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Hallituksen esitys Eduskunnalle sotilaskurinpitolain muutta
misesta ja eräiksi siihen Iiittyviksi Iaeiksi 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi soti
laskurinpitolakia niin, että arestia ei enää 
määrättäisi kurinpitomenettelyssä. Eräiden 
rangaistusten täytäntöönpanoa koskevia 
säännöksiä ehdotetaan tarkistettaviksi ja la
kiin ehdotetaan eräitä muun lainsäädännön 
muuttumisesta aiheutuvia muutoksia. 

Rikoslain säännökseen, joka koskee luva
tonta arestista poistumista sekä muun poistu
misrajoituksen tai poistumiskiellon rikkomis
ta, ehdotetaan sisällytettäväksi myös poistu
misrangaistus. 

Sotilasoikeudenkäyntilakia ehdotetaan 
muutettavaksi niin, että sanotussa laissa tar
koitetussa järjestyksessä voitaisiin käsitellä 
myös sotilasrikoksen kanssa samalla teolla 
tehty muu vähäinen rikos. Lisäksi puolus
tusvoimien virkanimikkeitä sisältäviä 
säännöksiä ehdotetaan tarkistettaviksi vastaa
maan muun lainsäädännön muutoksia. 

Lait ovat tarkoitetutut tulemaan voimaan 
mahdollisimman pian sen jälkeen kun ne on 
hyväksytty ja vahvistettu. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Nykytila 

1.1. Lainsäädäntö ja käytäntö 

Vuoden 1984 alusta voimaan tullut sotilas
oikeudenhoidon kokonaisuudistus merkitsi 
sotilasrikoksia koskevien säännösten sisällyt
tämistä rikoslain 45 lukuun erityisen sotavä
en rikoslain sijasta, sotilaskurinpitomenette
lyä koskevien säännösten siirtämistä asetuk
sesta sotilaskurinpitolakiin (331/1983) ja 
sotilasoikeudenkäyntimenettelyn siirtämistä 
rauhan aikana erityisistä sotatuomioistuimis
ta yleisiin tuomioistuimiin. Sotilaskurinpito
menettelyä koskevissa uusissa säännöksissä 
korostettiin oikeusturvanäkökohtia muun 
muassa niin, että lakimiesten osuutta asian 
käsittelyssä lisättiin ja seuraamusten täytän
töönpanoa selkeytettiin. Lisäksi kurinpito
menettelyssä määrättävien kurinpitoseuraa-
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musten enimmäismääriä alennettiin ja kurin
pitoesimiesten toimivaltaa rajoitettiin. Uute
na seuraamuksena otettiin aiemmin käytössä 
olleiden arestin ja varoituksen lisäksi käyt
töön kurinpitosakko. Sittemmin seuraamus
ten joukkoon on lisätty vielä poistumisran
gaistus. 

Sotilaskurinpitolakia on muutamia kertoja 
tarkistettu, muun muassa Suomen ratifioitua 
Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuk
sen. Tällöin tuli mahdolliseksi valittaa ku
rinpitorangaistuksesta tuomioistuimeen. 
Muutoksen tullessa voimaan toukokuussa 
1990 lain katsottiin olevan sopusoinnussa 
sanotun sopimuksen kansalliselle lainsäädän
nölle asettamien velvoitteiden kanssa. 

Voimassa olevan sotilaskurinpitolain mu
kaan sotilaskurinpitomenettelyssä määrättä
vät seuraamukset jaetaan kurinpito-ojennuk
siin, joita ovat muistutus, ylimääräinen pal-
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velus ja poistumiskielto, sekä kurinpitoran
gaistuksiin, joita ovat varoitus, kurinpitosak
ko, poistumisrangaistus ja aresti. 

Kurinpitomenettelyssä määrättyjen seuraa
musten kokonaismäärä on viime vuosina 
vähentynyt. Seuraamuksia määrättiin vuonna 
1995 vajaat 5700, joista kurinpitorangaistuk
sia oli noin 800. Aiempaa selvästi vähem
män on määrätty arestirangaistuksia. Niiden 
osuus kaikista seuraamuksista oli vuonna 
1995 2,6 prosenttia. 

Sotilasoikeudenkäyntilain (32611983) mu
kaisessa järjestyksessä käsitellään niin sano
tut sotilasoikeudenkäyntiasiat. Sotilasoikeu
denkäyntiasioilla tarkoitetaan lain 2 § :n mu
kaan sotilasrikoksia koskevia asioita, jotka 
luetellaan sanotussa pykälässä. Sotilasrikok
seen voi syyllistyä ainoastaan sotilas. Soti
lasoikeudenkäyntiasioita käsittelevät tietyt 
laissa määrätyt käräjäoikeudet. 

1.2. Nykytilan arviointi 

Sotilaskurinpito laki 

Hallitusmuodon perusoikeussäännöksiä 
uudistettaessa hallitusmuodon 6 §:ään on 
sisällytetty aiempaa yksityiskohtaisempia 
säännöksiä muun muassa henkilökohtaiseen 
koskemattomuuteen puuttumisesta ja va
paudenmenetyksestä. Pykälän 3 momentin 
mukaan sellaisen rangaistuksen, joka sisältää 
vapaudenmenetyksen, määrää tuomioistuin. 
Säännöksen perustelujen mukaan (HE 
30911993 vp) ilmaisulla on tarkoitettu kattaa 
kaikki asiallisesti rangaistusta merkitsevät 
vapaudenmenetykset, mistä syystä sen sovel
tamisala on laajempi kuin rikoslain 2 luvun 
1 §:n 1 momentissa käytetty vankeuden kä
site. Perustelujen mukaan säännöksessä tar
koitettuihin vapaudenmenetyksiin kuuluu 
muun muassa sotilaskurinpitolain mukainen 
arestirangaistus. Hallitusmuodon 6 §:n 3 mo
mentin säännöksestä seuraa, ettei arestia voi
taisi enää määrätä kurinpitomenettelyssä. 

Sotilasoikeudenkäyntilaki 

Sotilasoikeudenkäyntilain mukaan myös 
sotilasrikosta koskeva syyte saadaan tutkia 
alioikeudessa, jos sotilasta syytetään sotilas
oikeudenkäyntiasiana käsiteltävän rikoksen 
lisäksi muusta rikoksesta. Oikeuskäytännössä 
on herättänyt epätietoisuutta, voidaanko soti
lasoikeudenkäyntiasiana käsitellä myös soti
lasrikoksen kanssa samalla teolla tehty muu 

vähäinen rikos. 
Olisi tarkoituksenmukaista, että esimerkik

si tapaus, jossa sotilas on ottanut luvatta 
käyttöönsä puolustusvoimien tai toisen soti
laan ajoneuvon, jättänyt täyttämättä esimie
hen antaman käskyn ja autolla ajaessaan 
syyllistynyt liikenteen vaarantamiseen ja 
samalla jäänyt saapumatta vartiotehtävään, 
voitaisiin kokonaisuudessaan käsitellä soti
lasoikeudenkäyntiasiana, vaikka liikenteen 
vaarantaminen ei olekaan sotilasrikos. Tässä 
rikoskokonaisuudessa päärikoksia ovat joka 
tapauksessa sotilasrikokset, joiden käsittely 
edellyttää sotilasasiantuntemusta. Samoin 
puolustusvoimien ajoneuvon luvaton käyt
töönotto ja sillä päihtyneenä ajaminen olisi 
tarkoituksenmukaisinta käsitellä sotilasoikeu
denkäyntiasiana. Tämän tyyppisiä asioita on 
jo käsiteltykin sotilasoikeudenkäyntiasiana. 

2. Esityksen tavoitteet ja keskeiset 
ehdotukset 

Sotilaskurinpito laki 

Esityksessä sotilaskurinpitolain arestia kos
kevia säännöksiä ehdotetaan tarkistettaviksi 
niin, että ne olisivat sopusoinnussa perusoi
keusuudistuksen yhteydessä muutetun halli
tusmuodon 6 §:n 3 momentin kanssa. Lakia 
ehdotetaan muutettavaksi niin, että arestia ei 
enää määrättäisi kurinpitomenettelyssä. Tuo
mioistuin voisi kuitenkin edelleen tuomita 
arestia. 

Eräitä lain jossain määrin epäselviä sään
nöksiä ehdotaan tarkistettaviksi ja lakiin eh
dotetaan lisättäviksi siitä nyt puuttuvia sään
telyjä. Tarkennukset koskevat muun muassa 
kurinpitosakon rahamäärän määräytymistä 
yhdeltä päivältä, arestin ja poistu
misrangaistuksen muuttamista maksuksi, 
täytäntöönpanon lykkäämistä ja keskeyttä
mistä sekä eräitä muita seuraamusten täytän
töönpanoon liittyviä säännöksiä. Kiinniotta
misen yhteydessä toimeenpantavaa turvatar
kastusta koskeva säännös kuuluu uusiin 
sääntelyihin. Lakiin on tehty lisäksi vir
kanimikkeiden muutoksista aiheutuvia tarkis
tuksia. 

Rikoslaki 

Rikoslain 45 luvun 25 § :n säännökseen, 
joka koskee luvatonta arestista poistumista 
sekä muun poistumisrajoituksen tai poistu
miskiellon rikkomista, ehdotetaan sisällytet-
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täväksi myös poistumisrangaistus. Sanottua 
täytäntöönpanorikkomusta koskevaa sään
nöstä ei muutettu siinä yhteydessä, kun pois
tumiskieltoa koskevia säännöksiä muutettiin 
niin, että yli kymmenen vuorokauden poistu
miskielto-ojennuksesta tuli poistumisrangais
tus -niminen kurinpitorangaistus. Rikoslain 
nykyisen sanamuodon mukaan poistumis
kieltoalueelta luvatta poistuminen on kri
minalisoitu vain silloin, kun asianomaiselle 
on määrätty poistumiskielto, mutta ei silloin, 
kun hän suorittaa poistumisrangaistusta. 
Lainkohdan tarkistaminen edellä esitetyllä 
tavalla poistaisi sanotun epäkohdan. 

