa ei sanottuja rikoksia oteta huomioon. 

Vaarallisten rikoksenuusijain eristämisedelly
tyksiä muutettiin vuonna 1971 annetuilla laeil
la (303 ja 491/71) siten, että eristäminen on 
mahdollista vain tietyistä väkivaltaisuutta osoit
tavista rikoksista. Sotilasrikosten asettaminen 
poikkeusasemaan ei tämän vuoksi ole enää pe
rusteltavissa. Lakiehdotuksen mukaan muutet
taisiin vaarallisten rikoksenuusijain eristämises
tä annetun lain 2 §:ää siten, ettei se enää sisäl
lä viittausta sotilasrikoksiin. 

5. Laki asevelvollisuuslain 
muuttamisesta 

Asevelvollisuuslain 9 luvussa olevat rangais
tussäännökset on sotilasrikoslainsäädännön ko
konaisuudistuksen yhteydessä muutettava. Sa
malla ehdotetaan muutettavaksi luvun otsake 
nykyistä kirjoitus,tapaa vastaavaksi sekä uudis
tettavaksi eräitä asevelvollisen palvelusaikaa 
koskevia säännöksiä. 

8 §. Asevelvollisuuslain 8 §:n 2 momenttia 
ehdotetaan muutettavaksi siten, että asevelvolli
selle, joka on jäänyt määräpäivänä vakinaiseen 
palvelukseen saapumatta, ei pelkästään tästä 
syystä enää määrättäisi ylipalvelusta. Menettely 
rangaistaisiin RL 45 luvun 4 §:n mukaan. Ei 
ole tarpeellista, että siitä automaattisesti seu
raisi velvollisuus palvella yli sen ajan, joka ase
velvollisen olisi muuten pitänyt olla vakinaises
sa palveluksessa. Momenttiin jäisi edelleen sään
nös, jonka mukaan palvelusaika alkaa vasta sii
tä päivästä, jolloin asevelvollinen on tosiasialli
sesti astunut palvelukseen, eikä yleisen palve
lukseenastumispäivän perusteella. 

Tätä nykyä ne, jotka eivät enää ole palve
luksessa, mutta suorittavat arestirangaistusta, 
ovat SRL 3 §:n 6 kohdan mukaan sanotun lain 
rangaistussäännösten alaisia. Säännös koskee 

niitä, jotka ovat suorittamassa arestirangaistus
ta silloin, kun heidän palvelusaikansa päättyy, 
sekä niitä, jotka jo on kotiutettu, mutta joutu
neet suorittamaan arestirangaistusta. 

Tapauksissa, jolloin palvelusaika päättyy vas
ta arestirangaistuksen suorittamisen jo alettua, 
on tarkoituksenmukaista, että arestia suorittava 
on sotilasrangaistussäännösten alainen koko sen 
ajan, jonka arestin suorittaminen kestää. Sään
nös tästä ehdotetaan lisättäväksi pykälään uute
na 4 momenttina. 

39-41 §. Asevelvollisuuslain 39 §:n sään
nös ehdotetaan kumottavaksi. Sen mukaan ase
velvollinen voidaan eräissä tapauksissa tuomita 
rangaistukseen luvattomasta maastapoistumi
sesta. Passiasetuksen ( 90/60) mukaan ulko
maille matkustamista varten tarvittavan passin 
saa antaa 17-30-vuotiaalle asevelvolliselle 
vain, jos hän esittää asianomaisen sotilasviran
omaisen todistuksen siitä, ettei asevelvollisuu
den suorittaminen ole esteenä passin antami
selle. Koska luvaton valtakunnan rajojen ylittä
minen on RL 42 luvun 2 §:n mukaan rangais
tava teko, asevelvollisuuslain 39 § ehdotetaan 
tarpeettomana kumottavaksi. 

Asevelvollisuuslain 40 § koskee kutsuntatilai
suutta. Kutsuntapaikasta poistuminen en
nen tarkastuksen päättymistä ei enää olisi ran
gaistava teko, ellei asevelvollinen ole toiminut 
vastoin hänelle annettua nimenomaista mää
räystä. Pykälän 1 momentin mukaan rangaistai
siin edelleen luvaton kutsuntaan saapumatta 
jääminen. Säännös kutsuotaviranomaisiin koh
distuvasta tottelemattomuudesta, joka nykyään 
on sotilasrikoksena rangaistava, ehdotetaan sijoi
tettavaksi pykälään uutena 2 momenttina. 

Asevelvollisuuslain 41 §: ssä säädetään ran
gaistus sellaisista rikollisista teoista, joihin ase
velvollinen on ennen palvelukseen saapumistaan 
ryhtynyt vapautuakseen asevelvollisuuden suo
rittamisesta. Pykälä ehdotetaan muutettavaksi 
sanamuodoltaan yhdenmukaiseksi uuden RL 45 
luvun 6 §:n kanssa, jossa vastaavat sotilaan 
teot säädettäisiin rangaistaviksi. 

