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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yhdistyslain 10 ·ja 
35 §:n, yleisistä kokouksista annetun lain 1 ja 2 §:n sekä 
painovapauslain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Ulkomaalaisten poliittisia osallisturuisoi
keuksia Suomessa ehdotetaan laajennettavaksi. 
Ehdotuksen mukaan valtiollisten yhdistysten 
eli lähinnä puolueiden jäseninä voisivat Suo
men kansalaisten lisäksi olla myös sellaiset 
ulkomaalaiset, joilla on kotipaikka Suomessa. 
Myös ulkomaalaisen oikeutta kuulua valtiolli
sen yhdistyksen hallitukseen laajennettaisiin 
luopumalla kansalaisuusvaatimuksesta. Sen si
jaan kaikilta hallituksen jäseniltä kansalaisuu
teen katsomatta edellytettäisiin, että heillä on 
kotipaikka Suomessa. 

Poliittiseen osallisturuisoikeuteen liittyen eh
dotetaan myös kokoontumisoikeuden ja paino
vapauden laajentamista. Kokoontumisoikeutta 
ehdotetaan laajennettavaksi niin, että oikeus 
kokoontua yleisiin kokouksiin olisi kaikilla 
kansalaisuuteen, kotipaikkaan tai muihin omi
naisuuksiin katsomatta. Yleisen kokouksen sai
si järjestää täysivaltainen Suomen kansalainen, 
täysivaltainen ulkomaalainen, jolla on koti
paikka Suomessa, sekä Suomessa rekisteröity 
yhdistys. Säännöksiä sovellettaisiin myös mie
lenosoituksiin. 

391340U 

Painokirjoitusten julkaiseruisoikeus olisi eh
dotuksen mukaan Suomen kansalaisten lisäksi 
myös niillä ulkomaalaisilla, joilla on kotipaik
ka Suomessa. Itseään ja omaisuuttaan hallitse
vat ulkomaalaiset, joilla on kotipaikka Suo
messa, voisivat julkaista Suomessa myös aika
kautisia painokirjoituksia eli sanoma- ja aika
kauslehtiä. Sama oikeus olisi myös sellaisilla 
yhteisöillä, joissa hallituksen puheenjohtajana 
tai vastaavassa asemassa on mainitut edellytyk
set täyttävä ulkomaalainen. Aikakautisen pai
nokirjoituksen päätoimittajana voisi olla täysi
valtaisen Suomen kansalaisen lisäksi myös täy
sivaltainen ulkomaalainen, jolla on kotipaikka 
Suomessa. 

Ehdotettujen uudistusten toteutuessa ei olisi 
estettä Euroopan neuvoston ihmisoikeussopi
muksen ratifioimiseen ilman varaumia ko
koontumisoikeuden ja painovapauden osalta. 
Uusi yhdistyslaki täyttää jo ihmisoikeussopi
muksen vaatimukset. 

Ehdotetut muutokset ovat tarkoitetut tule
maan voimaan samaan aikaan uuden yhdistys
lain kanssa eli 1 päivänä tammikuuta 1990. 
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YLEISPERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne 

1.1. Poliittiset oikeudet kansalaisten perusoi
keuksina 

Poliittisina oikeuksina laajassa mielessä pi
detään tavallisesti: 

1) ilmaisuoikeutta (mm. sanan- ja painova
paus); 

2) kokoontumisoikeutta (oikeus osallistua 
yleisiin kokouksiin ja järjestää niitä); 

3) yhdistymisoikeutta (mm. oikeus osallistua 
puoluetoimintaan); sekä 

4) osa/listumisoikeutta (mm. äänioikeus ja 
vaalikelpoisuus yleisissä vaaleissa). 

Poliittisen osallistumisen kannalta keskeiset 
vapausoikeudet, sananvapaus, kokoontumisva
paus ja yhdistymisvapaus on Suomessa taattu 
maan kansalaisille poliittisina perusoikeuksina. 
Perussäännökset asiasta sisältyvät perustuslaki
na voimassa olevan hallitusmuodon 10 §:ään, 
ja lähempiä säännöksiä näiden oikeuksien 
käyttämisestä voidaan antaa lailla. Perustusla
kiin sisällytettyjä poliittisia perusoikeuksia kos
kevia perussäännöksiä voidaan muuttaa vain 
perustuslainsäätämisjärjestyksessä, ja myös 
poikkeusten tekeminen näistä säännöksistä 
edellyttää vastaavaa, tavalliseen lainsäädäntö
järjestykseen verrattuna vaikeutettua säätämis
järjestystä. 

Huolimatta siitä, että poliittiset perusoi
keudet on maamme perustuslaissa turvattu 
vain Suomen kansalaisille, voidaan näitä oi
keuksia kuitenkin lailla myöntää myös ulko
maalaisille. Eräät Suomea sitovat kansainväli
set sopimukset jopa velvoittavat tällaiseen me
nettelyyn. Voimassa olevaan lainsäädäntöön 
sisältyykin jo eräitä säännöksiä, joiden mu
kaan ulkomaalaisilla tietyissä suhteissa on 
mahdollisuus osallistua poliittiseen toimintaan 
Suomessa. 

Koska perusoikeuksista ei ulkomaalaisten 
osalta ole säädetty perustuslaissa, voidaan näi
tä oikeuksia periaatteessa muuttaa tai ne jopa 
lakkauttaa tavallisessa lainsäätämisjärjestyk
sessä säädetyllä lailla. Vaikka Suomea sitovat 

kansainväliset ihmisoikeussopimukset sallivat
kin puheena olevassa suhteessa rajoituksia, ei 
vallitsevaa asiaintilaa kuitenkaan voida pitää 
tyydyttävänä. Perusoikeusturvan laajentami
nen koskemaan pääsääntöisesti kaikkia Suo
men oikeudenkäyttöpiiriin kuuluvia henkilöitä, 
siis myös ulkomaalaisia on otettu myös valtio
neuvoston 21 päivänä syyskuuta 1989 asetta
man perusoikeuskomitean työn erääksi lähtö
kohdaksi. 

1.2. Ulkomaalaisten mahdollisuus osallistua 
poliittiseen toimintaan 

Ulkomaalaisten poliittisista oikeuksista on 
voimassa olevassa laissa säännöksiä yhdistys
laissa (503/89), yleisistä kokouksista annetussa 
laissa ja painovapauslaissa. Pohjoismaisesta 
kunnallisesta äänioikeudesta ja vaalikelpoisuu
desta on lisäksi säännöksiä hallitusmuodossa 
sekä kunnallislaissa (953/76) ja kunnallisvaali
laissa (361172). 

1.2.1. Osallistuminen puoluetoimintaan 

Uudessa yhdistyslaissa, joka tulee voimaan 
vuoden 1990 alusta, on niin sanottujen tavallis
ten yhdistysten osalta kokonaan luovuttu jä
senten kansalaisuusvaatimuksista ja valtiollis
ten yhdistysten osalta näitä vaatimuksia on 
eräin osin lievennetty. Valtiollisen yhdistyksen 
käsitteen sisältöä on selostettu uutta yhdistysla
kia koskeneen hallituksen esityksen perusteluis
sa (hall. es. 64/1988 vp. s. 30). Valtiollisis~ 
yhdistyksissä eli käytännössä lähinnä poliitti
sissa puolueissa ovat jäseninä tähän asti voi
neet olla vain Suomen kansalaiset. Lain voi
maan tultua jäseninä voivat olla myös sellaiset 
toisen pohjoismaan kansalaiset, joilla on koti
paikka Suomessa (10 §:n 2 momentti). Puolu
een säännöissä voidaan kuitenkin edelleen 
määrätä, että jäseninä voivat olla vain Suomen 
kansalaiset. 
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Puolueen jäsenyydestä seuraa, että edellä 
tarkoitetut pohjoismaiden kansalaiset voivat 
osallistua kaikkeen siihen toimintaan, jota 
puolueessa harjoitetaan. He voivat ottaa osaa 
puolueen piirissä pidettäviin kokouksiin ja niis
sä puhe- ja äänioikeutta käyttämällä vaikuttaa 
osaltaan puolueen kannanmuodostukseen eri
laisissa poliittisissa asiakysymyksissä. He voi
vat myös osallistua puolueen piirissä järjestet
tävässä jäsenäänestyksessä ehdokasasetteluun 
valtiollisissa vaaleissa ja kunnallisvaaleissa. 
Ennen yhdistyslain muutostakin he ovat voi
neet asettaa ehdokkaita vaaleihin, mutta vain 
kunnallisvaaleissa ja vain valitsijayhdistyksiä 
perustamalla ja edellyttäen lisäksi, että heidät 
on kahtena vaalivuotta lähinnä edeltäneenä 
vuonna henkikirjoitettu Suomessa ja että he 
muutoin ovat täyttäneet ne edellytykset, jotka 
äänioikeudelle kunnallisvaaleissa on kunnallis
laissa asetettu (16 §). Osallistuminen jäsenää
nestykseen edellyttää valtiollisissa vaaleissa 
kuitenkin 18 vuoden ikää, jollei puolueen sään
nöissä toisin määrätä (kansanedustajain vaa
leista annetun lain 26 c §, 319175). Kunnallis
vaalien osalta puolueen jäseninä olevat poh
joismaan kansalaiset voivat osallistua ehdok
kaiden asettamiseen siten kuin puoluejärjestön 
säännöissä asiasta on määrätty. 

Uuden yhdistyslain mukaan muun pohjois
maan kansalaiset, joilla on kotipaikka Suomes
sa, voivat myös perustaa puolueen joko omas
sa keskuudessaan tai yhdessä Suomen kansa
laisten kanssa. Puoluelain (10/69) 2 §:n 1 mo
mentin 2 kohdan mukaan puolueen rekiste
röintiin tarvitaan kuitenkin vähintään 5 000 
eduskuntavaaleissa vaalioikeutetun henkilön 
kannatus. Kun pohjoismaiden kansalaisilla ei 
ole äänioikeutta eduskuntavaaleissa, he eivät 
itse voi allekirjoittaa tarvittavia kannattaja
kortteja. Toisaalta edellytyksenä kannatukselle 
ei ole, että kannattaja myös itse tulisi puolueen 
jäseneksi. 

Pohjoismaan kansalainen, joka voi olla puo
lueen jäsen, voi yhdistyslain mukaan olla myös 
jäsenenä puolueen hallituksessa edellyttäen, et
tä hän on 15 vuotta täyttänyt ja että hän ei ole 
konkurssissa. Hän voi myös toimia puolueen 
puheenjohtajana, mikäli hän on täysivaltainen 
(35 §). 