Sotilasoikeudenkäyntilaki 

Sotilasoikeudenkäyntilakiin ehdotetaan 

otettavaksi saannös, jonka mukaan myös 
muu kuin niin sanottu sotilasrikos voitaisiin 
käsitellä sotilasoikeudenkäyntiasiana silloin, 
kun se on tehty samalla teolla sotilasoikeu
denkäyntiasiana käsiteltävän teon kanssa ja 
rikos on vähäinen. 

3. Esityksen vaikutukset 

Esityksellä ei ole organisaatioon kohdistu
via eikä taloudellisia vaikutuksia. 

4. Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu virkatyönä puolustus
ministeriössä. Esityksestä on saatu lausunto 
oikeusministeriöitä ja pääesikunnalta. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten perustelut 

1.1. Laki sotilaskurinpitolain muuttamisesta 

1 §. Pykälässä säädetään sotilaskurinpito
lain soveltamisalasta. Sen mukaan rikoslain 
45 luvun alaiselle henkilölle voidaan tuomita 
kurinpitorangaistus tai määrätä kurinpi
toseuraamus sotilasoikeudenkäyntilaissa tar
koitetusta rikoksesta. Viittauksessa sotilasoi
keudenkäyntilakiin ei mainita mitään tiettyä 
pykälää. Rikokset, joihin sotilaskurinpitolain 
1 §:ssä viitataan, luetellaan sotilasoikeuden
käyntilain 2 §:ssä. 

Selvyyden vuoksi sotilaskurinpitolain 1 
§:n säännöstä ehdotetaan tarkennettavaksi 
niin, että siinä viitattaisiin sotilasoikeuden
käyntilain sijasta sotilasoikeudenkäyntilain 2 
§:ään. Muutos on tarpeen erityisesti sen 
vuoksi, että sotilasoikeudenkäyntilakia ehdo
tetaan muutettavaksi niin, että sanotun lain 
mukaisessa järjestyksessä voitaisiin tietyin 
edellytyksin tutkia muukin vähäinen rikos 
kuin lain 2 §:ssä tarkoittu rikos. Muutettaes
sa säännöstä ehdotetulla tavalla viittaussään
nöksen sisältö pysyy muuttumattomana. 

2 §. Oikeudenkäynnissä ja kurinpitomenet
telyssä käytettäviä kurinpitorangaistuksia 

koskeva perussäännös sisältyy rikoslain 2 
lukuun. Tässä pykälässä luetellaan kurinpito
rangaistukset sekä niiden vähimmäis- ja 
enimmäismäärät. 

Pykälän 3 momentissa säädetään arestin, 
kurinpitosakon ja poistumisrangaistuksen 
määräämisestä kurinpitomenettelyssä. Kuten 
edellä yleisperusteluissa todetaan, arestin 
määräämisestä kurinpitomenettelyssä ehdote
taan luovuttavaksi. Tämän vuoksi momentis
ta ehdotetaan poistettavaksi arestia koskeva 
sääntely. 

Pykälän 4 momentissa säädetään kurinpi
tosakon rahamäärästä, joka yhdeltä päivältä 
on yksi viidesosa sakotettavan keskimääräi
sestä kokonaispäivätulosta tai, jos hänellä ei 
ole palkkatuloa, hänen päivärahansa suurui
nen. Erikseen todetaan, että kurinpitosakon 
rahamäärä asevelvollisuuslain nojalla palve
levalle on hänen päivärahansa suuruinen. 

Kurinpitosakon rahamäärän sitominen 
maksetun päivärahan määrään on aiheuttanut 
epäkohdan maanpuolustuskorkeakoulussa ja 
maanpuolustusopistossa opiskelevien oppilai
den osalta siltä osin kuin heille maksetaan 
opiskeluajalta vain päivärahaa. Päivärahan 
suuruus vaihtelee 61 ,60 markasta 92,40 
markkaan. Näiden henkilöiden kohdalla ku-
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riopitosakon rahamäärä yhdeltä päivältä on 
suhteellisesti paljon suurempi kuin palkkaa 
saavalle henkilölle määrättävä kurinpitosak
ko. Tämän vuoksi säännöstä ehdotetaan 
muutettavaksi niin, että oppilaalle määrättä
vän kurinpitosakon rahamäärä yhdeltä päi
vältä olisi saman suuruinen kuin asevelvolli
suuslain nojalla palveluksessa olevalle mak
settava suurin päiväraha. Sanottu määrä on 
tällä hetkellä 19,50 markkaa, ja se on hyvin 
lähellä myös päiväsakkoina määrättävän sa
kon vähimmäismäärää, joka on 20 markkaa. 

Nykyinen sääntely ei kata vapaaehtoiseen 
harjoitukseen osallistuvaa henkilöä, koska 
hänelle ei makseta palvelusajalta palkkaa 
eikä päivärahaa. Olisi perusteltua, että kurin
pitosakon rahamäärä yhdeltä päivältä olisi 
myös tällaisen henkilön osalta yhtä suuri 
kuin asevelvollisuuslain nojalla palvelukses
sa olevalle maksettava korkein päiväraha. 
Epäkohdan poistamiseksi neljänteen mo
menttiin ehdotetaan otettavaksi tätä tarkoit
tava sääntely. 

8 §. Pykälän 2 momentti koskee aiemmin 
suoritetun kurinpitorangaistuksen ja -ojen
nuksen ottamista huomioon tilanteessa, jossa 
sama asia myöhemmin tulee käsiteltäväksi 
tuomioistuimessa. Säännös koskee muun 
muassa jo täytäntöönpannun kurinpitoarestin 
vähentämistä tuomiOistuimen tuomitsemasta 
rangaistuksesta. Koska aresti ehdotetaan 
poistettavaksi niiden seuraamusten joukosta, 
joita voidaan määrätä kurinpitomenettelyssä, 
vastaava tarkistus ehdotetaan tehtäväksi pu
heena olevaan säännökseen. Siinä ei siten 
enää mainittaisi vapaudenmenetystä, vaan 
säädettäisiin, että jo täytäntöönpantu rangais
tus ja ojennus on otettava kohtuullisessa 
määrin huomioon vähennyksenä tai katsotta
va rangaistuksen täydeksi suoritukseksi. 

9 §. Pykälän 1 momentti koskee sotilasvi
rassa pa1ve1evalle rauhan aikana määrättäviä 
kurinpitoseuraamuksia. Momentissa esiinty
vät edelleen käsitteet sotilastoimi ja värvätty, 
joita puolustusvoimissa ei enää ole. Sana
muoto ehdotetaan tarkistettavaksi niin, että 
se vastaa rikoslain 45 luvun 1 §:n 2 kohtaa, 
sellaisena kuin se on laissa 722/1996. Muu
tos ei vaikuta momentin sisältöön. 

Pykälän 2 momentti koskee sotilasvirkaan 
koulutettavalle oppilaalle määrättäviä seuraa
muksia. Säännöksestä ehdotetaan poistetta
vaksi sana sotilastoimi. Samalla momentin 
sanamuotoa ehdotetaan tarkistettavaksi niin, 
että se vastaa 2 § :n 3 momentin ehdotettua 
muutosta. 

10 §. Pykälän 1 momentissa on yleissään
nös kurinpitomenettelyn edellytyksistä. 

Pykälän 2 momentissa luetellaan ne ta
paukset, jolloin asiaa ei saa käsitellä kurinpi
tomenetelyssä huolimatta siitä, että edellises
sä momentissa säädetyt edellytykset ovat 
olemassa. Momentin 2 kohdan mukaan asian 
käsitteleminen kurinpitomenettelyssä ei ole 
mahdollista siinä tapauksessa, että asian
omistaja vaatii asian käsiteltäväksi tuomiois
tuimessa. Viidennen kohdan mukaan kurin
pitomenettely taas ei ole mahdollinen, jos 
teolla on aiheutettu korvattavaa vahinkoa, 
jota siihen syyllinen ei ole korvannut tai 
kirjallisesti sitoutunut korvaamaan, taikka 
jos asianomistaja ei ole kirjallisesti luopunut 
korvausvaatimuksestaan. 

Vahinkoasian käsitteleminen ennen kurin
pitomenettelyä viivästyttää kurinpitoasian 
käsittelyä tuntuvasti. Jos rikoksella on aiheu
tettu vahinkoa puolustusvoimien ulkopuoli
selle, tätä kuullaan säännönmukaisesti asian
omistajana. Koska asianomistaja voi mo
mentin 2 kohdan nojalla vaatia asian käsitte
lemistä tuomioistuimessa, hänen etunsa ei 
ole riippuvainen 5 kohdan säännöksestä. Ta
vallisimmin sotilaan aiheuttama vahinko 
kohdistuu puolustusvoimien omaisuuteen. 
Vaikka puolustusvoimien edustajaa ei yleen
sä ole kuultukaan asianomistajana sotilasku
rinpitomenettelyn yhteydessä, momentin 2 
kohdassa tarkoitettu asianomistajan oikeus 
vaatia asian käsittelemistä tuomioistuimessa 
koskee myös valtiota. 

Luopuminen 2 momentin 5 kohdassa sää
detystä kurinpitomenettelyn edellytyksestä 
nopeuttaisi kurinpitoasian käsittelyä ja tekisi 
menettelyn nykyistä joustavammaksi. Koska 
asianomistajankaan etu ei vaadi sen säilyttä
mistä, momentin 5 kohdan edellytyksestä 
ehdotetaan luovuttavaksi. 

Pykälästä ehdotetaan poistettavaksi 2 mo
mentin 5 kohta. Muilta osin se vastaa voi
massa olevaa säännöstä. 