44 §. Säännös koskee palveluksen keskeyty
misen vaikutusta asevelvollisuuslain mukaiseen 
palvelusaikaan. Palvelusajaksi ei lueta luvaton
ta poissaoloa palveluksesta, arestiaikaa siltä 
osin kuin se ylittää 10 vuorokautta eikä aikaa, 
jonka rikoksentekijä on ollut pidätettynä tai 
vangittuna taikka suorittamassa rangaistusta 
rangaistuslaitoksessa. Arestin kohdalta uusi 
säännös merkitsee nykyisen lain tiukentamista. 
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Pykälään ehdotetaan lisättäväksi 2 momentti, 
jonka mukaan vakinaisessa palveluksessa oleva 
asevelvollinen on rangaistuslaitoksesta vapaaksi 
tai ehdonalaiseen vapauteen päästyään palautet
tava takaisin joukko-osastoonsa. Säännös perus
tuu SRL 25 §:stä ilmenevään periaatteeseen. 
Asetuksella on tarkoitus säätää, että mainituil-

1. 

la perusteilla tapahtunut palveluksen keskeyty
minen aiheuttaa asianomaisen vapautumisen ri
koslain 45luvun alaisuudesta. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotuk
set: 

Laki 
rikoslain täydentämisestä sotilasrikoksia koskevilla säännöksillä 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan rikoslain 2 luvun 14 a §:n 3 momentti sekä 16 luvun 9 ja 21 §, 
sellaisina kuin ne ovat, 2 luvun 14 a §:n 3 momentti 18 päivänä joulukuuta 1953 anne

tussa laissa (495/53) sekä 16 luvun 9 ja 21 § 20 päivänä maaliskuuta 1970 annetussa laissa 
(216/70), 

muutetaan 2 luvun 10 §:n 2 momentti, 3 luvun 9 §:n 2 momentti, 16 luvun 8 §:n 2 mo
mentti ja 40 luvun 19 b §, 

sellaisina kuin ne ovat, 2 luvun 10 §:n 2 momentti 19 päivänä heinäkuuta 1974 anne
tussa laissa (613/74), 3 luvun 9 §:n 2 momentti 29 päivänä joulukuuta 1967 annetussa 
laissa (621/67), 16 luvun 8 §:n 2 momentti 20 päivänä joulukuuta 1974 annetussa laissa 
(987/74) ja 40 luvun 19b § 9 päivänä elokuuta 1968 annetussa laissa (491/68), sekä 

lisätään 1 luvun 6 §:ään, sellaisena kuin se on 20 päivänä kesäkuuta 1963 annetussa laissa 
(320/63), uusi 2 momentti, 2 luvun 1 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 19 päivänä 
heinäkuuta 1974 annetussa laissa, uusi 3 momentti, 3 lukuun siitä mainitulla 29 päivänä jou
lukuuta 1967 annetulla lailla kumotun 8 a §:n sijaan uusi 8 a § ja uusi 10 a §, 12 luvun 4 
§: ään, sellaisena kuin se on 20 päivänä elokuuta 1942 annetussa laissa ( 683/42), uusi 2 
momentti, 40 luvun 22 §:ään uusi 2 momentti sekä lakiin uusi 45 luku seuraavasti: 

1 luku 

Suomen rikosoikeuden soveltamisalasta 

6 § 

Oikeuskanslerin syytemääräys ei ole myös-
kään tarpeen sotilasoikeudenkäyntilain ( / 

) mukaan käsiteltävässä asiassa. 

2 luku 

Rangaistuksista 

1 § 

Kurinpitorangaistuksia sotilaalle ja muulle 
45 luvun alaiselle henkilölle ovat aresti, kurin-

pitosakko ja varoitus. Niistä säädetään erikseen. 
Sovellettaessa muuhun kuin 45 luvun alaiseen 
henkilöön säännöstä, jossa on säädetty seuraa
mukseksi kurinpitorangaistus, tuomitaan hänet 
kurinpitorangaistuksen sijasta sakkoon. 

10 § 

~·$1f~:·:~~-i 
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Jos virkamies tuomitaan vankeuteen kahta 
vuotta lyhyemmäksi ajaksi tahallisesta rikok
sesta, joka ei ole virkarikos, tai rikoksesta, 
josta on säädetty rangaistus 45 luvussa, hänet 
voidaan samalla tuomita pantavaksi viralta, mil
loin rikos osoittaa hänet ,sopimattomaksi ole
maan virkamiehenä. 
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3 luku 

Perusteista, jotka poistavat teon rangaistavuu
den tai sitä vähentävät 

8 a § 
Vartio-, päivystys- tai poliisitehtävää suorit

tavalla sotilaalla, joka kohtaa vastarintaa, on 
oikeus käyttää sellaisia voimakeinoja, joita jou
kon tai vartioitavan kohteen turvallisuuteen 
taikka muuten virka- tai palvelustehtävän laa
tuun ja vastarinnan vaarallisuuteen nähden voi
daan pitää puolustettavina. Vartiomiehellä on 
oikeus voimakeinojen käyttöön myös, milloin 
joku hänen pysähtymiskäskystään huolimatta lä
hestyy vartioitavaa aluetta, jonne tuleminen on 
kielletty. 