Muilla ulkomaalaisilla ei uuden yhdistyslain 
mukaan ole edellä mainittuja oikeuksia osallis
tua valtiollisen yhdistyksen toimintaan. 

1.2.2. Kokoontumisoikeus 

Kokoontumisoikeus sisältää yhtäältä oikeu
den osallistua kokouksiin ja toisaalta oikeuden 
järjestää niitä. Oikeudesta osallistua kokouk
seen säädetään hallitusmuodon 10 §:ssä ja ko
kouksen järjestämisoikeudesta hallitusmuodon 
perussäännöstä täydentävässä yleisistä kokouk
sista annetussa laissa. Oikeudesta osallistua 
mielenosoituksiin tai järjestää niitä ei ole ni
menomaisia säännöksiä. Käytännössä näihin 
tilaisuuksiin on sovellettu yleisistä kokouksista 
annetun lain säännöksiä. 

Ulkomaalaisilla ei ole Suomessa säännöksiin 
perustuvaa kokoontumisoikeutta. Hallitus
muodon 10 § turvaa osallistumisoikeuden ko
koukseen perusoikeutena vain Suomen kansa
laisille. Myös kokouksen järjestäminen on ylei
sistä kokouksista annetun lain 2 §:n mukaan 
vain täysivaltaisten Suomen kansalaisten ja 
yhdistysten oikeutena. Vaikka ulkomaalaisille 
ei ole Suomen lainsäädännössä turvattu ko
koontumisoikeutta, he ovat viime vuosina tosi
asiallisesti voineet käyttää tätä oikeutta. 

1.2.3. Painovapaus 

Painovapaudesta säädetään painovapauslais
sa. Lain 1 §:ssä ilmaistaan painovapauden kes
keinen periaate, oikeus julkaista painokirjoi
tuksia ilman viranomaisen ennakkosensuuria. 
Viranomainen ei siten voi ennakolta tarkastaa 
julkaistavaa painokirjoitusta eikä estää sen 
julkaisemista. Sen sijaan painovapauden käyt
töä valvotaan sen jälkeen kun painokirjoitus 
on julkaistu. Painovapauslain 40 §:n mukaan 
yleinen lain säännösten noudattamisen valvon
ta kuuluu oikeusministeriölle. Lakiin sisältyy 
myös useita säännöksiä siitä, kuka eri tapauk
sissa vastaa julkaistun painokirjoituksen sisäl
löstä, sekä rangaistussäännökset painokirjoi
tuksen kautta tehdystä rikoksesta. 

Painokirjoituksen julkaisemisoikeus on lain 
1 §:n mukaan jokaisella Suomen kansalaisella. 
Sen sijaan ulkomaalaisilla ei tätä oikeutta ole. 
Pykälä ei nimenomaisesti turvaa julkaisemisoi
keutta myöskään oikeushenkilöille, koska siinä 
mainittu Suomen kansalaisuus voi olla vain 
fyysisellä henkilöllä. Käytännössä myös oi
keushenkilöt, muun muassa kustannusyhtiöt, 
julkaisevat painokirjoituksia. 

Kirjapainoliikettä saa painovapauslain 5 §:n 
mukaan harjoittaa jokainen Suomen kansalai-
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nen, joka hallitsee itseään ja omaisuuttaan. 
Kirjapainoliikkeen harjoittajan tulee siten olla 
täysivaltainen eikä hän saa olla konkurssissa. 
Myös yhtiöllä, osuuskunnalla ja yhdistyksellä 
on oikeus harjoittaa kirjapainoliikettä. Edelly
tyksenä kuitenkin on, että liikkeen esimiehenä 
on tällöin kirjapainoliikkeen harjoittamiseen 
oikeutettu Suomen kansalainen. Kirjapainon 
perustamisesta ja kirjapainotoiminnan aloitta
misesta on tehtävä painovapauslain 7 §:n mu
kainen ilmoitus viranomaisille. 

Oikeus myydä tai muuten levittää painokir
joituksia on painovapauslain 14 §:ssä myön
netty paitsi kirjoituksen tekijälle, myös sen 
julkaisijalle ja kustantajalle. Näille ei ole ase
tettu kansalaisuus- tai muita vaatimuksia. Py
kälässä tarkoitettu oikeus kuuluu myös oikeus
henkilöille. 

Oikeus painokirjoitusten levittämiseen kirja
kauppaa pitämällä on painovapauslain 15 §:n 
mukaan jokaisella henkilöllä ja sellaisella yh
teisöllä, jonka esimiehenä on laillisesti pätevä 
henkilö. Painovapauslaki ei aseta kirjakaupan 
pitämiselle kansalaisuus- tai muita vaatimuk
sia. Sen sijaan laki edellyttää, että tällaisessa 
toiminnassa noudatetaan elinkeinon harjoitta
misen oikeudesta annetun lain (elinkeinolaki) 
säännöksiä. Elinkeinolain säännöksistä seuraa, 
että Suomen kansalainen voi harjoittaa edellä 
mainittua toimintaa edellyttäen, että hän hallit
see itseään ja omaisuuttaan. Myös vajaavaltai
sella on tämä oikeus holhoojan suostumuksel
la. Suomen kansalaiselta vaaditaan lisäksi, että 
hän on tehnyt viranomaiselle elinkeinoilmoi
tuksen toiminnan aloittamisesta. Ulkomaalai
sella tulee olla elinkeinolain mukainen lupa 
voidakseen pitää kirjakauppaa Suomessa. Lu
van myöntämisen ehtona on muun muassa se, 
että ulkomaalainen oleskelee Suomessa laillisel
la luvalla ja että hän on täysivaltainen. Myös 
ulkomaalaisen on lisäksi tehtävä viranomaiselle 
ilmoitus toiminnan aloittamisesta. 

Painovapauslain 16 §:ssä säädetään oikeu
desta toimia kirjankaupittelijana. Säännös kos
kee lähinnä lehtikioskeja. Pykälän mukaan 
kirjankaupittelijana saa olla ainoastaan Suo
men kansalainen. Toiminnan aloittamisesta on 
lisäksi tehtävä painovapauslain 7 §:n mukainen 
ilmoitus. 

Oikeus julkaista aikakautisia painokirjoituk
sia on painovapauslain 19 §:ssä säännelty viit
taamalla kirjapainoliikkeen harjoittamista kos
kevaan 5 §:ään. Tämän mukaisesti oikeus ai
kakautisten painokirjoitusten julkaisemiseen 

on ensinnäkin Suomen kansalaisella, joka hal
litsee itseään ja omaisuuttaan. Sama oikeus on 
5 §:n mukaan myös sellaisella yhtiöllä, yhdis
tyksellä ja muulla yhteisöllä, jossa liikkeen 
esimiehenä on itseään ja omaisuuttaan hallitse
va Suomen kansalainen. Liikkeen esimiehen on 
19 §:ää sovellettaessa katsottava tarkoittavan 
yhteisön hallituksen puheenjohtajaa sekä avoi
men yhtiön yhtiömiestä ja kommandiittiyhtiön 
vastuunalaista yhtiömiestä. Julkaisutoiminnan 
aloittamisesta on painovapauslain 19 §:n mu
kaan ilmoitettava sen paikkakunnan viran
omaiselle, jossa painokirjoitusta aiotaan jul
kaista. Ilmoituksessa on mainittava kirjoituk
sen nimi ja painatuspaikka, kuinka usein kir
joituksen on määrä ilmestyä, kirjapaino, jossa 
sitä aiotaan painattaa sekä henkilö, joka toimii 
sanomalehden tai aikakauskirjan päätoimitta
jana. 

Aikakautisen painokirjoituksen päätoimitta
jana voi painovapauslain 21 §:n mukaan olla 
jokainen täysivaltainen Suomen kansalainen, 
joka on "mieskohtaisesti vapaana". Alaikäi
nen (alle 18-vuotias) tai holhottavaksi julistettu 
ei siten voi olla sanomalehden tai aikakauskir
jan päätoimittajana. Säännöksen vaatimus sii
tä, että päätoimittajan tulee olla "mieskohtai
sesti vapaana" merkitsee sitä, että esimerkiksi 
pidätetty, vangittu tai vapausrangaistusta suo
rittava henkilö ei voi olla aikakautisen paino
kirjoituksen päätoimittajana. Toisin kuin ra
diovastuulain (219/71) 2 §:n 2 momentin mu
kaan vastaavalta ohjelmatoimittajalta, aika
kautisen painokirjoituksen päätoimittajalta ei 
edellytetä kotipaikkaa Suomessa. 

Koska päätoimittajalta edellytetään aina 
Suomen kansalaisuutta, ulkomaalainen ei voi 
tässä tehtävässä toimia, vaikka hän muuten 
täyttäisi vaadittavat kelpoisuusehdot. 

Ulkomailla painetun kirjoituksen maahan 
tuottajalle painovapauslaki ei aseta kansalai
suus- tai muita vaatimuksia. Ulkomailta tuota
vista painokirjoituksista on pääsääntöisesti laa
dittava luettelo tulliviranomaisille. 

1.2.4. Äänioikeus ja vaalikelpoisuus 

Äänioikeutettuja valtiollisissa vaaleissa 
eduskuntavaaleissa ja tasavallan presidentin 
vaalissa - ovat vain Suomen kansalaiset. Toi
saalta äänioikeutetut voivat äänestää ennakolta 
ulkomailla olevissa Suomen edustustoissa ja 
suomalaisilla laivoilla. Vastaavien perusteiden 
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mukaan määräytyy äänestysoikeus neuvoa
antavassa kansanäänestyksessä. 

Vaalikelpoisia kansanedustajiksi ovat edus
kuntavaaleissa vaalioikeutetut. Näin ollen ul
komaalainen ei ole vaalikelpoinen eduskun
taan. Tasavallan presidentiltä puolestaan edel
lytetään syntyperäistä Suomen kansalaisuutta. 

Pohjoismaiden kansalaisten osallistumisesta 
kuntien hallintoon on hallitusmuodon 51 §:n 3 
momentin antamin valtuuksin säädetty kunnal
lislaissa ja kunnallisvaalilaissa. Islannin, Nor
jan, Ruotsin ja Tanskan kansalaisten osalta on 
vuonna 1976 toteutettu Suomessa vastavuoroi
nen pohjoismainen kunnallinen äänioikeus ja 
vaalikelpoisuus. Edellytyksenä osallistumiseen 
vaaleihin on, paitsi äänioikeuden ja vaalikel
poisuuden yleisiä edellytyksiä, että asianomai
nen toisen pohjoismaan kansalainen on kahte
na vaalivuotta edeltäneenä vuotena henkikir
joitettu jossakin Suomen kunnassa. 