12 §. Pykälässä säädetään kurinpitoesimie
hen toimivallasta määrätä kurinpitorangais
tuksia. Koska arestin määräämisestä kurinpi
tomenettelyssä ehdotetaan luovuttavaksi, 
säännökseen on tehty siitä aiheutuvat tarkis
tukset. 

18 §. Pykälä sisältää luettelon kiinniotta
miseen oikeutetuista sotilasesimiehistä. Sen 
1 kohta ehdotetaan tarkistettavaksi vastaa
maan muun lainsäädännön muutoksia siten 
kuin edellä 9 §:n perusteluista tarkemmin 
ilmenee. 
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19 §. Pykälässä luetellaan pidättämiseen 
oikeutetut sotilasesimiehet ja -viranomaiset. 
Pidättämispäätöksen saa tehdä muun muassa 
asianomaisen perusyksikön päällikkö ja hän
tä ylempi kurinpitoesimies sekä varuskunnan 
päällikkö ja komendantti. 

Eräissä tapauksissa pidättämiseen oikeute
tun virkamiehen tavoittaminen on ollut vai
keaa. Jokaisessa joukko-osastossa on sotilas
virassa palveleva varalla oleva päivystäjä, 
joka vastaa muun muassa joukko-osaston 
toiminnan käynnistämisestä poikkeuksellises
sa tilanteessa. Koska on tärkeää, että pidättä
miseen oikeutettu henkilö on tarvittaessa 
saatavilla, pidättämiseen oikeutettujen luette
loon pykälän 2 kohtaan ehdotetaan lisättä
väksi varuskunnan varalla oleva päivystäjä. 

23 §. Poliisilain ( 493/1995) 22 § :ssä on 
säännös turvallisuustarkastuksesta. Sen mu
kaan poliisimiehellä on muun muassa kiin
niottamisen ja pidättämisen yhteydessä oi
keus tarkastaa henkilö sen varmistamiseksi, 
ettei tällä ole hallussaan esineitä tai aineita, 
joilla hän voi vaarantaa säilyttämisen taikka 
aiheuttaa vaaraa itselleen tai muille. Vaaral
liset esineet ja aineet on otettava tarkastetta
valta pois. Ne on kuitenkin palautettava va
paaksi päästämisen yhteydessä, jollei siihen 
lain mukaan ole estettä. 

Vaikka sotilasviranomaisilla on ollut soti
laiden osalta kiinniotto- ja pidätysoikeus 
sekä oikeus panna täytäntöön arestiran
gaistuksia, sanottuihin tilanteisiin liittyvistä 
turvatarkastuksista ei ole ollut säännöksiä. 
Koska turvatarkastuksia joudutaan joka ta
pauksessa toimeenpanemaan, lakiin ehdote
taan sisällytettäväksi asiaa koskeva säännös. 
Se on tarkoituksenmukaista sijoittaa pakko
keinoja koskevaan lukuun siitä aiemmin ku
motun 23 § :n tilalle. Säännös vastaa edellä 
mainittua poliisilain pykälää. Pois otetun 
alkoholijuoman ja huumausaineen osalta 
pykälään ehdotetaan lisäksi otettavaksi viit
taus 27 §:ään, jossa säädetään luvattomasti 
hallussa olleiden ja sotilasviranomaisen tal
teen ottamien esineiden ja aineiden käsittele
misestä. 

25 §. Pykälässä säädetään takavarikosta ja 
etsinnästä. 

Vakiintuneesti on katsottu, että varusmies
palvelusta suorittavan henkilön käyttöön luo
vutetun kaapin siisteyttä voidaan tarkastaa. 
Kaappi on tarkoitettu puolustusvoimien va
rusteiden säilyttämiseen, minka vuoksi sen 
tarkastamiselle ei voitane asettaa samoja 
vaatimuksia kuin pakkokeinolaissa asetetaan 

etsinnälle. Selvyyden vuoksi pykälään ehdo
tetaan lisättäväksi uusi 3 momentti, jonka 
mukaan etsintänä ei pidetä varusmiehen va
rustekaapin tarkastamista. 

25 a §. Pykälä sisältää pakkokeinolain 
( 450/1987) 6 luvun 3 § :n säännöksiä vastaa
vat säännökset nautitun alkoholin tai muun 
huumaavan aineen toteamiseksi liikenneval
vonnan yhteydessä tehtävästä niin sanotusta 
puhalluskokeesta, joka voidaan tehdä moot
torikäyttöisen ajoneuvon kuljettajalle. 

Puheena olevassa sotilaskurinpitolain py
kälässä moottorikäyttöisen ajoneuvon sijasta 
käytetään sanaa moottoriajoneuvo. Tielii
kennelain (267 /1981) 2 a § :n määritelmän 
mukaan moottoriajoneuvon käsitteeseen ei 
sisälly esimerkiksi traktori. Koska myös 
traktorin kuljettajalle pitää voida tehdä pu
halluskoe, sana moottoriajoneuvo ehdotetaan 
pykälän 1 momentissa korvattavaksi sanalla 
moottorikäyttöinen ajoneuvo. 

Pykälän sanamuoto on aiheuttanut epäsel
vyyttä siitä, voidaanko puhalluskoe tehdä jo 
ennen ajotehtävään tai muuhun rikoslain 23 
luvussa tarkoitettuun tehtävään ryhtymistä. 
Koska kuljettajan tai muussa tehtävässä pal
velevan esimies vastaa siitä, ettei ajoneuvoa 
tai alusta luovuteta päihtyneen kuljetettavak
si, sanotussa tehtävässä toimiva tulee voida 
määrätä puhalluskokeeseen tai muuhun ko
keeseen jo ennen tehtävän alkamista. Pykä
län 1 momenttiin ehdotetaan lisättäväksi tätä 
koskeva sääntely. 

27 §. Pykälän 2 momentissa oleva viittaus 
huumausainelakiin ehdotetaan lain numeron 
osalta tarkistettavaksi vastaamaan voimassa 
olevaa lakia. 

33 §. Pykälästä ehdotetaan kumottaviksi 
arestin määräämistä koskevat säännökset. 

36 §. Pykälässä säädetään kurinpitovalituk
sen laatimisesta ja perilleajamisesta sekä 
käsittelystä. 

Kurinpitovalituksen käsittelyssä noudate
taan pykälän 2 momentin mukaan, mitä soti
lasoikeudenkäyntilaissa tarkoitettujen ri
kosasioiden käsittelystä säädetään. Lain 37 
§:n mukaan syyttäjällä on oikeus nostaa syy
te kurinpitovalituksena tuomioistuimeen saa
tetussa asiassa. Jos syyte nostetaan, asia lak
kaa olemasta vireillä kurinpitoasiana. Tästä 
voidaan tehdä se johtopäätös, että jos syyttä
jä ei ole nostanut asiassa syytettä, asia on 
edelleen kurinpitoasia, jossa voidaan määrätä 
kurinpitoseuraamuksena myös kurinpito
ojennus. Oikeuskäytännössä näin on tehty
kin. Koska laki on kuitenkin tässä suhteessa 
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tulkinnanvarainen, mikä voi vaarantaa oi
keuskäytännön yhtenäisyyttä, 2 momenttiin 
ehdotetaan lisättäväksi selventävä sääntely, 
jonka mukaan kurinpitovalitusta tuomioistui
messa käsiteltäessä seuraamuksena voidaan 
määrätä myös kurinpito-ojennus. 

Sotilaskurinpito lain 39 § :n mukaan ran
gaistuksen täytäntöönpanoon voidaan ryhtyä 
ennen kuin päätös on lainvoimainen, jos ran
gaistu on antanut siihen kirjallisen suostu
muksen. Käytännössä on aiheutunut epätie
toisuutta siitä, onko sanotulla täytäntöön
panoon annetulla suostumuksella vaikutusta 
valituksen käsittelyyn. 

Selvyyden vuoksi pykälään ehdotetaan 
otettavaksi uusi momentti, jossa säädetään, 
ettei 39 §:n mukainen suostumus rangaistuk
sen täytäntöönpanoon estä kurinpitovalituk
sen tekemistä eikä käsittelemistä. 

38 §. Kurinpitomenettelyn valvonnan yh
teydessä kurinpitopäätös voidaan kumota ja 
asia käsitellä uudelleen kurinpitomenettelys
sä. Lain 8 §:n säännös jo täytäntöönpannun 
seuraamuksen huomioon ottamisesta asiaa 
uudelleen käsiteltäessä koskee sanamuotonsa 
mukaisesti kuitenkin vain tuomioistuinkäsit
telyä. Säännöksen hengen mukaista kuiten
kin on, että jo täytäntöönpantu seuraamus 
otetaan huomioon myös silloin, kun asiaa 
käsitellään uudelleen kurinpitomenettelyssä. 
Pykälän 3 momenttiin ehdotetaan otettavaksi 
lisäys, jonka mukaan asiaa uudelleen käsitel
täessä noudatetaan soveltuvin osin 8 §:n 2 
momentin säännöstä. 

39 §. Pykälässä säädetään rangaistuksen 
täytäntöönpanosta. 

Pykälän 3 momentin mukaan myös tuomi
oistuimen tuomitseman arestin täytäntöönpa
no voidaan aloittaa, vaikka päätös ei ole saa
nut lainvoimaa, jos tuomittu antaa siihen 
kirjallisen suostumuksensa. Momenttiin eh
dotetaan otettavaksi lisäys, jonka mukaan se 
koskee myös poistumisrangaistusta. 

40 §. Lakiin ei sisälly säännöstä eri Iajis
ten kurinpitoseuraamusten täytäntöönpanos
ta. Epäkohdan poistamiseksi asiasta ehdote
taan otettavaksi säännös kumotun pykälän ti
lalle. 

Pykälän 1 momentissa ehdotetaan säädettä
väksi, ettei kurinpitoseuraamuksia varoitusta, 
kurinpitosakkoa, ylimääräistä palvelusta ja 
muistutusta lukuun ottamatta voida panna 
täytäntöön samanaikaisesti. 