Milloin käskynalainen taistelussa, merihädäs
sä tai vastaavassa joukolle tai sen toiminnalle 
erityisen vaarallisessa tilanteessa esimiehen kiel
losta huolimatta pakenee, väkivaltaisesti vastus
taa esimiestä tai ei noudata esimiehen vaaran 
torjumiseksi antamaa käskyä, vaikka käsky on 
toistettu, esimiehellä on oikeus käyttää kuuliai
suuden ja järjestyksen palauttamiseksi käskyn
alaista vastaan sellaisia voimakeinoja, joita käs
kynalaisen teon vaarallisuuteen nähden sekä ti
lanne muutenkin huomioon ottaen voidaan pi
tää teon estämiseksi tai käskyn täyttämiseksi 
puolustettavina. 

Sotavangin paetessa on sillä, jonka tehtävänä 
on estää pakeneminen, oikeus käyttää 8 §:n 2 
momentissa säädettyjä voimakeinoja. 

9 § 

Milloin 8 tai 8 a §:ssä tarkoitetuissa tapauk
sissa on käytetty ankarampia voimakeinoja kuin 
sanottujen pykälien mukaan voidaan pitää puo
lustettavina, saadaan rangaistusta teon moitit
tavuutta vähentävien erityisten syiden perus
teella alentaa niin kuin 1 momentissa on sanot
tu taikka, jos siihen on erittäin painavia syitä, 
tekijä kokonaan vapauttaa rangaistuksesta. 

10 a § 
Teosta, jonka sotilas on tehnyt esimiehensä 

käskystä, tuomitaan käskynalainen rangaistuk
seen vain, jos hän on selvästi käsittänyt, että 
hän käskyn täyttämällä toimisi lakia taikka 
virka- tai palvelusvelvollisuutta vastaan. Jos 
kuitenkin teko on tapahtunut sellaisissa olosuh
teissa, ettei käskynalainen ole voinut olla käs-

kyä täyttämättä, hänet saadaan jättää rangais
tukseen tuomitsematta. 

Käskyn täyttämättä jättämisestä ei saa tuo
mita rangaistusta, jos käskyn täyttäminen olisi 
johtanut selvästi virka- tai palvelusvelvollisuu
den vastaiseen taikka muuten selvästi lainvas
taiseen tekoon. 

12 luku 

Maanpetoksesta 

4 § 

Vihollisen sotavoimiin kuuluvaa ei kuiten
kaan saa tuomita rangaistukseen muusta tässä 
luvussa tarkoitetusta rikoksesta kuin 2 tai 3 
§ :ssä mainitusta teosta. Edellytyksenä on sil
loin, että hän salaten kuuluvansa vihollisen 
sotavoimiin oleskelee Suomessa tai Suomen puo
lustusvoimien sotatoimialueella. Jos hän on 
syyllistynyt vakoiluun, häntä ei saa tuomita ran
gaistukseen muusta vakoilusta kuin siitä, mistä 
hänet on tavattu. 

16 luku 

Rikoksista julkista viranomaista ja yleistä 
järjestystä vastaan 

8 § 

Joka 1 momentissa sanotuin tavoin kehottaa 
tai koettaa vietellä valtiopetokseen, maanpetok
seen, kapinaan, joukkotuhontaan, murhaan, 
ryöstöön tai rikokseen, joka tuottaa yleistä vaa
raa hengelle, terveydelle tai omaisuudelle, taik
ka 45 luvun 5, 8, 10, 18 tai 20 §:ssä tarkoitet
tuun vaaralliseen sotilasrikokseen, on tuomitta
va julkisesta kehottamisesta tärkeään rikokseen 
vankeuteen vähintään kuudeksi kuukaudeksi ja 
enintään neljäksi vuodeksi. 

40 luku 

Virkamiesten virkarikoksista 

19 b § 
Virkamies, joka on juopuneena virkatehtävää 
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suorittaessaan, on tuomittava, jollei teosta ole 
erikseen säädetty rangaistusta, juopumuksesta 
virantoimituksessa sakkoon tai viran toimituk
sesta erotettavaksi taikka, jos erityisiä syitä on, 
viralta pantavaksi. 

22 § 

Sotilasrangaistussäännösten alaisten virka
miesten virkarikoksia ovat myös ne rikokset, 
joista säädetään rangaistus 4.5 luvussa. 

45 luku 

Sotilasrikoksista 

Soveltamisala 

1 § 
Tämän luvun säännösten alaisia ovat sotilaat. 
Sotilaita ovat: 
1 ) puolustusvoimien sotilasviroissa tai -toi

missa palvelevat; 
2) julkisoikeudellisen palvelussopimuksen 

perusteella puolustusvoimissa palvelevat; 
3) aseellisina tai aseettomina asevelvollisuut

taan suorittavat; sekä 
4) sotilasopetuslaitoksessa sotilasvirkaan tai 

-toimeen koulutettavat oppilaat. 
Sotilaita koskevia säännöksiä sovelletaan li

säksi rajavartiolaitoksessa sotilastehtävissä pal
veleviin sekä suomalaisesta valvontajoukosta 
annetussa laissa ( 276/64) tarkoitetussa palve
luksessa oleviin niin kuin siitä laissa on erik
seen säädetty. 