Kunnallinen äänioikeus tuottaa asianomaiset 
edellytykset täyttävälle toisen pohjoismaan 
kansalaiselle oikeuden äänestää kunnallisvaa
leissa siinä kunnassa, jonka henkikirjoitettuun 
väestöön hän vaalivuoden alussa on kuulunut. 
Kunnallinen vaalikelpoisuus puolestaan tuottaa 
oikeuden tulla valituksi kotikuntansa valtuute
tuksi taikka muuhun kunnalliseen luottamus
toimeen tässä kunnassa. 

Muilla ulkomaalaisilla ei Suomessa ole vas
taavaa oikeutta osallistua kotikuntansa kun
nalliselämään. 

1.3. Kansainvälisten sopimusten asettamat 
velvoitteet 

Pariisin rauhansopimuksen (SopS 20/ 47) 6 
artiklan mukaan Suomen on ryhdyttävä kaik
kiin tarpeellisiin toimenpiteisiin taatakseen kai
kille Suomen oikeudenkäyttöpiirissä oleville 
henkilöille, rotuun, sukupuoleen, kieleen tai 
uskontoon katsomatta oikeuden nauttia ihmis
oikeuksia ja perusvapauksia, joihin sisältyvät 
sananvapaus, uskonnonvapaus, vapaus poliitti
siin mielipiteisiin sekä kokoontumisvapaus. 
Rauhansopimus ei sanamuotonsa valossa tul
kittuna näyttäisi lainkaan sallivan sopimukses
sa mainittujen ihmisoikeuksien rajoittamista 
esimerkiksi ulkomaalaisten osalta. Sopimuksen 
6 artiklaa tulkittaessa on kuitenkin otettava 
huomioon erityisesti Suomen ratifioima, Yh
distyneiden Kansakuntien piirissä solmittu kan
salaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva 

kansainvälinen yleissopimus (KP-sopimus, 
SopS 8176), jonka voidaan katsoa nyt puheena 
olevilta osin täsmentävän rauhansopimuksen 
hyvin yleisluontoisia määräyksiä. 

KP-sopimuksen 2 artiklan mukaan sopimus
valtiot sitoutuvat kunnioittamaan ja takaa
maan jokaiselle alueellaan olevalle ja oikeus
piiriinsä kuuluvalle yksilölle - siis myös ulko
maalaiselle - yleissopimuksessa tunnustetut 
oikeudet ilman minkäänlaista rotuun, ihonvä
riin, sukupuoleen, kieleen, uskontoon, poliitti
seen tai muuhun mielipiteeseen, kansalliseen 
tai yhteiskunnalliseen alkuperään, omaisuu
teen, syntyperään tai muuhun asemaan perus
tuvaa syrjintää. Edelleen sopimusvaltiot sitou
tuvat ryhtymään tarpeellisiin toimenpiteisiin 
toteuttaakseen lainsäädännöllä tai muulla ta
valla yleissopimuksessa tunnustetut oikeudet, 
jotka eivät jo ole voimassa. 

KP-sopimuksen 19 artiklan mukaan jokaisel
la on oikeus sananvapauteen, mikä sisältää 
vapauden hankkia, vastaanottaa ja levittää 
kaikenlaisia tietoja ja ajatuksia riippumatta 
alueellisista rajoista joko suullisesti, kirjallises
ti tai painettuna taiteellisessa muodossa taikka 
muulla hänen valitsemaliaan tavalla. Tämän 
vapauden käytön todetaan merkitsevän erityi
siä velvollisuuksia ja erityistä vastuuta. Sen 
tähden sananvapauden käytölle voidaan lailla 
asettaa rajoituksia, mikäli ne ovat välttämättö
miä ensinnäkin toisten henkilöiden oikeuksien 
tai maineen kunnioittamiseksi tai toiseksi val
tion turvallisuuden tai yleisen järjestyksen, ter
veydenhoidon tai moraalin suojelemiseksi. 

KP-sopimuksen 21 artiklan mukaan on tun
nustettava oikeus kokoontua rauhanomaisesti. 
Sopimuksen 22 artiklan mukaan taas jokaisella 
on oikeus yhdistymisvapauteen. Näiden oi
keuksien käyttämiselle ei sopimuksen mukaan 
ole asetettava muita kuin sellaisia lakiin perus
tuvia rajoituksia, jotka ovat välttämättömiä 
demokraattisessa yhteiskunnassa kansallisen 
tai yleisen turvallisuuden taikka yleisen järjes
tyksen takia taikka terveydenhoidon tai moraa
lin tai muiden oikeuksien ja vapauksien suoje
lemiseksi. 

Edellä mainittujen KP-sopimuksen mukais
ten oikeuksien on lähtökohtaisesti katsottu 
kuuluvan myös ulkomaalaisille. Sen sijaan 25 
artiklassa on oikeus ottaa osaa yleisten asioi
den hoitoon välittömästi tai vapaasti valittujen 
edustajien kautta ja oikeus äänestää ja tulla 
valituksi vaaleissa sekä oikeus päästä maan 
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julkisiin virkoihin nimenomaisesti taattu vain 
sopimusvaltioiden kansalaisille. 

Suomen allekirjoittaman Euroopan neuvos
ton ihmisoikeussopimuksen (Yleissopimus ih
misoikeuksien ja perusvapauksien suojaami
seksi, EN-sopimus) 1 artiklan mukaan sopi
musvaltiot takaavat jokaiselle tuomiovaltaansa 
kuuluvalle - siis myös ulkomaalaiselle -
sopimuksen 1 osassa määritellyt oikeudet ja 
vapaudet. Kysymyksessä olevassa sopimuksen 
osassa on määräyksiä erilaisista myös poliittisi
na pidettävistä oikeuksista, kuten sananvapau
desta (10 artikla) sekä kokoontumis- ja yhdis
tymisvapaudesta (11 artikla). Myös näiden oi
keuksien käytölle on sopimuksen mukaan oi
keus lailla asettaa rajoituksia. Sallitut rajoituk
set on sopimuksessa lueteltu ja ne ovat paljolti 
KP-sopimuksessa hyväksyttyjä rajoituksia vas
taavia. Sopimuksessa on kuitenkin myös mää
räys, jonka mukaan sananvapautta, kokoontu
misvapautta ja yhdistymisvapautta koskevien 
10 ja 11 artiklojen sen enempää kuin yleistä 
syrjintäkieltoa koskevan 14 artiklankaan ei 
voida katsoa estävän sopimusvaltiota rajoitta
masta ulkomaalaisen poliittista toimintaa (16 
artikla). 

Yhdistymisvapauden osalta Suomen vasti
kään uudistetun lainsäädännön voitaneen kat
soa olevan ulkomaalaisten puoluetoimintaan 
osallistumista koskevien rajoitusten suhteen 
sekä KP-sopimuksen että Euroopan neuvoston 
ihmisoikeussopimuksen maallemme asettamien 
vaatimusten mukaisen. Jälkimmäisen sopimuk
sen osalta voidaan viitata sen 16 artiklaan. 
KP-sopimuksen osalta taas voitaneen rajoitus
oikeuden katsoa seuraavan siitä, että poliitti
siin puolueisiin kuulumisen voidaan katsoa 
olennaisesti liittyvän vain sopimusvaltion kan
salaisille taattuun oikeuteen ottaa osaa yleisten 
asioiden hoitoon. 

Kokoontumisvapauden osalta voidaan viita
ta yhdistymisvapauden osalta lausuttuun, sikäli 
kuin on kysymys poliittisiin kokouksiin ja 
mielenosoituksiin osallistumisesta ja tällaisten 
tilaisuuksien järjestämisestä. Rajoitusten voita
neen siis katsoa olevan molempien sopimusten 
sallimia. Sen sijaan rajoitusta, joka yleisesti 
estää ulkomaalaista järjestämästä kokouksia ja 
osallistumasta niihin, ei voitane pitää sallittuna 
ottaen huomioon sopimusten asiaa koskevat 
määräykset. Sopimuksen noudattamista valvo
maan perustetun elimen, ihmisoikeuskomitean 
ulkomaalaisia koskevan yleisluontoisen tulkin
takannanoton mukaan KP-sopimuksen mukai-

set oikeudet on pääsääntöisesti turvattava yh
täläisesti kansalaisille ja ulkomaalaisille. Komi
teassa on myös, keskusteltaessa ulkomaalaisten 
asemasta Suomessa, painotettu sitä, että "tasa
arvoisen kohtelun periaatteesta tehdyt mahdol
liset poikkeukset on ymmärrettävä hyvin sup
peassa mielessä". 

Painovapautta koskevan sääntelyn osalta 
voidaan viitata edellä lausuttuun siltä osin kuin 
on kysymys poliittisen aineiston julkaisemises
ta. Lainsäädäntömme näyttää siis tältä osin 
olevan sopimusten asettamien vaatimusten mu
kainen. Sen sijaan yleisenä, minkälaista aineis
toa tahansa koskevana rajoituksena julkaise
misoikeuden epäämisen ulkomaalaisilta ei voi
da katsoa olevan sopusoinnussa mainittujen 
sopimusten määräysten kanssa. Ihmisoikeusso
pimusten kannalta näyttää myös säännös, jon
ka mukaan sanomalehden tai aikakauslehden 
päätoimittajana voi olla vain Suomen kansalai
nen, rajoittavan ulkomaalaisten oikeuksia ta
valla, jota ei voida pitää sopimusten mukaise
na. 

Mitä äänioikeuden ja vaalikelpoisuuden ra
joittamiseen tulee, voidaan todeta sekä KP
sopimuksen 25 artiklan että Euroopan neuvos
ton ihmisoikeussopimuksen hyväksyvän tällai
sen ulkomaalaisen oikeutta koskevan rajoituk
sen. 

1.4. Tilanne eräissä muissa maissa 

1.4.1. Muutpohjoismaat 

Poliittisiin puolueisiin kuulumiselle tai niissä 
toimimiselle ei muissa pohjoismaissa ole asetet
tu kansalaisuusrajoituksia. Näin ollen ulko
maalaisillakin on oikeus tällaiseen poliittiseen 
osallistumiseen. 