Rangaistusten ja ojennusten keskinäisellä 
täytäntöönpanojärjestyksellä ei sinänsä liene 
sanottavaa merkitystä. Yleensä kuitenkin 

ankarampi seuraamus pannaan täytäntöön 
ennen lievempää. Periaate ilmenee myös 45a 
§:n 2 momentista. Toisaalta kurinpito
ojennuksen täytäntöönpanoa ei ole syytä 
keskeyttää uuden rangaistuksen täytäntöön
panon vuoksi. Käytännön yhtenäistämiseksi 
pykälän 2 momenttiin ehdotetaan otettavaksi 
tätä koskeva säännös. 

41 §. Säännökset kurinpitoseuraamusten 
täytäntöönpanon keskeyttämisestä ovat puut
teelliset. 

Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan tarken
nusta, jonka mukaan kurinpitomenettelyä 
valvova esimies saa määrätä täytäntöönpa
non keskeytettäväksi tai lykättäväksi siinä 
tapauksessa, että hän on valvonnan tai kan
telun käsittelyn yhteydessä havainnut kurin
pitopäätöksessä olennaisen virheen. 

Täytäntöönpano voi olla tarkoituksenmu
kaista keskeyttää myös terveydellisen tai 
muun erityisen painavan syyn takia. Tällai
nen syy olisi esimerkiksi lähiomaisen kuole
ma tai vakava sairastuminen. Päätöksen, jol
la poikettaisiin seuraamusten normaalista 
täytäntöönpanojärjestyksestä, tekisi joukko
osaston komentaja. Pykälän 2 momenttiin 
ehdotetaan otettavaksi tätä koskeva säännös. 

44 §. Pykälä sisältää säännöksiä arestin 
muuntamisesta maksuksi. 

Tietyissä tapauksissa on herättänyt epätie
toisuutta, miten suorittamatta jäävä arestiran
gaistus muunnetaan maksuksi. Tämän vuoksi 
pykälän 3 momenttiin ehdotetaan tarkennus
ta, jonka mukaan vain täydet vuorokaudet 
muunnetaan maksuksi. Vajaan vuorokauden 
osalta täytäntöönpano raukeaisi. 

Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan tehtäväk
si tekninen tarkistus. Pykälän 2 momentti 
vastaa voimassa olevaa 2 momenttia. 

45 §. Pykälä koskee kurinpitosakon ja 
maksuksi muunnetun arestin täytäntöönpa
noa. Koska laissa ei ole vastaavaa säännöstä 
poistumisrangaistusta vastaavan maksun pe
rimisestä, se ehdotetaan lisättäväksi pykälän 
2 momenttiin. 

45a §. Säännös koskee usean poistumis
rangaistuksen ja toisaalta poistumisrangais
tuksen ja poistumiskiellon täytäntöön
panemista samalla kertaa, jolloin niiden yh
teenlaskettu aika saa olla enintään 40 vuoro
kautta. Pykälän sanamuoto ei koske sellaista 
tapausta, jolloin täytäntöönpantavana on sa
malla kertaa useita poistumiskielto-ojennuk
sia. Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan 
otettavaksi lisäys, jonka mukaan samalla 
kertaa täytäntöönpantavien poistumiskielto-
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ojennusten yhteenlaskettu aika saa olla enin
tään 40 vuorokautta. 

45b §. Kotiuttamistilanteessa tapahtuvaa 
poisturuisrangaistuksen maksuksi muunta
mista koskeva säännös on puutteellinen. 
Säännöstä ehdotetaan tarkennettavaksi niin, 
että vain suorittamatta oleva täysi poisturuis
rangaistusvuorokausi muunnetaan maksuksi. 
Vajaan vuorokauden osalta täytäntöönpano 
raukeaisi. Rangaistuksen muuntaisi maksuksi 
joukko-osaston komentaja noudattaen 2 §:n 
4 momentissa ja 45a §:n 1 momentissa sää
dettyjä perusteita. 

1.2. Rikoslaki 

45 luvun 25 §. Edellä yleisperusteluissa 
selostetuilla perusteilla rikoslain 45 luvun 25 
§ :n säännökseen ehdotetaan sisällytettäväksi 
myös poistumisrangaistus. Samalla säännök
sen kieliasu ehdotetaan kirjoitettavaksi ny
kyaikaisempaan muotoon. 

1.3. Laki sotilasoikeudenkäyntilain 
muuttamisesta 

8 §. Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan 

lisättäväksi säännös, jonka mukaan sotilasoi
keudenkäyntiasiana voidaan käsitellä myös 
muu kuin sotilasrikos silloin kun sanottu 
käsittelyjärjestys olisi tarkoituksenmukainen. 
Usein yhteinen käsittely on tarkoituksenmu
kainen silloin, kun rikos on tehty samalla 
teolla sotilasrikoksen kanssa ja se on sotilas
rikokseen nähden vähäinen. 

10 §. Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan 
tehtäviksi puolustusvoimien virkanimikkei
den muuttumisesta aiheutuvat tarkistukset. 

21 §. Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan 
tehtäviksi puolustusvoimien virkanimikkei
den muuttumisesta aiheutuvat tarkistukset. 
Pykälän 1 momentti vastaa voimassa olevaa 
1 momenttia. 

2. Voimaantulo 

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan mahdol
lisimman pian sen jälkeen kun ne on hyväk
sytty ja vahvistettu. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo
tukset: 
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1. 

Laki 

sotilaskurinpitolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 25 päivänä maaliskuuta 1983 annetun sotilaskurinpitolain (33111983) 33 §:n 2 ja 

3 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 65211991, 
muutetaan 1 §, 2 §:n 3 ja 4 momentti, 8 §:n 2 momentti, 9, 10 ja 12 §, 18 §:n 1 kohta, 19 

§:n 2 kohta, 25 a §, 27 §:n 2 momentti, 36 §, 38 §:n 3 momentti, 39 §:n 3 momentti, 41, 
44 ja 45 §, 45a §:n 1 momentti ja 45b §, 

sellaisina kuin niistä ovat, 2 §:n 3 ja 4 momentti, 12 §, 27 §:n 2 momentti, 38 §:n 3 mo
mentti, 44 §, 45a §:n 1 momentti ja 45b § mainitussa laissa 652/1991, 19 §:n 2 kohta ja 25 
a § laissa 1259/1988 sekä 36 §ja 39 §:n 3 momentti laissa 374/1990, sekä 

lisätään lakiin siitä mainitulla lailla 1259/1988 kumotun 23 §:n tilalle uusi 23 § ja 25 
§ :ään, sellaisena kuin se on osaksi mainitussa laissa 1259/1988, uusi 3 momentti sekä maini
tulla lailla 374/1990 kumotun 40 §:n tilalle uusi 40 §seuraavasti: 

1 § 
Sotilasoikeudenkäyntilain (326/1983) 2 

§:ssä tarkoitetusta rikoksesta voidaan rikos
lain 45 luvun alaiselle henkilölle oikeuden
käynnissä tuomita kurinpitorangaistus tai 
kurinpitomenettelyssä määrätä kurinpi
toseuraamuksena kurinpitorangaistus tai 
ojennus niin kuin tässä laissa säädetään. 

2 § 

Kurinpitomenettelyssä kurinpitosakkoa 
määrätään vähintään yhdeltä ja enintään kol
meltakymmeneltä päivältä sekä poistumis
rangaistusta vähintään yksitoista ja enintään 
viisitoista vuorokautta. 

Kurinpitosakon rahamäärä yhdeltä päivältä 
on yksi viidesosa sakotettavan keskimääräi
sestä kokonaispäivätulosta, kuitenkin vähin
tään asevelvollisuuslain ( 452/1950) nojalla 
palvelevalle maksettavan suurimman päivä-

rahan suuruinen. Asevelvollisuuslain tai 
naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta an
netun lain (194/1995) nojalla palvelevalle 
kurinpitosakon rahamäärä yhdeltä päivältä 
on hänen päivärahansa suuruinen tai, jollei 
hän saa päivärahaa, asevelvollisuuslain no
jalla palvelevalle maksettavan suurimman 
päivärahan suuruinen. 

8 § 

Jos rikoksentekijä on suorittanut kurinpito
menettelyssä määrätyn rangaistuksen tai ku
rinpito-ojennnuksen joko kokonaan tai osak
si ja hänet tuomitaan sen jälkeen samasta 
rikoksesta tuomioistuimessa rangaistukseen, 
on jo täytäntöönpantu rangaistus ja ojennus 
otettava kohtuullisessa määrin huomioon 
vähennyksenä tai katsottava rangaistuksen 
täydeksi suoritukseksi. 
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9 § 
Sotilasvirassa palvelevalle sekä henkilölle, 

joka on nimitetty puolustusvoimissa virka
mieheksi määräaikaiseen virkasuhteeseen 
määrättynä sotilastehtävään, saadaan rauhan 
aikana kurinpitomenettelyssä määrätä vain 
kurinpitosakkoa tai antaa varoitus tai muistu
tus. 

Sotilasvirkaan koulutettavalle oppilaalle 
saadaan l momentin estämättä määrätä kaik
kia tässä laissa tarkoitettuja, kurinpitomenet
telyssä määrättäviä seuraamuksia, jollei ase
tuksessa toisin säädetä. 

10 § 
Kurinpitorangaistus tai -ojennus saadaan 

määrätä, jos rikoksesta epäilty on myöntänyt 
syyllisyytensä tai jos hänen syyllisyyttään 
voidaan muuten pitää selvänä. 