2 § 
Sota-aikana ovat tämän luvun säännösten alai

sia sotilaiden lisäksi: 
1) puolustusvoimien muissa kuin 1 §:ssä 

tarkoitetuissa viroissa tai toimissa palvelevat; 
2) puolustusvoimien sotilaallisesti järjeste

tyissä joukoissa tai laitoksissa sitoumuksen 
taikka muun kuin satunnaisen tai lyhytaikaisen 
työsuhteen perusteella palvelevat; 

3) sotilasjohdon alaisiksi määrätyissä julki
sissa laitoksissa taikka liikenne- tai tiedotuslai
toksissa palvelevat; sekä 

4) ne, jotka yleisestä työvelvollisuudesta 
säädetyssä järjestyksessä on määrätty palvele-
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maan puolustusvoimissa tai sotilasjohdon alai
sissa, sotilaallisesti järjestetyissä joukoissa tai 
laitoksissa. 

Tämän luvun säännösten alaisia ovat sota
aikana lisäksi 1 momentissa mainittuja tehtäviä 
vastaavissa tehtävissä muualla kuin puolustus
voimissa palvelevat niin kuin siitä laissa erik
seen säädetään. 

.3 § 
Edellä 1 tai 2 §:ssä tarkoitettu henkilö on 

sotilasrangaistussäännösten alainen sinä aikana, 
jonka näissä säännöksis~ä tarkoitettu palvelus 
tai olosuhde kestää niin kuin asetuksella tar
kemmin säädetään. 

Asetuksella voidaan säätää, milloin se tämän 
luvun alaisen henkilön virka-asemaan tai tehtä
vien laatuun nähden katsotaan tarkoituksenmu
kaiseksi, ettei sotilasrangaistussäännöksiä tai 
asetuksessa mainittavaa osaa niistä ole häneen 
sovellettava. 

Luvaton poissaolo ;a muu palveluksen 
välttäminen 

4 § 
Sotilas, joka luvattomasti poistuu siitä jou

kosta tai paikasta, jossa hänen on palveltava, 
taikka jää sinne määräaikana saapumatta, on 
tuomittava luvattomasta poissaotosta kurinpito
rangaistukseen tai vankeuteen enintään kuu
deksi kuukaudeksi. 

Milloin 1 momentissa tarkoitettu poissaolo, 
huomioon ottaen aika, jonka sotilas on ollut 
tai tarkoittanut olla poissa, tai hänen palve
luks.ensa laatu, on aiheuttanut tai voinUJt 
aiheuttaa olennaisen keskeytyksen hänen kou
lutuksessaan tai muuten olennaista haittaa pal
velukselle, rikoksentekijä on tuomittava kar
kaamisesta vankeuteen enintään kahdeksi vuo
deksi tai kurinpitorangaistukseen taikka, milloin 
karkaaminen tapahtuu sota-aikana, vankeuteen 
enintään neljäksi vuodeksi. 

5 § 
Jos karkaaminen sota-aikana on omiaan 

aiheuttamaan erityistä vaaraa joukolle tai sen 
toiminnalle, rikoksentekijä on tuomittava 
vaarallisesta karkaamisesta vankeuteen vähin
tään kahdeksi ja enintään kymmeneksi vuo
deksi. 

Yritys on rangaistava. 
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6 § 
Sotilas, joka hankkiakseen itselleen vapau

tuksen, loman tai muun helpotuksen palveluk
sesta vioittaa itseään, vahingoittaa terveyttään 
tai sitä yrittää taikka sanotussa tarkoituksessa 
esittää valheellisen tiedon tai muulla tavoin me
nettelee vilpillisesti, on tuomittava palveluksen 
välttämisestä vankeuteen enintään yhdeksi vuo
deksi tai kurinpitorangaistukseen. Jos rikos 
tehdään sota-aikana tarkoituksella pysyvästi tai 
pitemmän aikaa karttaa palvelusta tai välttää 
osallistumasta erityiseen taistelutoimeen, on 
rikoksentekijä tuomittava vankeuteen enintään 
neljäksi vuodeksi. 

Kuuliaisuusrikokset 

7 § 
Sotilas, joka kieltäytyy täyttämästä esimiehen 

taikka vartio-, päivystys-, järjcstyspartio- tai po· 
liisitehtävää suorittavan sotilaan hänelle palve
luksessa antamaa käskyä taikka tahallaan jättää 
sen täyttämättä tai viivyttää sen täyttämistä, 
on tuomittava niskoittelusta vankeuteen enin· 
tään kahdeksi vuodeksi tai kurinpitorangaistuk
seen taikka, milloin niskoittdu tapahtuu sota
aikana, vankeuteen enintään neljäksi vuodeksi 
tai kurinpitorangaistukseen. 