Pohjoismainen kunnallinen äänioikeus ja 
vaalikelpoisuus on toteutettu vastavuoroisesti 
kaikissa pohjoismaissa. Suomen lisäksi Islanti 
on rajoittanut nämä oikeudet vain muiden 
pohjoismaiden kansalaisiin. Norjassa, Ruotsis
sa ja Tanskassa voivat kaikki ulkomaalaiset, 
jotka ovat olleet kirjoilla maassa kolme vaali
vuotta edeltävää vuotta, äänestää kunnallis
vaaleissa ja väliportaan itsehallintoelinten vaa
lissa ja tulla valituksi kunnallisiin luottamus
toimiin. 

Kokoontumisoikeuden sääntely vaihtelee 
pohjoismaissa maittain varsin paljon. Norjassa 
puuttuu asiasta kokonaan perustuslaintasoinen 
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saannös. Tanskassa taas ei ole kokouslakia 
lainkaan. Sisällöltään Ruotsin laki poikkeaa 
muista sikäli, että se koskee nimenomaisesti 
myös mielenosoituksia. Kokoontumisoikeutta 
koskevan nimenomaisen perustuslain säännök
sen mukaan tämä oikeus on Ruotsissa ja Tans
kassa turvattu vain oman maan kansalaisille. 
Ulkomaalainen on Ruotsin perustuslakiin sisäl
lytetyn ulkomaalaisten oikeuksia koskevan 
yleissäännöksen mukaan kuitenkin muun mu
assa kokoontumisoikeuden suhteen samassa 
asemassa kuin Ruotsin kansalainen, jollei lailla 
asiasta toisin säädetä. Huolimatta sääntelyyn 
liittyvistä muodollisista eroavaisuuksista kaikil
la muissa pohjoismaissa asuvilla ulkomaalaisil
la on käytännössä samanlaajuinen kokoontu
misvapaus kuin näiden maiden omilla kansalai
silla. 

Painovapaus on taattu kaikissa pohjoismais
sa. Islannin, Norjan ja Tanskan perustuslakien 
asiaa koskevan perussäännöksen mukaan oi
keuden käyttämisellä ei ole kansalaisuuteen 
perustuvia rajoituksia. Ruotsissa vastaava oi
keustila seuraa edellä mainitusta perustuslakiin 
sisällytetystä ulkomaalaisen oikeuksia koske
vasta erityissäännöksestä ja vastaavasta erityis
säännöksestä perustuslakina voimassa olevassa 
painovapausjärjestyksessä. Islannissa, Norjas
sa, Ruotsissa ja Tanskassa asuvat ulkomaalai
set ovatkin painovapauden suhteen pääasial
lisesti samassa asemassa kuin näiden maiden 
omat kansalaiset. Sanomalehden tai aikakaus
lehden julkaisijana saa Islannissa olla kuiten
kin vain Islannin kansalainen taikka islantilai
nen yhteisotai säätiö. Myös toimittajan tulee 
olla Islannin kansalainen. 

1.4.2. Muut läntisen Euroopan maat 

Kun eräitä ulkomaalaisten poliittista osallis
tumista koskevia säännöksiä on muutettava 
ennen kuin Suomi voi liittyä Euroopan neuvos
ton ihmisoikeussopimukseen, on tarkastelun 
piiriin otettu pohjoismaiden lisäksi läntisen 
Euroopan maat, jotka eräitä pikkuvaltioita 
lukuun ottamatta kuuluvat Euroopan neuvos
toon. 

Läntisen Euroopan maista vain Espanjassa 
Suomen lisäksi ei ulkomaalaisilla ole oikeutta 
liittyä puolueeseen. 

Kunnallinen äänioikeus ja vaalikelpoisuus 
on myönnetty maassa asuville ulkomaalaisille 
Alankomaissa ja Irlannissa sekä kahdessa 

Sveitsin kantonissa. Isossa-Britanniassa nämä 
oikeudet, kuten myös valtiollinen äänioikeus, 
on myönnetty Kansainyhteisömaista ja Irlan
nista tulleille siirtolaisille. Ison-Britannian ja 
Irlannin välillä oikeudet on toteutettu vasta
vuoroisesti. 

Vastaava kokoontumisoikeuden sääntelyä 
koskeva vaihtelu maittain on havaittavissa yhtä 
lailla muualla läntisessä Euroopassa kuin poh
joismaissakin. Kokoontumisvapaus perusoi
keutena puuttuu muun muassa Ranskan ja 
Sveitsin perustuslaeista. Sveitsissä ei ole myös
kään kokouslakia. Tällainen laki puuttuu li
säksi muun muassa Belgiasta ja Isosta-Britan
niasta. Niissäkään maissa, missä kokouksista 
on erityinen laki, lakiin ei yleensä sisälly ulko
maalaisten kokoontumisoikeutta koskevia 
säännöksiä. Perustuslaeissakin kokoontumisoi
keus yleensä on turvattu vain asianomaisen 
maan kansalaisille. Ulkomaalaisten oikeus ko
koontua yleisiin kokouksiin ja mielenosoituk
siin perustuukin yleensä vain laintasoiseen 
sääntelyyn, kuten Saksan Iiittotasavallassa, tai 
tavanomaiseen oikeuteen taikka kansainvälis
ten sopimusten velvoitteiden noudattamiseen 
käytännössä. Esimerkkeinä ulkomaalaisten oi
keuksien rajauksista voidaan mainita Portuga
lin perustuslain säännös, jonka mukaan ulko
maalaisten yhdenvertaisuutta koskeva perus
säännös ei koske poliittisia oikeuksia, sekä 
Itävallan kokouslain säännös, jonka mukaan 
ulkomaalainen ei saa toimia sellaisen kokouk
sen järjestäjänä, toimeenpanijana tai johtaja
na, joka käsittelee yleisiä asioita. 

Painovapauden periaate on yleisesti omak
suttu kaikkialla maailmassa. Myös läntisen 
Euroopan maissa painovapaus on lähes poik
keuksetta taattu kaikille, kansalaisuudesta riip
pumatta. Eräät painovapauden toteuttamiseen 
liittyvät oikeudet, kuten oikeus harjoittaa kir
japaino-, kirjakauppa- ja kustannusliikettä 
ovat Euroopan yhteisön (EY) maissa voimassa 
olevien yhteisten elinkeinomarkkinoiden joh
dosta läntisessä Euroopassa taatut ainakin 
muiden EY -maiden kansalaisille. 

2. Ehdotetut muutokset 

2.1. Yleistä 

Ottaen huomioon edellä todetut kansainvä
listen sopimusten Suomelle asettamat vaati
mukset ja todetun nykyisen tilanteen muissa 
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Euroopan maissa on tarvetta tarkistaa lainsää
däntöä siten, että kaikki ulkomaalaiset myös 
Suomessa voisivat tietyin edellytyksin osallis
tua poliittiseen toimintaan. 

Kun juuri missään läntisen Euroopan maas
sa ei enää ole laissa säädettyjä rajoituksia 
ulkomaalaisten osallistumiselle puolueiden toi
mintaan, on syytä tarkistaa yhdistyslakia siten, 
että myös ulkomaalaiset tietyin edellytyksin 
ovat oikeutettuja liittymään puolueisiin ja tule
maan valituiksi puolueiden hallituksiin. 

Jotta ulkomaalaisten osallistumiselle puolue
poliittiseen toimintaan ei jäisi tarpeettomia ra
joituksia, jotka asettaisivat ulkomaalaiset puo
lueiden jäseninä eriarvoiseen asemaan verrattu
na puolueissa toimiviin Suomen kansalaisiin, 
on samassa yhteydessä tarvetta uudistaa eräitä 
yleisistä kokouksista annetun lain ja painova
pauslain säännöksiä. 

Uudistukset olisi tarkoituksenmukaista to
teuttaa samassa yhteydessä kuin uusi yhdistys
laki ensi vuoden alusta tulee voimaan. Uudis
tusten jälkeen ulkomaalaisten poliittiset oikeu
det Suomessa olisivat siten säänneltyjä, että 
estettä Euroopan neuvoston ihmisoikeussopi
muksen ratifiointiin ilman varaomia ei näitten 
oikeuksien osalta olisi. Samalla poistuisivat 
mahdolliset ristiriidat Suomen lainsäädännön 
ja KP-sopimuksen väliltä. 

Uudistusten toteutuessa ulkomaalaisten oi
keus osallistua poliittiseen toimintaan Suomes
sa olisi lailla turvattu. Oikeudet eivät kuiten
kaan nauttisi sitä korostettua muodollista suo
jaa, jota Suomen kansalaisten hallitusmuodos
sa taatut vastaavat vapausoikeudet nauttivat. 
Tavoitteena tulisi kuitenkin pitää sitä, että 
ulkomaalaisten poliittiset oikeudetkin korotet
taisiin perusoikeuksien joukkoon. Erillisasiana 
tällaista perustuslain muutosta ei kuitenkaan 
ole syytä toteuttaa. Kysymys liittyy osana laa
jempaan ulkomaalaisten ihmisoikeuskysymys
ten selvitykseen ja uudelleen järjestelyyn, joka 
parhaiten voinee tapahtua aikaisemmin maini
tun perusoikeuskomitean työn yhteydessä. 

Viimeaikaisessa keskustelussa on ollut esillä 
myös kysymys äänioikeuden ja vaalikelpoisuu
den myöntämisestä Suomessa pysyvästi asuville 
ulkomaalaisille. Kunnallisen äänioikeuden ja 
vaalikelpoisuuden osalta tällaisten oikeuksien 
vastavuoroista myöntämistä on käsitelty maan
osan laajuisesti myös Euroopan neuvoston ja 
Euroopan yhteisön piirissä. Asiasta on Euroo
pan yhteisössä valmistunut viidentoista vuoden 
valmistelun jälkeen direktiiviehdotus. Ajaksi, 
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jonka kuluessa jäsenvaltioiden olisi saatettava 
direktiivin mukaiset säännökset valtionsisäises
ti voimaan, on ehdotettu kolmea vuotta. 

Suomen on syytä seurata asian käsittelyn 
etenemistä Euroopan yhteisössä ja harkita tar
peen mukaisiin toimenpiteisiin ryhtymistä. 

Vaikka jo nyt mahdollisesti voitaisiin saavut
taa yksimielisyys siitä, että kunnallista äänioi
keutta ja vaalikelpoisuutta koskeva uudistus 
voitaisiin toteuttaa ulkomaalaisten osalta, vaa
tisi lainuudistuksen toteuttaminen perustuslain
säätämisjärjestystä, koska myös hallitusmuo
toa tulisi tällöin muuttaa. Kun nyt ehdotetut 
uudistukset on tarkoitus saattaa voimaan no
peasti, jo ensi vuoden alusta lukien, ei äänioi
keus- ja vaalikelpoisuuskysymyksen lähempää 
selvittämistä ole katsottu voitavan liittää nyt 
ehdotettujen poliittisia oikeuksia koskevien 
lainsäädäntöuudistusten yhteyteen. 