Asiaa ei kuitenkaan saa käsitellä kurinpito
menettelyssä, jos: 

1) rikoksen tehnyt ei enää ole rikoslain 45 
luvun alainen; 

2) asianomistaja vaatii asian käsiteltäväksi 
tuomioistuimessa; 

3) useista rikoksista jostakin on nostettava 
syyte tuomioistuimessa ja rikoksilla on yh
teyttä keskenään; taikka 

4) samaan rikokseen osallisista jotakuta on 
syytettävä tuomioistuimessa eikä asian rat
kaisemista erillisenä ole pidettävä tarkoituk
senmukaisena. 

12 § 
Oikeus määrätä kurinpitorangaistus on 

joukko-osaston komentajana ja häntä ylem
mällä kurinpitoesimiehellä. Lisäksi joukko
yksikön komentajana on oikeus määrätä ase
velvollisena palvelevalle varoitus ja poistu
misrangaistus ja perusyksikön päälliköllä 
varoitus. 

18 § 
Kiinniottamisen saa suorittaa: 
1) sotilasvirassa palveleva sekä virkamie

heksi määräaikaiseen virkasuhteeseen puo
lustusvoimissa nimitetty, sotilastehtävään 
määrätty kiinniotettavan esimies; 

19 § 
Pidättämispäätöksen saa tehdä: 

2) varuskunnan päällikkö ja komendantti 

370105 

sekä varuskunnan varalla oleva päivystäjä; 

23 § 
Kiinniottamiseen oikeutetulla henkilöllä on 

oikeus kiinniottamisen, pidättämisen tai ares
tirangaistuksen täytäntöönpanon aloittamisen 
yhteydessä tarkastaa henkilö sen varmistami
seksi, ettei tällä ole hallussaan esineitä tai 
aineita, jotka voivat vaarantaa säilyttämisen 
tai joilla tämä voi aiheuttaa vaaraa itselleen 
tai muille. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetut vaaralliset 
esineet tai aineet on otettava tarkastettavalta 
pois. Ne on palautettava hänelle vapaaksi 
päästämisen yhteydessä, jollei siihen ole lain 
mukaan estettä. Alkoholijuoman ja huu
mausaineen osalta on meneteltävä niin kuin 
27 §:ssä säädetään. 

25 § 

Etsintänä ei pidetä asevelvollisuuslain taik
ka naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta 
annetun lain perusteella palveluksessa olevan 
käyttöön luovutetun varustekaapin tarkasta
mista. 

25 a § 
Tämän lain 18 § :ssä tarkoitettu kiinniotta

miseen oikeutettu sotilas saa määrätä puolus
tusvoimissa palvelevan moottorikäyttöisen 
ajoneuvon kuljettajan tai muussa rikoslain 
23 luvussa tarkoitetussa tehvävässä toimivan 
henkilön kokeeseen, joka tehdään tämän 
mahdollisesti nauttiman alkoholin tai muun 
huumaavan aineen toteamiseksi. Koe voi
daan tehdä ajotehtävää tai muuta rikoslain 
23 luvussa tarkoitettua tehtävää suorittavalle 
taikka tällaiseen tehtävään ryhtyvälle. Ko
keesta kieltäytynyt on velvollinen alistumaan 
pakkokeinolain 5 luvun 9 §:ssä tarkoitettuun 
henkilönkatsastukseen. 

Edellä tarkoitettu koe on tehtävä siten ja 
sellaisella menetelmällä, ettei siitä aiheudu 
tarpeetonta tai kohtuutonta haittaa tutkitta
valle. 

Pääesikunta antaa tarkemmat ohjeet ko
keen tekemisestä. 

27§ 

Luvattomasti hallussa tavattu puolustusvoi
mien omaisuus, kuten aseet, ampumatarvik
keet ja räjähdysaineet sekä huumausaineet ja 
luvattomasti hallussa olleet alkoholijuomat 
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saadaan ottaa talteen. Alkoholijuoma saa
daan asetuksella säädettävin edellytyksin 
pitää sotilasviranomaisen hallussa tai hävit
tää. Huumausaineen osalta on meneteltävä 
niin kuin huumausainelaissa (1289/1993) 
säädetään. 

36 § 
Kurinpitoesimiehen on huolehdittava siitä, 

että valittajalla on palveluksen estämättä 
mahdollisuus laatia valituskirjelmä ja että 
hän voi osallistua kurinpitovalituksen oi
keuskäsittelyyn. 

Kurinpitovalituksen käsittelyssä noudate
taan, mitä sotilasoikeudenkäyntilaissa tarkoi
tettujen rikosasioiden käsittelystä säädetään. 
Seuraamuksena saadaan määrätä myös ku
rinpito-ojennus. Jos valittaja jää saapumatta 
oikeuteen ilmoittamatta laillista estettä, ku
rinpitovalitus voidaan käsitellä ja ratkaista 
valittajan poissaotosta huolimatta. 

Kurinpitovalituksen tekemistä ja käsittele
mistä ei estä se, että rangaistu on 39 §:ssä 
tarkoitetulla tavalla suostunut kurinpitoran
gaistuksen täytäntöönpanoon. 

38 § 

Kumotessaan päätöksen esimies voi mää
rätä asian otettavaksi uudelleen käsiteltäväk
si tai ottaa sen itse välittömästi ratkaistavak
seen taikka saattaa asian toimivaltaiselle 
syyttäjälle. Asiaa uudelleen käsiteltäessä 
noudatetaan soveltuvin osin, mitä 8 § :n 2 
momentissa säädetään. 

39 § 

Arestin ja tuomioistuimen tuomitseman 
poistumisrangaistuksen täytäntöönpano voi
daan aloittaa, vaikka päätös ei ole saanut 
lainvoimaa, jos tuomittu antaa siihen kirjalli
sen suostumuksensa. 

40 § 
Kurinpitoseuraamuksia varoitusta, kurinpi

tosakkoa, ylimääräistä palvelusta ja muistu
tusta lukuun ottamatta ei voida panna sa
manaikaisesti täytäntöön. 

Jos samalla kertaa tulee täytäntöönpanta
vaksi eri lajisia seuraamuksia, pannaan ku
rinpitorangaistukset täytäntöön ennen kurin
pito-ojennuksia. Jos ojennuksen täytäntöön
pano on jo aloitettu, se suoritetaan loppuun 
ennen kurinpitorangaistuksen täytäntöönpa
non aloittamista. 

41 § 

Kurinpitomenettelyä valvova es1m1es saa 
määrätä kurinpitomenettelyssä määrätyn ku
rinpitorangaistuksen tai -ojennuksen täytän
töönpanon lykättäväksi tai keskeytettäväksi, 
jos hän on valvonnan tai kantelun käsittelyn 
yhteydessä havainnut kurinpitopäätöksessä 
olennaisen virheen. 

Joukko-osaston komentaja voi lykätä ku
rinpitoseuraamuksen täytäntöönpanoa tai 
keskeyttää täytäntöönpanon, jos rangaistun 
tai ojennetun terveydentila niin vaatii taikka 
jos on muu erityisen painava syy. 

44 § 
Arestirangaistus, jonka suorittaminen on 

kesken silloin, kun rangaistu muusta kuin 
terveydellisestä syystä olisi kotiutettava, suo
ritetaan loppuun arestina niin kuin 42 §:ssä 
säädetään. 

Aresti muunnetaan maksuksi, jos arestin 
täytäntöönpanoa ei ole aloitettu ennen ko
tiuttamista tai asevelvollinen kotiutetaan ter
veydellisestä syystä. 

Arestia maksuksi muunnettaessa vastaa 
kukin suorittamatta oleva täysi arestivuoro
kausi kahden päivän kurinpitosakkoa. Muun
tamisen suorittaa joukko-osaston komentaja 
noudattaen 2 §:n 4 momentissa ja 43 §:n 1 
momentissa säädettyjä perusteita. 

45 § 
Kurinpitosakko pannaan täytäntöön nou

dattaen sakkorangaistuksen täytäntöönpanos
ta annettuja säännöksiä. Maksamatonta ku
rinpitosakkoa ei kuitenkaan saa muuntaa 
vankeudeksi. 

Samassa järjestyksessä pannaan täytäntöön 
myös 44 §:n 2 momentissa ja 45 b §:ssä 
tarkoitettu maksu. 

45 a § 
Samalla kertaa täytäntöönpantavat poistu

misrangaistukset on täysin määrin laskettava 
yhteen. Rangaistusten näin yhteenlaskettu 
aika saa kuitenkin olla enintään neljäkym
mentä vuorokautta. Sama koskee samalla 
kertaa täytäntöönpantavien poistumiskielto
ojennusten yhteenlaskettua aikaa. 

45 b § 
Poistumisrangaistus, jonka täytäntöönpa

noa ei ole vielä aloitettu tai jonka 
suorittaminen on kesken rangaistun kotiutta-
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misajankohtana, muunnetaan maksuksi. 
Poistumisrangaistusta maksuksi muunnetta

essa kukin suorittamatta oleva täysi poistu
misrangaistusvuorokausi vastaa yhden päi
vän kurinpitosakkoa. Muuntamisen suorittaa 
joukko-osaston komentaja noudattaen 2 §:n 

4 momentissa ja 45a §:n 1 momentissa sää
dettyjä perusteita. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 
199. 
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2. 
Laki 

rikoslain 45 luvun 25 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan rikoslain 45 luvun 25 §, sellaisena kuin se on laissa 321/1983, seuraavasti: 

45 luku 
Sotilas rikoksista 

25 § 
Arestirangaistusta suorittava sotilas, joka 

luvattomasti poistuu arestista taikka rikkoo 
siihen liittyvän poistumisrajoituksen, taikka 
poistumiskielto-ojennusta tai poistumisran
gaistusta suorittava sotilas, joka rikkoo pois
tumisrajoituksen, on tuomittava, jollei teosta 

3. 

muualla säädetä ankarampaa rangaistusta, 
täytäntöönpanorikkom uksesta kurinpitoran
gaistukseen. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 
199 . 