Jos sotilaat siitä keskenään sovittuaan nis
koittelevat, rikoksentekijä on tuomittava yh
teisestä niskoittelusta vankeuteen enintään nel
jäksi vuodeksi taikka, milloin yhteinen niskoit
telu tapahtuu sota-aikana, vankeuteen vähin
tään kuudeksi kuukaudeksi ja enintään kuudeksi 
vuodeksi. 

8 § 
Jos niskoittelu tai yhteinen niskoittelu sota

aikana on omiaan aiheuttamaan erityistä vaa
raa joukolle tai sen toiminnalle, rikoksentekijä 
on tuomittava vaarallisesta niskoittelusta van
keuteen vähintään kahdeksi ja enintään kym
meneksi vuodeksi. 

9 § 
Sotilas, joka väkivaltaa käyttäen tai sillä 

uhaten vastustaa esimiehen palveluksessa anta
man käskyn täyttämistä taikka mainituin ta
voin pakottaa tai koettaa pakottaa esi
miestä tekemään tai tekemättä jättämään jota
kin taikka muuten tekee esimiehelle väkivaltaa 
tämän ollessa palveluksessa tai esimiehen palve
lustoimen johdosta, on tuomittava esimiehen 

väkivaltaisesta vastustamisesta vankeuteen enin
tään neljäksi vuodeksi tai kurinpitorangaistuk
seen taikka, milloin vastustaminen tapahtuu so
ta-aikana, vankeuteen enintään kuudeksi vuo
deksi. 

Jos sotilaat yhteistoimin 1 momentissa mai
nituin tavoin väkivaltaisesti vastustavat esimies
tä, rikoksentekijä on tuomittava yhdessä teh
dystä esimiehen väkivaltaisesta vastustamisesta 
vankeuteen vähintään kuudeksi kuukaudeksi ja 
enintään kuudeksi vuodeksi taikka, milloin vas
tustaminen tapahtuu sota-aikana, vankeuteen 
vähintään kahdeksi ja enintään kahdeksaksi 
vuodeksi. 

Milloin 1 tai 2 momentissa mainittu rikos 
kohdistuu vartiomieheen, päivystäjään taikka 
järjestyspartio- tai poliisitehtävää suorittavaan 
sotilaaseen, on rikoksentekijä tuomittava niin 
kuin sanotuissa momenteissa on säädetty. 

10 § 
Jos 9 §:ssä tarkoitettu väkivaltainen vastus

taminen sota-aikana on omiaan aiheuttamaan 
er1ty1sta vaaraa joukolle tai sen toiminnalle, 
rikoksentekijä on tuomittava vaarallisesta esi
miehen väkivaltaisesta vastustamisesta vankeu
teen määräajaksi, vähintään neljäksi vuodeksi, 
tai elinkaudeksi. 

11 § 
Jos sotilas tekee haittaa palveluksessa ole

valle esimiehelle taikka vartio-, päivystys-, jär
jestyspartio- tai poliisitehtävää suorittavalle so
tilaalle, hänet on tuomittava, jollei teosta ole 
muualla säädetty ankarampaa rangais
tusta, haitanteosta esimiehelle kurinpitorangais
tukseen tai vankeuteen enintään kuudeksi kuu
kaudeksi. 

Esimiesrikokset 

12 § 
Jos kurinpitoesimies tahallaan määrää kurin

pitorangaistuksen tai -ojennuksen syyttömälle, 
hänet on tuomittava syyttämän rankaisemi· 
sesta vankeuteen enintään neljäksi vuodeksi. 

13 § 
Jos esimies tahallaan käskyvaltaa väärinkäyt· 

täen aiheuttaa käskynalaiselle kärsimystä tai ter
veyden vaaraa, joka ei ole palveluksen kannal
ta tarpeellista, taikka kohtelee tätä nöyryyttä· 
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väliä tavalla, hänet on tuomittava estmtesase
man väärinkäyttämisestä vankeuteen enintään 
kahdeksi vuodeksi tai kurir.pitorangaistukseen. 

14 § 
Esimies, joka ottaa varusmieheltä taikka 

muulta sotilaalta, jonka suoranainen esimies hän 
on, joko itseään tai toista varten lainaksi rahaa 
tai muuta omaisuutta taikka takauksen tai sii
hen rinnastettavan sitoumuksen, on tuomittava 
luvatlomasta lainan ottamisesta kurinpitoran
gaistukseen tai vankeuteen enintään kolmeksi 
kuukaudeksi. 

Palvelusrikokset 

15 § 
Joka tahallaan rikkoo tai jättää täyttämättä 

pafvdukseen kuuluvan velvollisuuden taikka jät
tää noudattamatta palvelusta tai sotilaallista jär
jestystä koskevia ohjesääntöjä tai muita mää
räyksiä, on tuomittava, jollei teosta ole 40 lu· 
vun 1-19 a §:ssä tai tässä luvussa erikseen sää
detty rangaistusta, palvelusrikoksesta kurinpito
rangaistukseen tai vankeuteen enintään yhdeksi 
vuodeksi. 