2.2. Osallistuminen puoluetoimintaan 

Yhdistyslakia ehdotetaan muutettavaksi si
ten, että valtiollisten yhdistysten jäsenyydelle 
asetetut kansalaisuusvaatimukset poistetaan. 
Sen sijaan ulkomaalaiselta valtiollisen yhdis
tyksen jäseneksi liittyvältä edellytettäisiin, että 
hänellä on kotipaikka Suomessa. Näin ollen 
kaikille maassamme vakituisesti asuville ulko
maalaisille tulisi mahdolliseksi ottaa osaa myös 
poliittisten puolueiden toimintaan. Toisaalta 
puolueetkin voisivat edelleen muiden yhdistys
ten tapaan asettaa halutessaan jäsenyysedelly
tykseksi Suomen kansalaisuuden. 

Ehdotettu muutos antaisi ulkomaalaisille oi
keuden liittyä valtiollisen yhdistyksen jäseneksi 
ja toimia tällaisessa yhdistyksessä samalla ta
voin kuin Suomen kansalaiset. Muutos merkit
sisi ulkomaalaisille myös oikeutta valtiollisen 
yhdistyksen perustamiseen. Rekisteröidyn puo
lueen perustamista koskevaa menettelyä on 
selostettu edellä jaksossa 1.2.1. 

Myös ulkomaalaisen oikeutta kuulua valtiol
lisen yhdistyksen hallitukseen laajennettaisiin 
vastaavasti, toisin sanoen kansalaisuusvaati
muksista luovuttaisiin mutta kaikilta hallituk
sen jäseniltä kansalaisuuteen katsomatta edel
lytettäisiin, että heillä on kotipaikka Suomessa. 
Muissa kuin valtiollisissa yhdistyksissä riittää, 
että hallituksen puheenjohtajalla ja vähintään 
puolella muista hallituksen jäsenistä on koti
paikka Suomessa. Tästä kotipaikkavaatimuk
sesta voi myöntää poikkeuksen sisäasiainminis-
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teriö. Lupaviranomaiseksi ehdotetaan nyt oi
keusministeriötä. 

Ulkomaalaisille ehdotettu mahdollisuus kuu
lua rekisteröityyn puolueeseen ja sellaisen pe
rustamiseen merkitsee samalla eräissä kohdin 
muutosta valtiollisissa vaaleissa ja kunnallis
vaaleissa noudatettavaan ehdokkaiden asetta
miseen. Puolueen jäsenenä ulkomaalaisella oli
si ensinnäkin oikeus osallistua jäsenäänestyk
seen kansanedustajain vaaleja ja presidentin 
valitsijamiesvaaleja varten. Tämä ei sinänsä 
olisi poikkeuksellista tai epäjohdonmukaista, 
koska jäsenäänestykseen voivat, jos puolueen 
säännöt sen sallivat, osallistua alle 18-vuotiaat
kin puolueen jäsenet, joilla ulkomaalaisten ta
paan ei ole vaaleissa äänioikeutta. Myös kun
nallisvaaleissa ulkomaalaisella voisi olla oikeus 
osallistua ehdokasasettelusta päättämiseen. 

Toiseksi ulkomaalaisten perustamalla ja ul
komaalaisista koostuvalla rekisteröidyllä puo
lueella olisi oikeus puolueena asettaa ehdokkai
ta kaikissa vaaleissa. Oikeus asettaa ehdokas 
presidentiksi tasavallan presidentin vaaliin on 
kuitenkin vain sellaisella puolueella, jonka eh
dokaslistalta on viimeksi toimitetuissa kansan
edustajain vaaleissa valittu vähintään yksi kan
sanedustaja. Oikeutta asettaa ehdokkaita vaa
leissa perustamalla valitsijayhdistys ei ulko
maalaisille yhdistyslain ehdotetun muutoksen 
seurauksena tulisi. 

2.3. Kokoontumisoikeuden laajentaminen 

Oikeutta kokoontua yleisiin kokouksiin eh
dotetaan laajennettavaksi yleisistä kokouksista 
annettuun lakiin otettavana säännöksellä niin, 
että tämä oikeus kuuluisi kaikille henkilöille 
kansalaisuudesta, kotipaikasta, vajaavaltaisuu
desta tai muista ominaisuuksista riippumatta. 
Osallistumisoikeus yleisiin kokouksiin turvat
taisiin näin laintasoisin säännöksin myös kai
kille ulkomaalaisille kotipaikasta riippumatta. 
Tältä osin ehdotus merkitsee myös kokouslain 
selkiinnyttämistä ja muuttamista vallitsevia 
oloja vastaavaksi, koska ulkomaalaiset ovat jo 
nykyäänkin voineet tosiasiallisesti osallistua 
yleisiin kokouksiin. 

Yleisen kokouksen järjestämisoikeutta laa
jennettaisiin ehdotuksen mukaan niin, että tä
mä oikeus olisi paitsi täysivaltaisilla Suomen 
kansalaisilla myös niillä täysivaltaisilla ulko
maalaisilla, joilla on kotipaikka Suomessa, 
sekä Suomessa rekisteröidyillä yhdistyksillä. 

Oikeus kokoontua yleisiin kokouksiin ja jär
jestää niitä koskisi poliittisten kokousten ohel
la myös muita yleisiä kokouksia. Lisäksi näitä 
säännöksiä sovellettaisiin myös mielenosoituk
siin, joista ei ole erillisiä säännöksiä nykyisessä 
kokouslaissa. Ehdotetut muutokset merkitsisi
vät samalla sitä, että Suomen kokoontumisoi
keutta koskevat säännökset tulisivat sopusoin
tuisiksi KP-sopimuksen ja EN-sopimuksen 
kanssa, koska säännöksistä poistettaisiin ulko
maalaisten kokoontumisoikeutta koskevat ylei
set rajoitukset. 

Yleisistä kokouksista annettu laki on monil
ta osin vanhentunut ja puutteellinen ja kaipaa 
kokonaisuudessaan uudistamista. Lakiin ei 
kuitenkaan tässä vaiheessa ehdoteta muita kuin 
kokoontumisoikeutta koskevia tarkistuksia, 
koska se on tarkoitus uudistaa lähivuosina 
kokonaisuudessaan. 

2.4. Painovapauden laajentaminen 

Painovapautta ehdotetaan laajennettavaksi 
muuttamalla painovapauslain 1 §:ää niin, että 
tämä oikeus olisi paitsi jokaisella Suomen kan
salaisella myös Suomessa pysyvästi asuvilla 
ulkomaalaisilla. 

Ulkomaalaisten poliittisten oikeuksien käy
tännön toteutumiseen vaikuttaa oleellisesti 
myös mahdollisuus julkaista Suomessa sa
noma- ja aikakauslehtiä. Tämän vuoksi ehdo
tetaan painovapauslain 19 §:n 1 momenttia 
muutettavaksi niin, että oikeus julkaista aika
kautisia painokirjoituksia kuuluisi myös sellai
sille ulkomaalaisille, joilla on Suomessa koti
paikka ja jotka hallitsevat itseään ja omaisuut
taan, samoin kuin niille yhteisöille, joissa halli
tuksen puheenjohtajana tai henkilökohtaisesti 
vastuunalaisena yhtiömiehenä on edellä maini
tut ehdot täyttävä ulkomaalainen. Vaatimus 
itsensä ja omaisuutensa hallitsemisesta merkit
see sitä, että aikakautisen painokirjoituksen 
julkaisijan tulee olla täysivaltainen eikä hän 
saa olla konkurssissa. Tämä vaatimus koskee 
nykyisten säännösten mukaan myös Suomen 
kansalaisia. 

Painovapauden käytännön toteuttamiseen 
liittyy keskeisesti oikeus toimia aikakautisen 
painokirjoituksen päätoimittajana. Tätä oi
keutta ehdotetaan laajennettavaksi yhdenmu
kaisesti painovapauden laajentamisen kanssa 
niin, että Suomen kansalaisen ohella myös 
Suomessa pysyvästi asuva ulkomaalainen voisi 
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olla sanomalehden tai aikakauslehden päätoi
mittajana. Pysyvää asumista maassa ei edelly
tettäisi Suomen kansalaiselta, jolta ei ole edel
lytetty sitä tähänkään asti. Tässä suhteessa 
Suomen kansalaisen ja ulkomaalaisen välillä 
tehtävää erottelua on pidettävä kohtuullisena 
ja ihmisoikeussopimusten sallimana. Viimeksi 
mainitut itse asiassa edellyttävät sopimuksissa 
määrättyjen oikeuksien turvaamista valtion 
tuomiovallan ja oikeudenkäyttöpiirin alaisille 
henkilöille. Suomen kansalaiset kuuluvat eräis
sä suhteissa Suomen tuomiovallan ja oikeuden
käyttöpiirin alaisuuteen oleskelupaikastaan 
riippumatta, ulkomaalaiset lähtökohtaisesti 
vain Suomen alueellisen täysivaltaisuuden pii
rissä ollessaan. 

Vaikka asumista koskeva vaatimus onkin 
asetettu vastaavalle ohjelmatoimittajalle radio
vastuulaissa, ei ole katsottu aiheelliseksi rajoit
taa kansalaisten oikeuksia tässä suhteessa, kos
ka kotipaikkavaatimuksen puuttumisesta ei ole 
aiheutunut käytännössä ongelmia. 

Yhteisenä lisäedellytyksenä niin Suomen 
kansalaisen kuin ulkomaalaisenkin toimimisel
le päätoimittajana olisi täysivaltaisuus. Tämä 
vaatimus on tarpeen päätoimittajalle painova
pauslain mukaan kuuluvan vastuun vuoksi. 
Vastuun toteutuminen edellyttää, että päätoi
mittajana toimiva henkilö on oikeudellisesti 
kelpoinen kantamaan hänelle kuuluvan vas
tuun. 

Painovapauden laajentaminen ehdotetuna 
tavalla poistaisi samalla painovapauslain sekä 
KP-sopimuksen ja EN-sopimuksen välistä risti
riitaa, koska ulkomaalaisten painovapauden 
yleisestä rajoittamisesta luovuttaisiin. 