Laki 

sotilasoikeudenkäyntilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 25 päivänä maaliskuuta 1983 annetun sotilasoikeudenkäyntilain (326/1983) 8 

§ :n 1 momentti, 10 § :n 1 momentti ja 21 §, sellaisena kuin niistä on 8 § :n 1 momentti lais
sa 709/1991, seuraavasti: 

8 § 

Jos sotilasta tai muuta rikoslain 45 luvun 
alaista henkilöä syytetään sekä sotilasoikeu
denkäyntiasiana käsiteltävästä rikoksesta että 
muusta rikoksesta, saadaan ensiksi mainittua 
rikosta koskeva syyte tutkia siinä tuomiois
tuimessa, joka on oikeudenkäymiskaaren 10 
luvun mukaan toimivaltainen käsittelemään 
jälkimmäistä muuta rikosta koskevan syyt
teen, jos se asian laadun, selvityksen esittä
misen tai muun erityisen syyn takia on tar
koituksenmukaista. Jos muu kuin sotilasoi
keudenkäyntiasiana käsiteltävä rikos on tehty 
samalla teolla sotilasoikeudenkäyntiasiana 
käsiteltävän rikoksen kanssa ja rikos on soti-

lasoikeudenkäyntiasiana käsiteltävään rikok
seen nähden vähäinen ja jos rikoksia koske
vien syytteiden käsitteleminen yhdessä on 
tarkoituksenmukaista, voidaan myös muuta 
kuin sotilasoikeudenkäyntiasiana käsiteltävää 
rikosta koskeva syyte tutkia tämän lain mu
kaisessa järjestyksessä. 

10 § 

Alioikeuden sotilasjäsenistä toisen tulee 
olla upseeri ja toisen opistoupseeri, aliupsee
ri tai sotilasammattihenkilö taikka miehis
töön kuuluva sotilas. 
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21 § 

Sotaoikeuteen kuuluu puheenjohtaja ja 
kaksi muuta jäsentä. 

Toisen jäsenen tulee olla upseeri ja toisen 

Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 1997 

opistoupseeri, aliupseeri tai sotilasammatti
henkilö taikka miehistöön kuuluva sotilas. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 
199. 

Tasavallan Presidentti 

MARTTI AHTISAARI 

Ministeri Kari Häkämies 
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Liite 

1. 

Laki 

sotilaskurinpitolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 25 päivänä maaliskuuta 1983 annetun sotilaskurinpito lain (331/1983) 33 § :n 2 ja 

3 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 652/1991, 
muutetaan 1 §, 2 §:n 3 ja 4 momentti, 8 §:n 2 momentti, 9, 10 ja 12 §, 18 §:n 1 kohta, 19 

§:n 2 kohta, 25 a §, 27 §:n 2 momentti, 36 §, 38 §:n 3 momentti, 39 §:n 3 momentti, 41, 
44 ja 45 §, 45a §:n 1 momentti ja 45b §, 

sellaisina kuin niistä ovat, 2 §:n 3 ja 4 momentti, 12 §, 27 §:n 2 momentti, 38 §:n 3 mo
mentti, 44 §, 45a §:n 1 momentti ja 45b §mainitussa laissa 652/1991, 19 §:n 2 kohta ja 25 
a §laissa 1259/1988 sekä 36 §ja 39 §:n 3 momentti laissa 374/1990, sekä 

lisätään lakiin siitä mainitulla lailla 1259/1988 kumotun 23 §:n tilalle uusi 23 § ja 25 
§:ään, sellaisena kuin se on osaksi mainitussa laissa 1259/1988, uusi 3 momentti sekä maini
tulla lailla 374/1990 kumotun 40 §:n tilalle uusi 40 § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

1 § 
Sotilasoikeudenkäyntilaissa (326/83) tar

koitetusta rikoksesta voidaan rikoslain 45 lu
vun alaiselle henkilölle oikeudenkäynnissä 
tuomita kurinpitorangaistus tai kurinpito
menettelyssä määrätä kurinpitoseuraamukse
na kurinpitorangaistus tai -ojennus niin kuin 
tässä laissa säädetään. 

Ehdotus 

1 § 
Sotilasoikeudenkäyntilain (326/1983) 2 

§:ssä tarkoitetusta rikoksesta voidaan rikos
lain 45 luvun alaiselle henkilölle oikeuden
käynnissä tuomita kurinpitorangaistus tai 
kurinpitomenettelyssä määrätä kurinpi
toseuraamuksena kurinpitorangaistus tai -
ojennus niin kuin tässä laissa säädetään. 

2 § 

Kurinpitomenettelyssä arestia määrätään 
vähintään yksi ja enintään kahdeksan vuoro
kautta, kurinpitosakkoa vähintään yhdeltä ja 
enintään kolmeltakymmeneltä päivältä sekä 
poistumisrangaistusta vähintään yksitoista ja 
enintään viisitoista vuorokautta. 

Kurinpitosakon rahamäärä yhdeltä päivältä 
on yksi viidesosa sakotettavan keskimääräi
sestä kokonaispäivätulosta tai, jos hänellä ei 
ole palkkatuloa, hänen päivärahansa suurui
nen. Asevelvollisuuslain (452150) nojalla 
palvelevalle kurinpitosakon rahamäärä yh
deltä päivältä on hänen päivärahansa suurui
nen. 

Kurinpitomenettelyssä kurinpitosakkoa 
määrätään vähintään yhdeltä ja enintään kol
meltakymmeneltä päivältä sekä poistumis
rangaistusta vähintään yksitoista ja enintään 
viisitoista vuorokautta. 

Kurinpitosakon rahamäärä yhdeltä päivältä 
on yksi viidesosa sakotettavan keskimääräi
sestä kokonaispäivätulosta, kuitenkin vähin
tään asevelvollisuuslain (45211950) nojalla 
palvelevalle maksettavan suurimman päivä
rahan suuruinen. Asevelvollisuuslain tai 
naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta an
netun lain (194/1995) nojalla palvelevalle 
kurinpitosakon rahamäärä yhdeltä päivältä 
on hänen päivärahansa suuruinen tai, jollei 
hän saa päivärahaa, asevelvollisuuslain no
jalla palvelevalle maksettavan suurimman 
päivärahan suuruinen. 
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Voimassa oleva laki Ehdotus 

8 § 

Jos rikoksentekijä on suorittanut kurinpito
menettelyssä määrätyn rangaistuksen tai ku
rinpito-ojennnuksen joko kokonaan tai osak
si ja hänet tuomitaan sen jälkeen samasta 
rikoksesta tuomioistuimessa rangaistukseen, 
on tuomitusta rangaistuksesta vähennettävä 
vapaudenmenetystä vastaava määrä tai kat
sottava suoritettu kurinpitorangaistus tai -
ojennus hänen tekonsa täydeksi rangaistuk
seksi. 

9 § 
Sotilasvirassa tai -toimessa palvelevalle se

kä värvätylle saadaan rauhan aikana kurinpi
tomenettelyssä määrätä vain kurinpitosakkoa 
ja antaa varoitus tai muistutus. 

Sotilasvirkaan tai -toimeen koulutettavalle 
oppilaalle saadaan 1 momentin estämättä 
määrätä kaikkia tässä laissa tarkoitettuja ku
rinpitoseuraamuksia, jollei asetuksessa toisin 
säädetä. 

10 § 
Kurinpitorangaistus tai -ojennus saadaan 

määrätä, jos rikoksesta epäilty on myöntänyt 
syyllisyytensä tai jos hänen syyllisyyttään 
voidaan muuten pitää selvänä. 

Asiaa ei kuitenkaan saa käsitellä kurinpito
menettelyssä: 

1) jos rikoksen tehnyt ei enää ole rikoslain 
45 luvun alainen; 

2) jos asianomistaja vaatii asian käsiteltä
väksi tuomioistuimessa; 

3) jos useista rikoksista jostakin on nostet
tava syyte tuomioistuimessa ja rikoksilla on 
yhteyttä keskenä~n; . . . 

4)jos samaan nkokseen osall1Slstajotakuta 
on syytettävä tuomioistuimessa eikä asian 
ratkaisemista erillisenä ole pidettävä tarkoi
tuksenmukaisena; taikka 

5) jos teolla on aiheutettu korvattavaa va
hinkoa, jota siihen syyllinen ei ole korvan
nut tai kiljallisesti sitoutunut korvaamaan, 
taikka jos asianomistaja ei ole kirjallisesti 
luopunut korvausvaatim uksestaan. 

Jos rikoksentekijä on suorittanut kurinpito
menettelyssä määrätyn rangaistuksen tai ku
rinpito-ojennnuksen joko kokonaan tai osak
si ja hänet tuomitaan sen jälkeen samasta 
rikoksesta tuomioistuimessa rangaistukseen, 
on jo täytäntöönpantu rangaistus ja ojennus 
otettava kohtuullisessa määrin huomioon 
vähennyksenä tai katsottava rangaistuksen 
täydeksi suoritukseksi. 

9 § 
Sotilasvirassa palvelevalle sekä henkilölle, 

joka on nimitetty puolustusvoimissa virka
mieheksi määräaikaiseen virkasuhteeseen 
määrättynä sotilastehtävään, saadaan rauhan 
aikana kurinpitomenettelyssä määrätä vain 
kurinpitosakkoa tai antaa varoitus tai muistu
tus. 

Sotilasvirkaan koulutettavalle oppilaalle 
saadaan 1 momentin estämättä määrätä kaik
kia tässä laissa tarkoitettuja, kurinpitomenet
telyssä määrättäviä seuraamuksia, jollei ase
tuksella toisin säädetä. 

10 § 
Kurinpitorangaistus tai -ojennus saadaan 

määrätä, jos rikoksesta epäilty on myöntänyt 
syyllisyytensä tai jos hänen syyllisyyttään 
voidaan muuten pitää selvänä. 