Jos palvelusrikos on vähäinen taikka jos pal
velusvelvollisuuden tai ohjesääntöihin sisälty
vien ja muiden määräysten rikkominen tai täyt
tämättä jättäminen on tapahtunut huolimatto
muudesta tai varomattomuudesta, on rikoksen
tekijä tuomittava palvelusrikkomuksesta kurin
pitorangaistukseen tai vankeuteen enintään kol
meksi kuukaudeksi. 

16 § 
Jos palvelusrikoksella on tarkoitus hankkia 

hyötyä tai aiheuttaa vahinkoa taikka jos rikos 
on tehty erityisen vastuunalaista tehtävää suo
ritettaessa, ja tekoa on edellä mainituissa 
tai muissa tapauksissa, huomioon ottaen rikok
seen johtaneet ja siitä ilmenevät seikat kokonai
suudessaan, pidettävä tärkeänä, on rikoksente
kijä tuomittava törkeästä palvelusrikoksesta 
vankeuteen enintään ndjäksi vuodeksi. 

17 § 
Vartio- tai päivystystehtävää suorittava soti

las, joka luvattomasti poistuu vartiopaikaltaan 
tai päivystystehtävästä, tai sotilas, joka ei mää
räaikana saavu sanottuun palvelustehtävään 
taikka muuten tahallaan jättää täyttämättä tai 
rikkoo vartio- tai päivystyspalvduksesta annet-

tuja määräyksiä, on tuomittava vartiorikoksesta 
vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi tai ku
rinpitorangaistukseen taikka, milloin rikos ta
pahtuu sota-aikana, vankeuteen enintään kuu
deksi vuodeksi. 

Jos vartiorikos, vartio- tai päivystystehtävän 
laatu tai muut seikat huomioon ottaen, on kat
sottava vähäiseksi taikka jos 1 momentissa tar
koitettu rikos on tehty huolimattomuudesta tai 
varomattomuudesta, rikoksentekijä on tuomit
tava vartiorikkomuksesta kurinpitorangaistuk
seen tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukau
deksi. 

18 § 
Jos luvaton poistuminen sota-aikana vartio

paikalta tai päivystystehtävästä taikka sinne 
saapumatta jääminen on omiaan vaaraotamaan 
erityisen tärkeän kohteen taikka aiheuttamaan 
erityistä vaaraa joukolle tai sen toiminnalle, 
rikoksentekijä on tuomittava vaarallisesta var
tiorikoksesta vankeuteen vähintään kahdeksi ja 
enintään kymmeneksi vuodeksi. 

19 § 
Sotilas, joka tahallaan vaarantaa taistelutoi· 

men suorittamisen taikka jättää täyttämättä tai 
rikkoo hänelle taistelutoimessa kuuluvan erityi· 
sen velvollisuuden vaarantaen taistelutoimen 
suorittamisen, on tuomittava, jollei teosta ole 
muualla säädetty ankarampaa rangaistusta, tais
teluvelvollisuuden rikkomisesta vankeuteen 
enintään kuudeksi vuodeksi. 

20 § 
Jos taisteluvelvollisuuden rikkominen on 

omiaan aiheuttamaan erityistä vaaraa joukolle 
tai sen toiminnalle, rikoksentekijä on tuo
mittava vaarallisesta taisteluvelvollisuuden rik
komisesta vankeuteen vähintään kahdeksi ja 
enintään kymmeneksi vuodeksi. 

Sotilas, joka sota-aikana karkaa vihollisen 
puolelle tai ilman pakottavaa syytä antautuu 
viholliselle, on tuomittava, jollei hän samalla 
tee maanpetosta tai sitä yritä, sotakarkuruu
desta vankeuteen vähintään kahdeksi ja enin
tään kymmeneksi vuodeksi. 

Edellä 2 momentissa mainitun rikoksen yri
tys on rangaistava. 

Salahanke vaarallisen sotilasrikoksen 
tekemiseksi 

21 § 
Jos useat sotilaat sopivat keskenään edellä tä-
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män luvun 5, 8, 10, 18 tai 20 §:ssä tarkoitetun 
vaarallisen sotilasrikoksen tekemisestä, on ri· 
koksentekijä tuomittava salahankkeesta vaaral
lisen sotilasrikoksen tekemiseksi, alkuunpanija 
ja johtaja vankeuteen vähintään kuudeksi kuu
kaudeksi ja enintään kuudeksi vuodeksi sekä 
muu osallinen vankeuteen enintään kahdeksi 
vuodeksi tai kurinpitorangaistukseen. 

Järjestysrikokset 

22 § 
Jos sotilas on palvelustehtävässä stma maa

rin alkoholin tai muun huumaavan aineen vai
kutuksen alainen, että hänen kykynsä suorittaa 
palvelusta on alentunut, hänet on tuomittava 
päihtymyksestä palveluksessa kurinpitorangais
tukseen tai vankeuteen enintään kuudeksi kuu
kaudeksi. 