3. Asian valmistelu 

Ulkomaalaisten oikeus kuulua yhdistyksiin, 
joiden varsinaisena tarkoituksena on vaikuttaa 
valtiollisiin asioihin, on ollut esillä eri vaiheissa 
uuden yhdistyslain valmistelussa. Asiaa on kä
sitelty sekä yhdistyslakikomitean mietinnössä 
(Komiteanmietintö 1984: 1) että tästä mietin
nöstä annetuissa lausunnoissa (Oikeusministe
riön lainvalmisteluosaston julkaisu 111985). 
Uudessa yhdistyslaissa lievennettiinkin tällais
ten yhdistysten jäsenten kansalaisuusvaatimuk
sia siten, että jäseninä voivat olla Suomen 
kansalaisten lisäksi myös sellaiset toisen poh
joismaan kansalaiset, joilla on kotipaikka Suo
messa. 

Eduskunnassa asiasta käydyssä keskustelus
sa tuli esille kysymys siitä, olisiko mahdollista 
lieventää kansalaisuusvaatimuksia edelleen si
ten, että muillakin ulkomaalaisilla olisi oikeus 
kuulua poliittisiin puolueisiin. Hallituksen esi
tykseen antamassaan vastauksessa eduskunta 
edellyttikin, "että hallitus viivyttelemättä 
käynnistää selvityksen siitä, mitä muutoksia 
yhdistyslain muuttaminen siten, että maassam
me vakituisesti asuvat ulkomaalaiset saavat 
riittävät mahdollisuudet yhdistystoimintaan, 
aiheuttaa puoluelakiin ja kansanedustajain 
vaaleista annettuun lakiin ja antaa selvityksen 
valmistuttua eduskunnalle asiaa koskevat la
kiehdotukset". 

Kokoontumislainsäädännön uudistamista 
valmisteltiin oikeusministeriössä 1970-luvulla. 
Aluksi oli tarkoitus valmistella pelkästään mie
lenosoituksia koskevia säännöksiä, mutta työn 
kuluessa vahvistui käsitys, ettei erillisen mie
lenosoituslain valmistelu ollut tarkoituksenmu
kaista, vaan samassa laissa olisi säädettävä 
laajemminkin perustuslain suojaamasta ko
koontumisesta. Ehdotus uudeksi kokoontumis
laiksi valmistui oikeusministeriössä vuonna 
1975 (Oikeusministeriön lainsäädäntöosaston 
julkaisu 611975). Ehdotuksen mukaan myös 
ulkomaalaisilla olisi ollut oikeus osallistua ko
kouksiin ja määrätyin rajoituksin myös järjes
tää niitä. Ehdotetun lain säännöksiä olisi sovel
lettu myös mielenosoituksiin. Varsinkin ko
kousten järjestämisoikeuden myöntämistä ul
komaalaisille arvosteltiin useissa esitysehdotuk
sesta annetuissa lausunnoissa. Säännöstä tar
kistettiinkin lakiehdotuksen jatkovalmistelussa 
niin, että tämä oikeus olisi vain niillä ulkomaa
laisilla, joilla on Suomessa äänioikeus kunnal
lisvaaleissa. Oikeutta osallistua kokouksiin eh
dotettiin tarkistetussakin lakiehdotuksessa kai
kille ulkomaalaisille. Lakiehdotuksen pohjalta 
ei kuitenkaan ryhdytty lainsäädäntötoimiin. 

Painovapauslaki on säilynyt pääosin saman 
sisältöisenä kuin se vuonna 1919 säädettiin. 
Eräitä lain vastuu- ja rangaistussäännöksiä on 
muutettu vuonna 1930. Sota-ajan poikkeuksel
lisissa oloissa painovapautta rajoitettiin väliai
kaisesti hallinnollisin määräyksin painovapaus
lakia muuttamatta muun muassa siten, että 
jossain määrin palattiin ennakkosensuuriin (so
tasensuuri). Myöhemmin on lain valvonta- ja 
vastuusäännöksiin tehty joitakin muutoksia. 
Sen sijaan painovapautta koskeva lain 1 §, 
aikakautisen painokirjoituksen julkaisemisoi
keutta koskeva 19 § ja päätoimittajan kelpoi-
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suutta koskeva 21 § ovat edelleen alkuperäises
sä muodossaan. 

Siirtolaisuusasiain neuvottelukunta on mie
tinnössään XII (1988:41) käsitellyt Suomen 
ulkomaalaispolitiikkaan vaikuttavia tekijöitä 
ja tehnyt toimenpide-esityksiä ulkomaalaisten 
aseman parantamiseksi muun muassa poliittis
ten oikeuksien käytön suhteen. Tässä esitykses
sä tehtävien muutosehdotusten lisäksi neuvot
telukunta on esittänyt, että kunnallinen äänioi
keus ja vaalikelpoisuus laajennettaisiin koske
maan kaikkia Suomessa asuvia ulkomaalaisia, 
jotka on henkikirjoitettu Suomessa kahtena 
peräkkäisenä vaalivuotta edeltävänä vuonna ja 
että ryhdyttäisiin valmistelemaan hallitusmuo
don II luvun muuttamista siten, että nykyiset 
vain Suomen kansalaisille turvatut perusoi
keudet säädettäisiin koskemaan myös Suomen 
oikeudenkäyttöpiiriin kuuluvia ulkomaalaisia. 

Ulkomaalaisten poliittisia oikeuksia on kar
toitettu myös muun muassa Pohjoismaiden 
neuvoston julkaisussa "Pohjoismaalaisten oi
keudet Pohjolassa" (NU 1985:6) ja oikeus
ministeriössä laaditussa selvityksessä "Euroo
pan neuvoston ihmisoikeussopimus Suomen 
näkökulmasta". Viimeksi mainitussa perus
selvityksessä ilmi tulleet selvimmät puutteet 
ulkomaalaisten osallistumisessa poliittiseen toi
mintaan Suomessa on tässä esityksessä ehdo
tettu poistettaviksi. 

Oikeusministeriö asetti 23 päivänä maalis
kuuta 1989 työryhmän, jonka tehtäväksi an
nettiin valmistella hallituksen esityksen muo
toon laaditut ehdotukset säännöksiksi, joilla 
Suomessa kotipaikan omaavalle ulkomaalaisel
le annettaisiin oikeus kuulua myös niin sanot
tuihin valtiollisiin yhdistyksiin. Lisäksi työryh
män tehtäväksi annettiin selvittää, mitä seuran-

naismuutoksia tämän johdosta olisi samassa 
yhteydessä tehtävä yleisistä kokouksista annet
tuun lakiin, painovapauslakiin tai muuhun 
lainsäädäntöön sekä tehdä tässä suhteessa tar
peellisiksi havaitsemansa lainmuutosehdotuk
set. 

Ulkomaalaisten poliittista osallistumista sel
vittänyt työryhmä luovutti mietintönsä 30 päi
vana toukokuuta 1989 oikeusministeriölle. 
Mietintöön liittyy yhden työryhmän jäsenen 
eriävä mielipide. Työryhmän ehdotuksesta 
pyydettiin lausunto kaikilta puolueilta, eräiltä 
ministeriöiltä, kuntien keskusjärjestöiltä, leh
distön ja toimittajien etujärjestöiltä, Suomen 
ulkomaalaisyhdistykseltä, Suomen Nimismies
yhdistykseltä sekä Suomen Poliisien Liitolta. 
Annetuissa lausunnoissa työryhmän ehdotuk
siin suhtauduttiin pääosin myönteisesti. Muu
tamat lausunnonantajat olivat sitä mieltä, että 
ulkomaalaisille olisi aiheellista myöntää ehdo
tettujen poliittisten oikeuksien lisäksi myös 
äänioikeus ja vaalikelpoisuus ainakin kunnal
lisvaaleissa. 

Tämä esitys on valmisteltu virkatyönä oi
keusministeriössä työryhmän mietinnön ja siitä 
saatujen lausuntojen pohjalta. 

4. Esityksen vaikutukset 

Esityksellä ei ole organisatorisia taikka ta
loudellisia vaikutuksia. Tarkistamalla Suomes
sa asuvien ulkomaalaisten asemaa ehdotetuna 
tavalla poistetaan nyt muutettaviksi ehdotettu
jen lakien osalta esteet ratifioida ilman varau
mia Suomen allekirjoittama Euroopan neuvos
ton ihmisoikeussopimus. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten perustelut 

1.1. Yhdistyslaki 

JO §. Jäsenet. Lain 10 §:ssä säännellään jä
senyyttä aatteellisessa yhdistyksessä. Säännös 
koskee paitsi sitä, kuka voi kuulua yhdistyk
seen tai liittyä siihen, myös yhdistyksen perus
tamista. Pykälän 2 momentti koskee jäsenyyttä 

sellaisessa yhdistyksessä, jonka varsinaisena 
tarkoituksena on vaikuttaa valtiollisiin asioi
hin. Tällaisten valtiollisten yhdistysten jäsenyy
delle asetetuista kansalaisuusvaatimuksista eh
dotetaan kokonaan luovuttavaksi. Ehdotettu 
yhdistymisvapauden laajennus ei kuitenkaan 
avaisi valtiollisen yhdistyksen jäsenyyttä kaikil
le ulkomaalaisille, esimerkiksi Suomessa vain 
tilapäisesti oleskeleville. Muutos koskisi vain 
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sellaisia ulkomaalaisia, joilla on kotipaikka 
Suomessa ja joiden toisin sanoen voidaan kat
soa olevan täällä vakinaisesti. Tämä koskee 
sekä toisen maan kansalaisia että kansalaisuu
dettomia henkilöitä. Suomen kansalaisten yh
distymisvapaus olisi valtiollistenkin yhdistysten 
kohdalla riippumaton siitä, onko henkilöillä 
kotipaikka Suomessa. 

Ulkomaalaisella on säännöksessä tarkoitetul
la tavalla kotipaikka Suomessa, jos hänet on 
merkitty väestökirjalaissa (141/69) tarkoitet
tuun kotipaikkarekisteriin. Mainitun lain 2 §:n 
mukaan väestökirjoja pidetään Suomen kansa
laisista ja eräin poikkeuksin myös kaikista 
Suomessa vakinaisesti asuvista ulkomaalaisis
ta. Se, mitä vakinaisella asumisella tässä tar
koitetaan, käy ilmi väestökirja-asetuksen (198/ 
70) 20 §:stä. Sen mukaan ulkomaalainen, jon
ka oleskelu Suomessa on kestänyt tai on tar
koitettu kestämään yhtämittaisesti kauemmin 
kuin vuoden, on velvollinen viipymättä ilmoit
tautumaan asuinpaikkansa rekisteritoimistolle 
väestörekisteriin ja kotipaikkarekisteriin mer
kitsemistä varten. Käytännössä kotipaikkare
kisteriin merkitseminen edellyttää, että henkilö 
on saanut oleskeluluvan vähintään yhdeksi 
vuodeksi. 