Asiaa ei kuitenkaan saa käsitellä kurinpito
menettelyssä, jos: 

1) rikoksen tehnyt ei enää ole rikoslain 45 
luvun alainen; 

2) asianomistaja vaatii asian käsiteltäväksi 
tuomioistuimessa; 

3) useista rikoksista jostakin on nostettava 
syyte tuomioistuimessa ja rikoksilla on yh
teyttä keskenään; taikka 

4) samaan rikokseen osallisista jotakuta on 
syytettävä tuomioistuimessa eikä asian rat
kaisemista erillisenä ole pidettävä tarkoituk
senmukaisena. 
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Voimassa oleva laki 

12 § 
Oikeus määrätä kurinpitorangaistus on 

joukko-osaston komentajana ja häntä ylem
mänä kurinpitoesimiehenä. Lisäksi joukko
yksikön komentajana on oikeus määrätä ase
velvollisena palvelevane varoitus, poistu
misrangaistus sekä arestia enintään viisi 
vuorokautta ja perusyksikön päällikönä va
roitus ja arestia enintään kolme vuorokautta. 

18 § 
Kiinniottamisen saa suorittaa: 
1) sotilasvirassa tai -toimessa palveleva 

kiinniotettavan esimies; 

Ehdotus 

12 § 
Oikeus määrätä kurinpitorangaistus on 

joukko-osaston komentajana ja häntä ylem
mällä kurinpitoesimiehellä. Lisäksi joukko
yksikön komentajalla on oikeus määrätä ase
velvollisena palvelevane varoitus ja poistu
misrangaistus ja perusyksikön päälliköllä 
varoitus. 

18 § 
Kiinniottamisen saa suorittaa: 
1) sotilasvirassa palveleva sekä virkam ie

heksi määräaikaiseen virkasuhteeseen puo
lustusvoimissa nimitetty, sotilastehtävään 
määrätty kiinniotettavan esimies; 

19 § 
Pidättämispäätöksen saa tehdä: 

2) varuskunnan päällikkö ja komendantti; 2) varuskunnan päällikkö ja komendantti 
sekä varuskunnan varalla oleva päivystäjä; 

23 § 

Kiinniottamiseen oikeutetulla henkilöllä on 
oikeus kiinniottamisen, pidättämisen tai ares
tirangaistuksen täytäntöönpanon aloittamisen 
yhteydessä tarkastaa henkilö sen varmistami
seksi, ettei tällä ole hallussaan esineitä tai 
aineita, jotka voivat vaarantaa säilyttämisen 
tai joilla tämä voi aiheuttaa vaaraa itselleen 
tai muille. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetut vaaralliset 
esineet tai aineet on otettava tarkastettava/ta 
pois. Ne on palautettava hänelle vapaaksi 
päästämisen yhteydessä, jollei siihen ole lain 
mukaan estettä. Alkoholijuoman ja huu
mausaineen osalta on meneteltävä niin kuin 
27 §:ssä säädetään. 

25 § 

Etsintänä ei pidetä asevelvollisuuslain taik
ka naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta 
annetun lain perusteella palveluksessa olevan 
käyttöön luovutetun varustekaapin tarkasta
mista. 
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Voimassa oleva laki 

25 a § 
Tämän lain 18 § :ssä tarkoitettu kiinniotta

miseen oikeutettu sotilas saa määrätä puolus
tusvoimissa palvelevan moottoriajoneuvon 
kuljettajan tai muussa rikoslain 23 luvussa 
tarkoitetussa tehvävässä toimivan henkilön 
kokeeseen, joka tehdään tämän mahdollisesti 
nauttiman alkoholin tai muun huumaavan 
aineen toteamiseksi. Kokeesta kieltäytynyt 
on velvollinen alistumaan pakkokeinolain 5 
luvun 9 §:ssä tarkoitettuun henkilönkatsas
tukseen. 

Edellä tarkoitettu koe on tehtävä siten ja 
sellaisella menetelmällä, ettei siitä aiheudu 
tarpeetonta tai kohtuutonta haittaa tutkitta
valle. 

Pääesikunta antaa tarkemmat ohjeet ko
keen tekemisestä. 

Ehdotus 

25 a § 
Tämän lain 18 §:ssä tarkoitettu kiinniotta

miseen oikeutettu sotilas saa määrätä puolus
tusvoimissa palvelevan moottorikäyttöisen 
ajoneuvon kuljettajan tai muussa rikoslain 
23 luvussa tarkoitetussa tehvävässä toimivan 
henkilön kokeeseen, joka tehdään tämän 
mahdollisesti nauttiman alkoholin tai muun 
huumaavan aineen toteamiseksi. Koe voi
daan tehdä ajotehtää tai muuta rikoslain 23 
luvussa tarkoitettua tehtävää suorittavalle 
taikka tällaiseen tehtävään ryhtyvälle. Ko
keesta kieltäytynyt on velvollinen alistumaan 
pakkokeinolain 5 luvun 9 §:ssä tarkoitettuun 
henkii önkatsastukseen. 

Edellä tarkoitettu koe on tehtävä siten ja 
sellaisella menetelmällä, ettei siitä aiheudu 
tarpeetonta tai kohtuutonta haittaa tutkitta
valle. 

Pääesikunta antaa tarkemmat ohjeet ko
keen tekemisestä. 

27§ 

Luvattomasti hallussa tavattu puolustusvoi
mien omaisuus, kuten aseet, ampumatarvik
keet ja räjähdysaineet sekä huumausaineet ja 
luvattomasti hallussa olleet alkoholijuomat 
saadaan ottaa talteen. Alkoholijuoma saa
daan asetuksella säädettävin edellytyksin 
pitää sotilasviranomaisen hallussa tai hävit
tää. Huumausaineen osalta on meneteltävä 
niin kuin huumausainelaissa ( 41/72) on sää
detty. 

Luvattomasti hallussa tavattu puolustusvoi
mien omaisuus, kuten aseet, ampumatarvik
keet ja räjähdysaineet sekä huumausaineet ja 
luvattomasti hallussa olleet alkoholijuomat 
saadaan ottaa talteen. Alkoholijuoma saa
daan asetuksella säädettävin edellytyksin 
pitää sotilasviranomaisen hallussa tai hävit
tää. Huumausaineen osalta on meneteltävä 
niin kuin huumausainelaissa (1289/1993) 
säädetään. 

33 § 

A restia voidaan määrätä vain silloin, kun 
lievempiä seuraamuksia ei voida pitää riittä
vinä kurin, jäljestyksen tai turvallisuuden 
säilyttämiseksi joukossa. 

A restia saa määrätä alle 18-vuotiaalle hen
kilölle vain, milloin on ilmeistä, ettei hän 
muuten sopeudu sotilaskuriin. 

36 § 
Kurinpitoesimiehen on huolehdittava siitä, 

että valittajalla on palveluksen estämättä 
mahdollisuus laatia valituskirjelmä ja että 
hän voi osallistua kurinpitovalituksen oi
keuskäsittelyyn. 

370105 

(2 mom. kumotaan) 

(3 mom. kumotaan) 

36 § 
Kurinpitoesimiehen on huolehdittava siitä, 

että valittajalla on palveluksen estämättä 
mahdollisuus laatia valituskirjelmä ja että 
hän voi osallistua kurinpitovalituksen oi
keuskäsittelyyn. 
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Voimassa oleva laki 

Kurinpitovalituksen käsittelyssä noudate
taan, mitä sotilasoikeudenkäyntilaissa tarkoi
tettujen rikosasioiden käsittelystä on säädet
ty. Mikäli valittaja jää saapumatta oikeuteen 
ilmoittamatta laillista estettä, kurinpitovalitus 
voidaan käsitellä ja ratkaista valittajan pois
saotosta huolimatta. 

Ehdotus 

Kurinpitovalituksen käsittelyssä noudate
taan, mitä sotilasoikeudenkäyntilaissa tarkoi
tettujen rikosasioiden käsittelystä säädetään. 
Seuraamuksena saadaan määrätä myös ku
rinpito-ojennus. Jos valittaja jää saapumatta 
oikeuteen ilmoittamatta laillista estettä, ku
rinpitovalitus voidaan käsitellä ja ratkaista 
valittajan poissaotosta huolimatta. 

Kurinpitovalituksen tekemistä ja käsittele
mistä ei estä se, että rangaistu on 39 §:ssä 
tarkoitetulla tavalla suostunut kurinpitoran
gaistuksen täytäntöönpanoon. 

38 § 

Kumotessaan päätöksen esimies voi mää
rätä asian otettavaksi uudelleen käsiteltäväk
si tai ottaa sen välittömästi itse ratkaistavak
seen taikka saattaa asian toimivaltaiselle 
syyttäjälle. 

Kumotessaan päätöksen esimies voi mää
rätä asian otettavaksi uudelleen käsiteltäväk
si tai ottaa sen itse välittömästi ratkaistavak
seen taikka saattaa asian toimivaltaiselle 
syyttäjälle. Asiaa uudelleen käsiteltäessä 
noudatetaan soveltuvin osin, mitä 8 §:n 2 
momentissa säädetään. 

39 § 

Tuomioistuimen tuomitseman arestin täy
täntöönpano voidaan aloittaa, vaikka päätös 
ei ole saanut lainvoimaa, jos tuomittu antaa 
siihen kirjallisen suostumuksensa. 

41 § 
Kurinpitomenettelyä valvova estmtes saa 

määrätä kurinpitomenettelyssä määrätyn ku
rinpitorangaistuksen tai -ojennuksen täytän
töönpanon lykättäväksi tai keskeytettäväksi. 

Arestin ja tuomioistuimen tuomitseman 
poistum israngaistuksen täytäntöönpano voi
daan aloittaa, vaikka päätös ei ole saanut 
lainvoimaa, jos tuomittu antaa siihen kirjalli
sen suostumuksensa. 

40 § 
Kurinpitoseuraamuksia varoitusta, kurinpi

tosakkoa, ylimääräistä palvelusta ja muistu
tusta lukuun ottamatta ei voida panna sa
manaikaisesti täytäntöön. 