23 § 
Jos sotilas muuten kuin 22 §:ssä mainitussa 

tapauksessa kasarmi- tai muulla puolustusvoi
mien käytössä olevalla alueella, julkisella paikal
la tai julkisessa tilaisuudessa esiintyy ilmeisesti 
päihtyneenä taikka mainituissa olosuhteissa tai 
palvelustehtävässä meluamaila tai muulla käyt
täytymisellään aiheuttaa häiriötä tai pahennus
ta, hänet on tuomittava sotilaan sopimattomas
ta käyttäytymisestä kurinpitorangaistukseen tai 
vankeuteen enintään kolmeksi kuukaudeksi. 

24 § 
Milloin sotilaat yhteistoimin häiritsevät yleis

tä järjestystä tai turvallisuutta, rikoksentekijä 
on tuomittava, jollei teosta ole muualla säädetty 
ankarampaa rangaistusta, kurittomuudesta ku
rinpitorangaistukseen tai vankeuteen enintään 
yhdeksi vuodeksi. 

25 § 
Jos arestirangaistusta suorittava luvattomasti 

poistuu arestista taikka rikkoo siihen liittyvän 
poistumisrajoituksen taikka jos se, jolle on mää
rätty poistumiskielto, rikkoo sanotun kiellon, 
hänet on tuomittava, jollei teosta ole muualla 
säädetty ankarampaa rangaistusta, täytäntöön
panorikkomuksesta kurinpitorangaistukseen. 

26 § 
Sotilas, joka ilman esimiehen lupaa osallis

tuu puolueen tai puoluepoliittista toimintaa 

harjoittavan tai sitä tukevan yhdistyksen jul
kiseen tilaisuuteen tai muuhun kokoukseen pi
tämällä alustuksia tai esitelmiä tai lausumalla 
mielipiteitä puoluepoliittisista asioista, on tuo
mittava luvatlomasta poliittisesta toiminnasta 
kurinpitorangaistukseen. 

Jos puolustusvoimissa tai rajavartiolaitokses
sa muuten kuin asevelvollisena palveleva sotilas 
kuuluu jäsenenä puolueeseen tai 1 momentissa 
tarkoitettuun yhdistykseen, hänet on tuomitta
va rangaistukseen niin kuin sanotussa momen
tissa on säädetty. 

Sotavankeja koskevat säännökset 

27 § 
Sotavanki on tämän luvun sotilasta koskevien 

säännösten alainen huomioon ottaen, mitä 28 
ja 29 §:ssä säädetään sekä Suomea velvoitta
vissa kansainvälisissä sopimuksissa määrätään. 

28 § 
Sotavanki, joka pakenee tai sitä yrittää, on 

tuomittava sotavankeudesta pakenemisesta ku
rinpitorangaistukseen. 

Sotavanki, joka edistää toisen sotavangin pa
kenemista, on tuomittava sotavangin pakenemi
sen edistämisestä kurinpitorangaistukseen. 

Sotavankia, joka on päässyt pakenemaan 
omiin joukkoihinsa tai puolueettomaan maahan, 
mutta joutuu uudestaan vangiksi, ei saa enää 
tuomita rangaistukseen aikaisemmin tekemäs
tään ,tässä pykälässä tarkoitetusta rikoksesta. 

29 § 
Rikoksesta, johon sotavanki on paon tai pako

yrityksen aikana syyllistynyt ainoastaan pakon
sa helpottamiseksi ja joka ei sisällä henkilöön 
kohdistuvaa väkivaltaa, on hänet tuomittava ai
noastaan kurinpitorangaistukseen. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 19 . 

Tällä lailla kumotaan 30 päivänä toukokuuta 
1919 annettu sotaväen rikoslaki siihen myö
hemmin tehtyine muutoksineen sekä sotatilasta 
26 päivänä syyskuuta 1930 annetun lain (303/ 
30) 43 ja 48 §. 
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2. 

Laki 
puolustusvoimien viroista ja toimista annetun lain 1 § :n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään puolustusvoimien viroista ja toimista 1 patvana 
helmikuuta 197 4 annetun lain ( 91/7 4) 1 §: ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 
23 päivänä joulukuuta 1977 annetussa laissa ( 99 3/77), uusi 3 momentti ~:euraavasti: 

1 § 

Sotilasvirkoja ja -toimia ovat ne, jotka on 
mainittu 1 momentin 1 ja 2 kohdassa. 

3. 

Tämä laki tulee voimaan 
.ruuta 19 • 

päivänä 

Laki 
nuorista rikoksentekijöistä annetun lain 27 § :n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan nuorista rikoksentekijöistä .31 päivänä touko
kuuta 1940 annetun lain (262/40) 27 § näin kuuluvaksi: 

27 § 
Tätä lakia ei sovelleta sotilasoikeudenkäynti-

lain ( / ) 2 § :ssä tarkoitettuihin rikoksiin. 
Mitä ehåollisesta rangaistuksesta annetun 

lain (135/76) 2 §:ssä ja edellä 1 momentissa 
on säädetty, ei estä ehdollisen rangaistuk
sen käyttämistä myös sotilasoikeudenkäyntilain 
2 §:ssä tarkoitetusta teosta, jonka on tehnyt 
kahtakymme."\täyhtä vuotta nuorempi henkilö. 