35 §. Hallitus. Pykälän 2 ja 3 momentissa 
säädetään yhdistyksen hallituksen jäsenten kel
poisuusehdoista ja asetetaan hallitukselle eräitä 
muita vaatimuksia. Pykälän 3 momentin toi
sessa virkkeessä on asetettu eräitä lisävaati
muksia valtiollisen yhdistyksen hallitukselle. 
Yhdenmukaisesti 10 §:ään ehdotetun muutok
sen kanssa poistettaisiin myös valtiollisen yh
distyksen hallituksen jäsenille asetetut kansa
laisuusvaatimukset. Sen sijaan vaadittaisiin 
edelleen, että kaikilla valtiollisen yhdistyksen 
hallituksen jäsenillä on kotipaikka Suomessa. 
Tämä vaatimus koskee niin Suomen kansalai
sia kuin ulkomaalaisia. 

Pykälän 3 momentin ensimmäinen virke kos
kee hallituksen jäsenten kotipaikkavaatimuksia 
niin sanotuissa tavallisissa yhdistyksissä. Näis
sä yhdistyksissä sisäasiainministeriö voi myön
tää luvan poiketa kotipaikkavaatimuksista. 
Lupaviranomaiseksi ehdotetaan nyt oikeus
ministeriötä, jolle yhdistyksiä koskevat asiat 
muutoin kuuluvat. Kun ulkomaalaisten yhdis
tymisvapauden rajoituksista, joiden noudatta
misen valvonta on tähän asti kuulunut hallin
nollisesti sisäasiainministeriölle, on uudessa yh
distyslaissa luovuttu, ei yhdistyksen hallituksen 
jäsenten kotipaikkaan liittyvää harkintaa voi-

tane pitää sellaisena asiana, jonka välttämättä 
tulisi olla sisäasiainministeriöllä. Hallituksen 
jäsenten kotipaikkaa koskevia poikkeuslupia ei 
tähän asti ole tarvinnut myöntää, koska koti
paikkavaatimuksia ei yhdistyslainsäädännössä 
ole ollut. Säätiöiden kohdalla vastaavat poik
keusluvat myöntää valtioneuvosto, jolle ne esi
tellään oikeusministeriöstä. Osakeyhtiöissä täl
laiset luvat myöntää kauppa- ja teollisuusmi
nisteriö sekä osuuskunnissa valtioneuvosto, 
jolle ne esitellään niin ikään kauppa- ja teolli
suusministeriöstä. Sisäasiainministeriö vastus
taa poikkeuslupaviranomaista koskevaa ehdo
tusta sillä perusteella, että nimenomaan sisäasi
ainministeriön hallinnonalalla, jolla toimivat 
ulkomaalaiskeskus ja poliisi mukaan lukien 
suojelupoliisi, on selvästi eniten ulkomaalaisia 
koskevaa sellaista tietoa, jota kriittisissä ta
pauksissa saatetaan tarvita poikkeuslupaa har
kittaessa. 

1.2. Laki yleisistä kokouksista 

1 §. Pykälän 1 momentissa ilmaistaisiin peri
aate, jonka mukaan kaikilla on kansalaisuu
desta, kotipaikasta tai muista ominaisuuksista, 
kuten vajaavaltaisuudesta, riippumatta oikeus 
kokoontua yleisiin kokouksiin. Muutoin mo
mentti vastaa voimassa olevan lain 1 §:n 1 
momenttia kielellisesti tarkistettuna. 

2 §. Pykälässä säädettäisiin siitä, kenellä on 
oikeus järjestää yleinen kokous. Tämä oikeus 
olisi kaikilla täysivaltaisilla Suomen kansalai
silla ja niillä täysivaltaisilla ulkomaalaisilla, 
joilla on kotipaikka Suomessa. Kotipaikka 
määräytyisi samalla tavoin kuin edellä yhdis
tyslain 10 §:n perusteluissa on selostettu. Ko
kouksen järjestäjän täysivaltaisuusvaatimuk
sesta seuraa, että alle 18-vuotias tai holhotta
vaksi julistettu ei voisi olla kokouksen järjestä
jänä. Tätä voidaan perustella sillä, että ko
kouksen järjestäjän tulee olla oikeudellisesti 
kelpoinen vastaamaan kokouksesta. Kokouk
sen järjestämisoikeuden myöntämistä myös va
jaavaltaisille olisi kuitenkin harkittava kokous
lain kokonaisuudistuksen yhteydessä. Muun 
muassa lapsen oikeuksia koskeva YK:n yleisso
pimus, joka saatettaneen vielä kuluvana vuon
na YK:n yleiskokouksen hyväksyttäväksi ja 
jonka valmisteluun myös Suomi on osallistu
nut, saattaa aiheuttaa tässä suhteessa säännök
sen tarkistamistarvetta. 
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Kokouksen järjestämisoikeus olisi fyysisten 
henkilöiden lisäksi myös Suomessa rekisteröi
dyillä yhdistyksillä. Nykyinen säännös myön
tää kokouksen järjestämisoikeuden yhdistyksil
le. Vaikka ehdotettu säännös näyttäisi sana
muotonsa perusteella tiukentavan yhdistysten 
oikeutta kokouksen järjestämiseen, kysymys 
on kuitenkin vain säännöksen sisällön selventä
misestä. Muutos ei asiallisesti merkitse ko
kouksen järjestämisoikeuden rajoittamista ny
kyisestä, koska rekisteröimätön yhdistys ei yh
distyksenä ole tähänkään asti voinut olla vas
tuullisena kokouksen järjestäjänä. Tällaisessa 
tilanteessa kokouksen vastuullisina järjestäjinä 
toimivat asiaa yhdistyksen puitteissa hoitavat 
luonnolliset henkilöt. 

1.3. Painovapauslaki 

1 §. Pykälän mukaan oikeus julkaista paino
kirjoituksia kuuluisi rajoituksetta jokaiselle 
Suomen kansalaiselle. Säännös vastaa nykyisen 
painovapauslain 1 §:ssä ilmaistua periaatetta. 
Painokirjoitusten julkaisemisoikeus olisi lisäksi 
niillä ulkomaalaisilla, joilla on kotipaikka Suo
messa. Kotipaikka määräytyisi samalla tavoin 
kuin edellä yhdistyslain 10 §:n perusteluissa on 
selostettu. Kotipaikkavaatimuksen asettamista 
ulkomaalaisille voidaan pitää perusteltuna ot
taen huomioon sen vastuun, jonka painova
pauslaki asettaa kirjoituksen sisällöstä muiden 
ohella myös kirjoituksen julkaisijalle. Vastuun 
toteutuminen edellyttää, että julkaisija on ta
voitettavissa Suomessa. Muilta osin ehdotettu 
pykälä vastaa sisällöltään voimassa olevan pai
novapauslain 1 §:ää kielellisesti tarkistettuna. 

19 §. Pykälän 1 momentissa säädetään siitä, 
kenellä on oikeus julkaista aikakautisia paino
kirjoituksia, sekä aikakautisen painokirjoituk
sen ilmestymisestä edeltäpäin tehtävästä ilmoi
tuksesta. Momentin mukaan aikakautisia pai
nokirjoituksia voivat julkaista vain itseään ja 
omaisuuttaan hallitsevat Suomen kansalaiset 
sekä sellaiset yhteisöt, joissa hallituksen pu
heenjohtajana tai henkilökohtaisesti vastuun
alaisena yhtiömiehenä on mainitut ehdot täyt
tävä Suomen kansalainen. Momenttia ehdote
taan muutettavaksi niin, että myös Suomessa 
pysyvästi asuvat ulkomaalaiset, jotka hallitse
vat itseään ja omaisuuttaan, sekä yhteisöt, 
joissa hallituksen puheenjohtajana tai henkilö
kohtaisesti vastuunalaisena yhtiömiehenä on 

tällainen ulkomaalainen, vms1vat julkaista 
Suomessa aikakautisia painokirjoituksia. Koti
paikka määräytyisi samalla tavoin kuin edellä 
yhdistyslain 10 §:n perusteluissa on selostettu. 
Kotipaikkavaatimuksen asettaminen ulkomaa
laiselle on perusteltua samoista syistä kuin 
edellä 1 §:n perusteluissa on esitetty. Vaati
muksesta, jonka mukaan aikakautisen paino
kirjoituksen julkaisijan tulee hallita itseään ja 
omaisuuttaan, seuraa, että hänen on oltava 
täysivaltainen eikä hän saa olla konkurssissa. 
Momenttiin ehdotetaan lisäksi joitakin kielelli
siä tarkistuksia. 

21 § . Pykälässä säädettäisiin siitä, kuka voi 
olla aikakautisen painokirjoituksen päätoimit
tajana. Tämä oikeus olisi täysivaltaisilla Suo
men kansalaisilla sekä sellaisilla täysivaltaisilla 
ulkomaalaisilla, joilla on kotipaikka Suomes
sa. Yleisenä edellytyksenä päätoimittajana toi
mimiselle olisi täysivaltaisuus. Alaikäinen (alle 
18-vuotias) ja holhottavaksi julistettu ei siten 
voisi olla aikakautisen painokirjoituksen pää
toimittajana. Täysivaltaisuuden vaatiminen 
päätoimittajalta on tarpeen ottaen huomioon 
hänen keskeisen vastuunsa painokirjoituksen 
sisällöstä. Päätoimittajan tulee olla oikeudelli
sesti kelpoinen vastaamaan painokirjoituksen 
sisällöstä. 

Ulkomaalaiselta edellytettäisiin lisäksi, että 
hänellä on kotipaikka Suomessa. Myös tämä 
vaatimus liittyy päätoimittajan vastuuseen. 
Vastuun toteutuminen edellyttää, että päätoi
mittaja on tavoitettavissa Suomessa. Kotipaik
ka määräytyisi edellä yhdistyslain 10 §:n perus
teluissa selostetulla tavalla. 

Voimassa olevan painovapauslain 21 §:n 
mukaan päätoimittajan tulee olla myös "mies
kohtaisesti vapaana". Tämä tarkoittaa sitä, 
ettei esimerkiksi pidätetty tai vankeusrangais
tusta suorittava henkilö voi olla päätoimittaja
na. Tästä vaatimuksesta ehdotetaan luovutta
vaksi, koska se ei ole nykyoloissa enää tarpeen. 