Jos samalla kertaa tulee täytäntöönpanta
vaksi eri lajisia seuraamuksia, pannaan ku
rinpitorangaistukset täytäntöön ennen kurin
pito-ojennuksia. Jos ojennuksen täytäntöön
pano on jo aloitettu, se suoritetaan loppuun 
ennen kurinpitorangaistuksen täytäntöönpa
non aloittamista. 

41 § 
Kurinpitomenettelyä valvova estmtes saa 

määrätä kurinpitomenettelyssä määrätyn ku
rinpitorangaistuksen tai -ojennuksen täytän
töönpanon lykättäväksi tai keskeytettäväksi, 
jos hän on valvonnan tai kantelun käsittelyn 
yhteydessä havainnut kurinpitopäätöksessä 
olennaisen virheen. 



HE 40/1997 vp 19 

Voimassa oleva laki 

44 § 
Arestirangaistus, jonka suorittaminen on 

kesken silloin, kun rangaistu muusta kuin 
terveydellisestä syystä olisi kotiutettava, suo
ritetaan loppuun arestina niin kuin 42 §:ssä 
on säädetty. 

Aresti muunnetaan maksuksi, jos arestin 
täytäntöönpanoa ei ole aloitettu ennen ko
tiuttamista tai asevelvollinen kotiutetaan ter
veydellisestä syystä. 

Arestia maksuksi muunnettaessa vastaa 
yksi arestivuorokausi kahden päivän kurinpi
tosakkoa. Muuntamisen suorittaa joukko
osaston komentaja noudattaen 2 §:n 4 mo
mentissa ja 43 §:n 1 momentissa säädettyjä 
perusteita. 

45 § 
Kurinpitosakko pannaan täytäntöön nou

dattaen sakkorangaistuksen täytäntöönpanos
ta annettuja säännöksiä. Maksamatonta ku
rinpitosakkoa ei kuitenkaan saa muuntaa 
vankeudeksi. 

Samassa järjestyksessä pannaan täytäntöön 
myös 44 §:n 2 momentissa tarkoitettu mak
su. 

45 a § 
Samalla kertaa täytäntöönpantavat poistu

misrangaistukset on täysin määrin laskettava 
yhteen. Rangaistusten näin yhteenlaskettu 
aika saa kuitenkin olla enintään neljäkym
mentä vuorokautta. 

45 b § 
Poistumisrangaistus, jonka täytäntöönpa

noa ei ole vielä aloitettu tai, jonka suoritta
minen on kesken rangaistun kotiuttamisajan
kohtana, muunnetaan maksuksi. Poistumis
rangaistusta maksuksi muunnettaessa vastaa 
yksi poistum israngaistusvuorokausi yhden 
päivän kurinpitosakkoa. 

Ehdotus 

Joukko-osaston komentqja voi lykätä ku
rinpitoseuraamuksen täytäntöönpanoa tai 
keskeyttää täytäntöönpanon, jos rangaistun 
tai ojennetun telVeydentila niin vaatii taikka 
jos on muu erityisen painava syy. 

44 § 
Arestirangaistus, jonka suorittaminen on 

kesken silloin, kun rangaistu muusta kuin 
terveydellisestä syystä olisi kotiutettava, suo
ritetaan loppuun arestina niin kuin 42 §:ssä 
säädetään. 

Aresti muunnetaan maksuksi, jos arestin 
täytäntöönpanoa ei ole aloitettu ennen ko
tiuttamista tai asevelvollinen kotiutetaan ter
veydellisestä syystä. 

Arestia maksuksi muunnettaessa vastaa ku
kin suorittamatta oleva täysi arestivuorokausi 
kahden päivän kurinpitosakkoa. Muuntami
sen suorittaa joukko-osaston komentaja nou
dattaen 2 §:n 4 momentissa ja 43 §:n 1 mo
mentissa säädettyjä perusteita. 

45 § 
Kurinpitosakko pannaan täytäntöön nou

dattaen sakkorangaistuksen täytäntöönpanos
ta annettuja säännöksiä. Maksamatonta ku
rinpitosakkoa ei kuitenkaan saa muuntaa 
vankeudeksi. 

Samassa järjestyksessä pannaan täytäntöön 
myös 44 §:n 2 momentissa ja 45 b §:ssä 
tarkoitettu maksu. 

45 a § 
Samalla kertaa täytäntöönpantavat poistu

ruisrangaistukset on täysin määrin laskettava 
yhteen. Rangaistusten näin yhteenlaskettu 
aika saa kuitenkin olla enintään neljäkym
mentä vuorokautta. Sama koskee samalla 
kertaa täytäntöönpantavien poistumiskielto
ojennusten yhteenlaskettua aikaa. 

45 b § 
Poistumisrangaistus, . jonka täytäntöönpa

noa ei ole vielä aloitettu tai jonka suoritta
minen on kesken rangaistun kotiuttamisajan
kohtana, muunnetaan maksuksi. 

Poistum israngaistusta maksuksi m uunnetta
essa kukin suorittamatta oleva täysi poistu
misrangaistusvuorokausi vastaa yhden päi
vän kurinpitosakkoa. Muuntamisen suorittaa 
joukko-osaston komentaja noudattaen 2 §:n 
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Voimassa oleva laki 

2. 

Ehdotus 

4 momentissa ja 45a §:n 1 momentissa sää
dettyjä perusteita. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199. 

Laki 
rikoslain 45 luvun 25 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan rikoslain 45 luvun 25 §, sellaisena kuin se on laissa 321/1983, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

45 luku 
Sotilasrikoksista 

25 § 
Jos arestirangaistusta suorittava luvatto

masti poistuu arestista taikka rikkoo siihen 
liittyvän poistumisrajoituksen taikka jos se, 
jolle on määrätty poistumiskielto, rikkoo 
sanotun kiellon, hänet on tuomittava, jollei 
teosta ole muualla säädetty ankarampaa ran
gaistusta, täytäntöönpanorikkomuksesta ku
rinpitorangaistukseen. 

Ehdotus 

45 luku 
Sotilasrikoksista 

25 § 
A restirangaistusta suorittava sotilas, joka 

luvattomasti poistuu arestista taikka rikkoo 
siihen liittyvän poistumisrajoituksen, taikka 
poistum iskielto-ojennusta tai poistum isran
gaistusta suorittava sotilas, joka rikkoo pois
tum israjoituksen, on tuomittava, jollei teosta 
muualla säädetä ankarampaa rangaistusta, 
täytäntöönpanorikkom uksesta kurinpitoran
gaistukseen. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 
199. 
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3. 
Laki 

sotilasoikeudenkäyntilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 25 päivänä maaliskuuta 1983 annetun sotilasoikeudenkäyntilain (326/1983) 8 

§ :n 1 momentti, 10 § :n 1 momentti ja 21 §, sellaisena kuin niistä on 8 § :n 1 momentti laissa 
709/1991, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

8 § 
Jos sotilasta tai muuta rikoslain 45 luvun 

alaista henkilöä syytetään sekä sotilasoikeu
denkäyntiasiana käsiteltävästä rikoksesta että 
muusta rikoksesta, saadaan ensiksi mainittua 
rikosta koskeva syyte tutkia siinä tuomiois
tuimessa, joka on oikeudenkäymiskaaren 10 
luvun mukaan toimivaltainen käsittelemään 
jälkimmäistä muuta rikosta koskevan syyt
teen, jos se asian laadun, selvityksen esittä
misen tai muun erityisen syyn takia on tar
koituksenmukaista. 

10 § 
Alioikeuden sotilasjäsenistä toisen tulee 

olla upseeri ja toisen toimiupseeri tai aliup
seeri taikka värvätty mies tai miehistöön 
kuuluva sotilas. 

21 § 
Sotilasoikeuteen kuuluu puheenjohtaja ja 

kaksi muuta jäsentä. 
Toisen jäsenen tulee olla upseeri ja toisen 

toimiupseeri tai aliupseeri taikka värvättyyn 
henkilöstöön tai miehistöön kuuluva sotilas. 

Ehdotus 

8 § 
Jos sotilasta tai muuta rikoslain 45 luvun 

alaista henkilöä syytetään sekä sotilasoikeu
denkäyntiasiana käsiteltävästä rikoksesta että 
muusta rikoksesta, saadaan ensiksi mainittua 
rikosta koskeva syyte tutkia siinä tuomiois
tuimessa, joka on oikeudenkäymiskaaren 10 
luvun mukaan toimivaltainen käsittelemään 
jälkimmäistä muuta rikosta koskevan syyt
teen, jos se asian laadun, selvityksen esittä
misen tai muun erityisen syyn takia on tark 
oituksenmukaista. Jos muu kuin sotilasoi
keudenkäyntiasiana käsiteltävä rikos on tehty 
samalla teolla sotilasoikeudenkäyntiasiana 
käsiteltävän rikoksen kanssa ja rikos on soti
lasoikeudenkäyntiasiana käsiteltävään rikok
seen nähden vähäinen ja jos rikoksia koske
vien syytteiden käsitteleminen yhdessä on 
tarkoituksenmukaista, voidaan myös muuta 
kuin sotilasoikeudenkäyntiasiana käsiteltävää 
rikosta koskeva syyte tutkia tämän lain mu
kaisessa jätjestyksessä. 

10 § 
Alioikeuden sotilasjäsenistä toisen tulee 

olla upseeri ja toisen opistoupseeri, aliupsee
ri tai sotilasammattihenkilö taikka miehis
töön kuuluva sotilas. 

21 § 
Sotaoikeuteen kuuluu puheenjohtaja ja 

kaksi muuta jäsentä. 
Toisen jäsenen tulee olla upseeri ja toisen 

opistoupseeri, aliupseeri tai sotilasammatti
henkilö taikka miehistöön kuuluva sotilas. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199. 