Jos arestirangaistus on pantava täytäntöön sa
malla kertaa . kuin ehdoton vankeusrangaistus, 
voidaan aresti suorittaa nuorisovankilassa. 

Tämän lain 14-22 §: ää ei sovelleta rikok
siin, joista on säädetty rangaistus rikoslain 
11-14 luvussa tai 16 luvun 24 §:ssä. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 . 

päivänä 
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4. 

Laki 
vaarallisten rikoksenuusijain eristämisestä annetun lain 2 § :n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan vaarallisten rikoksenuusijain eristämisestä 9 
päivänä heinäkuuta 1953 annetun lain 2 §, sellaisena kuin se on 23 päivänä huhtikuuta 1971 
annetussa laissa ( 303/71), näin kuuluvaksi: 

2 § 
Tätä lakia sovellettaessa ei oteta huomioon 

niitä rikoksia, joista on säädetty rikoslain 11, 
12 tai 14 luvussa. 

5. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 

päivänä 

Laki 
asevelvollisuuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 15 päivänä syyskuuta 1950 annetun asevelvollisuuslain ( 452/50) 39 §, 
muutetaan lain 8 §:n 2 momentti, 9 luvun otsake sekä 40, 41 ja 44 §, 
näistä 44 § sellaisena kuin se on osittain muutettuna 19 pä1vänä heinäkuuta 1974 anne

tussa laissa ( 625/7 4), sekä 
lisätään lain 8 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti: 

2 luku 

Palvelusaika 

8 § 

Asevelvolliselle, joka on astunut palveluk
seen muulloin kuin 1 momentissa määrättynä 
päivänä, luetaan palvelusaika siitä päivästä, jol
loin hän saapui palvelukseen. 

Jos asevelvollinen tämän lain mukaan lasket
tavan palvelusaikansa päättyessä suorittaa ares
tirangaistusta, hänen palveluksensa jatkuu ran
gaistuksen suorittamisen ajan. 

9 luku 
Rangaistussäännökset 

40 § 
Asevelvollinen, joka ei määräaikana saavu 

kutsuntaan tai erityiseen tarkastukseen taikka 

joka 24 §:ssä mainitussa tapauksessa ei valtuu
ta asiamiestä puolestaan tai lähetä todistusta 
palveluskelpoisuudestaan, on tuomittava pois
saolasta kutsunnassa sakkoon tai vankeuteen 
enintään kuudeksi kuukaudeksi. 

Asevelvollinen, joka kutsunnassa tai muus
sa tarkastustilaisuudessa jättää täyttämättä tai 
rikkoo kutsuntaviranomaisen hänelle antaman 
määräyksen, on tuomittava tottelemattomuu
desta kutsunnassa sakkoon. 

41 § 
Joka vapautuakseen asevelvollisuuden suorit

tamisesta tai saadakseen siitä helpotusta vioit
taa itseään, vahingoittaa terveyttään tai sitä yrit
tää taikka sanotussa tarkoituksessa esittää val
heellisen tiedon tai muulla tavoin menettelee 
vilpillisesti, on tuomittava asevelvollisuuden 
välttämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään 
yhdeksi vuodeksi taikka, jos rikos tehdään so
ta-aikana tarkoituksella pysyvästi tai pitemmän 
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aikaa karttaa asevelvollisuuden suorittamista, 
vankeuteen enintään neljäksi vuodeksi. 

10 luku 

Erityiset säännökset 

44 § 
Vakinaisessa väessä tai kertausharjoituksissa 

olevan asevelvollisen palvelusajaksi ei lueta: 
1 ) aikaa, jonka hän on ollut luvattomasti 

poissa palveluksesta; 
2) arestiaikaa siltä osin kuin arestirangaistus

ta on suoritettu yhteensä yli kymmenen vuo
rokautta; 

Helsingissä 29 päivänä toukokuuta 1981 

3) aikaa, jonka hän on ollut pidätettynä tai 
vangittuna rikoksesta, jos hänelle sen joh
dosta tuomitaan tai määrätään muu kuin 2 koh
dassa mainittu rangaistus; eikä 

4) yleisessä rangaistuslaitoksessa suoritetun 
vankeusrangaistuksen taikka samalla kertaa täy
täntöönpantavan arestirangaistuksen aikaa. 

Jos vakinaisessa väessä olevan asevelvollisen 
palvelusaika on keskeytynyt 1 momentin 4 koh
dassa mainitusta syystä, hänet on, hänen pääs
tyään vapaaksi rangaistuslaitoksesta tai ehdon
alaiseen vapauteen, palautettava joukkoonsa. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

URHO KEKKONEN 

Oikeusministeri Christoffer Taxell 