2. Voimaantulo 

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan 1 päivänä 
tammikuuta 1990 eli samanaikaisesti kuin uusi 
yhdistyslaki tulee voimaan. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotuk
set: 
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1. 
Laki 

yhdistyslain 10 ja 35 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 26 päivänä toukokuuta 1989 annetun yhdistys
lain (503/89) 10 §:n 2 momentti ja 35 §:n 3 momentti näin kuuluviksi: 

10 § 

Jäsenet 

Jos yhdistyksen varsinaisena tarkoituksena 
on vaikuttaa valtiollisiin asioihin, saavat yhdis
tyksen jäseninä olla vain Suomen kansalaiset ja 
sellaiset ulkomaalaiset, joilla on kotipaikka 
Suomessa, sekä sellaiset yhdistykset, joissa tai 
joihin suoraan tai välillisesti kuuluvissa yhdis
tyksissä on jäseninä vain edellä mainittuja 
henkilöitä. 

2. 

35 § 

Hallitus 

Puheenjohtajalla ja vähintään puolella halli
tuksen muista jäsenistä on oltava kotipaikka 
Suomessa, jollei oikeusministeriö myönnä lu
paa poiketa tästä. Jos yhdistyksen varsinaisena 
tarkoituksena on valtiollisiin asioihin vaikutta
minen, saa hallituksen jäsenenä olla vain hen
kilö, jolla on kotipaikka Suomessa. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 

päivänä 

Laki 
yleisistä kokouksista annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan yleisistä kokouksista 20 päivänä helmikuuta 
1907 annetun lain 1 §:n 1 momentti ja 2 § näin kuuluviksi: 

1 § 
Kaikilla on oikeus kokoontua yleisiin ko

kouksiin keskustelemaan yleisistä asioista tai 
muussa luvallisessa tarkoituksessa, noudattaen 
mitä tässä laissa säädetään. 

2 § 
Yleisen kokouksen saa järjestää jokainen 

3. 

täysivaltainen Suomen kansalainen sekä täysi
valtainen ulkomaalainen, jolla on kotipaikka 
Suomessa. Sama oikeus on myös Suomessa 
rekisteröidyllä yhdistyksellä. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 

päivänä 

Laki 
painovapauslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 4 päivänä tammikuuta 1919 annetun painova
pauslain 1 §, 19 §:n 1 momentti ja 21 § näin kuuluviksi: 

§ 
Suomen kansalaisella on oikeus viranomais

ten ennalta estämättä julkaista painokirjoituk-

sia noudattaen, mitä tässä laissa säädetään. 
Sama oikeus on myös ulkomaalaisella, jolla on 
kotipaikka Suomessa. 
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19 § 
Aikakautisen painokirjoituksen julkaiseruis

oikeudesta sekä sen ilmestymisestä edeltäpäin 
tehtävästä ilmoituksesta on sellaisen kirjoituk
sen kustantajaan nähden voimassa, mitä 2 
luvussa kirjanpainajasta ja hänen liikkeestään 
tehtävästä ilmoituksesta on säädetty. Mitä 
5 §:n 1 momentissa on säädetty Suomen kansa
laisesta, koskee kuitenkin myös ulkomaalaista, 
jolla on kotipaikka Suomessa. Ilmoitus on 
7 §:stä poiketen tehtävä sen paikkakunnan vi
ranomaiselle, jossa painokirjoitusta aiotaan 
julkaista. Ilmoituksessa on myös mainittava 
kirjoituksen nimi ja painatuspaikka, kuinka 
usein kirjoituksen on määrä ilmestyä sekä mis-

Helsingissä 20 päivänä lokakuuta 1989 

sä kirjapainossa sitä aiotaan painattaa, niin 
myös henkilö, jonka tulee päätoimittajana val
voa kirjoituksen julkaisemista ja määrätä sen 
sisällöstä. 

21 § 
Aikakautisen painokirjoituksen päätoimitta

jana voi olla täysivaltainen Suomen kansalai
nen sekä täysivaltainen ulkomaalainen, jolla 
on kotipaikka Suomessa. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19' . 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Oikeusministeri Matti Louekoski 
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Liite 

1. 
Laki 

yhdistyslain 10 ja 35 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 26 päivänä toukokuuta 1989 annetun yhdistys
lain (503/89) 10 §:n 2 momentti ja 35 §:n 3 momentti näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

10§ 

Jäsenet 

Jos yhdistyksen varsinaisena tarkoituksena 
on vaikuttaa valtiollisiin asioihin, saavat yhdis
tyksen jäseninä olla vain Suomen kansalaiset, 
sellaiset muun pohjoismaan kansalaiset, joilla 
on kotipaikka Suomessa, sekä sellaiset yhdis
tykset, joissa tai joihin suoraan tai välillisesti 
kuuluvissa yhdistyksissä on jäseninä vain edel
lä mainittuja yksityisiä henkilöitä. 

Jos yhdistyksen varsinaisena tarkoituksena 
on vaikuttaa valtiollisiin asioihin, saavat yhdis
tyksen jäseninä olla vain Suomen kansalaiset ja 
sellaiset ulkomaalaiset, joilla on kotipaikka 
Suomessa, sekä sellaiset yhdistykset, joissa tai 
joihin suoraan tai välillisesti kuuluvissa yhdis
tyksissä on jäseninä vain edellä mainittuja 
henkilöitä. 

35 § 

Hallitus 

Puheenjohtajalla ja vähintään puolella halli
tuksen muista jäsenistä on oltava kotipaikka 
Suomessa, jollei sisäasiainministeriö myönnä 
lupaa poiketa tästä. Jos yhdistyksen varsinaise
na tarkoituksena on valtiollisiin asioihin vai
kuttaminen, saa hallituksen jäsenenä olla vain 
sellainen Suomen tai muun pohjoismaan kan
salainen, jolla on kotipaikka Suomessa. 

3 391340U 

Puheenjohtajalla ja vähintään puolella halli
tuksen muista jäsenistä on oltava kotipaikka 
Suomessa, jollei oikeusministeriö myönnä lu
paa poiketa tästä. Jos yhdistyksen varsinaisena 
tarkoituksena on valtiollisiin asioihin vaikutta
minen, saa hallituksen jäsenenä olla vain hen
kilö, jolla on kotipaikka Suomessa. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 

päivänä 
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2. 
Laki 

yleisistä kokouksista annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan yleisistä kokouksista 20 päivänä helmikuuta 
1907 annetun lain 1 §:n 1 momentti ja 2 § näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki 

1 §. 
Keskustelemaan yleisistä asioista taikka 

muussa luvallisessa tarkoituksessa olkoon oi
keus kokoontua yleisiin kokouksiin noudattaen 
mitä tässä laissa säädetään. 

2 §. 
Yleisen kokouksen saakoon toimeenpanna 

Suomen kansalainen, joka on hyvämaineinen 
eikä ole holhouksenalainen, kuin myös yhdis
tys. 

3. 

Ehdotus 

1 § 
Kaikilla on oikeus kokoontua yleisiin ko

kouksiin keskustelemaan yleisistä asioista tai 
muussa luvallisessa tarkoituksessa, noudattaen 
mitä tässä laissa säädetään. 

2 § 
Yleisen kokouksen saa järjestää jokainen 

täysivaltainen Suomen kansalainen sekä täysi
valtainen ulkomaalainen, jolla on kotipaikka 
Suomessa. Sama oikeus on myös Suomessa 
rekisteröidyllä yhdistyksellä. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 . 

päivänä 

Laki 
painovapauslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 4 päivänä tammikuuta 1919 annetun painova
pauslain 1 §, 19 §:n 1 momentti ja 21 § näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki 

1 §. 
Jokaisella Suomen kansalaisella olkoon oi

keus, julkisen viranomaisen saamatta ennakol
ta panna minkäänlaista estettä, julkaista pai
nokirjoituksia, noudattaen mitä tässä laissa 
säädetään. 

19 §. 
Aikakautisen painokirjoituksen julkaisemis

oikeudesta sekä sen ilmestymisestä edeltäpäin 
tehtävästä ilmoituksesta olkoon sellaisen kir
joituksen kustantajaan nähden voimassa mitä 
2 luvussa kirjanpainajasta ja hänen liikkees
tään tehtävästä ilmoituksesta on sanottu, kui
tenkin siten, että ilmoitus on tehtävä sen paik
kakunnan viranomaiselle, jossa painokirjoitus
ta aiotaan julkaista. Ilmoituksessa on myös 

Ehdotus 

1 § 
Suomen kansalaisella on oikeus viranomais

ten ennalta estämättä julkaista painokirjoituk
sia noudattaen, mitä tässä laissa säädetään. 
Sama oikeus on myös ulkomaalaisella, jolla on 
kotipaikka Suomessa. 

19 § 
Aikakautisen painokirjoituksen julkaisemis

oikeudesta sekä sen ilmestymisestä edeltäpäin 
tehtävästä ilmoituksesta on sellaisen kirjoituk
sen kustantaj aan nähden voimassa, mitä 2 
luvussa kirjanpainajasta ja hänen liikk,estään 
tehtävästä ilmoituksesta on säädetty. Mitä 
5 §:n 1 momentissa on säädetty Suomen kansa
laisesta, koskee kuitenkin myös ulkomaalaista, 
jolla on kotipaikka Suomessa. Ilmoitus on 
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Voimassa oleva laki 

mainittava kirjoituksen mm1 Ja painatuspaik
ka, kuinka usein kirjoituksen on määrä ilmes
tyä sekä missä kirjapainossa sitä aiotaan pai
nattaa, niin myös henkilö, jonka tulee päätoi
mittajana valvoa kirjoituksen julkaisemista ja 
määrätä sen sisällys. 

21 §. 
Aikakautisen painokirjoituksen päätoimitta

jana saa olla jokainen Suomen kansalainen, 
joka nauttii kansalaisluottamusta, on mieskoh
taisesti vapaana, eikä ole holhouksen alainen. 

Ehdotus 

7 § :stä poiketen tehtävä sen paikkakunnan vi
ranomaiselle, jossa painokirjoitusta aiotaan 
julkaista. Ilmoituksessa on myös mainittava 
kirjoituksen nimi ja painatuspaikka, kuinka 
usein kirjoituksen on määrä ilmestyä sekä mis
sä kirjapainossa sitä aiotaan painattaa, niin 
myös henkilö, jonka tulee päätoimittajana val
voa kirjoituksen julkaisemista ja määrätä sen 
sisällöstä. 

21 § 
Aikakautisen painokirjoituksen päätoimitta

jana voi olla täysivaltainen Suomen kansalai
nen sekä täysivaltainen ulkomaalainen, jolla 
on kotipaikka Suomessa. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 . 

päivänä 
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