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PERHEEN TAPAAMINEN VARUSMIESPALVELUN AIKANA
1 KANTELU
Kantelija arvosteli Puolustusvoimien menettelyä kieltää häntä
matkustamasta varusmiespalveluksen aikana ulkomaille. Kantelija
kertoi asuvansa pysyvästi ulkomailla kuten hänen vanhempansakin,
mutta hän ei kertomansa mukaan saanut matkustaa ulkomaille
varusmiespalveluksensa aikana.
2 SELVITYS
Kantelun johdosta hankittiin Pääesikunnan selvitys ja lausunto, joka
valmisteltiin oikeudellisella osastolla. Asiassa hankittiin selvitys A:n
varuskunnalta sekä lausunto Pääesikunnan koulutusosastolta.
3 RATKAISU
3.1 Tapahtumista
Kantelija on aloittanut varusmiespalveluksen 6.7.2020 A:n
varuskunnan palvelusyksikössä ja kotiutunut 9.6.2021. Kantelija asuu
pysyvästi ulkomailla, samoin kuin hänen vanhempansa. Kantelija
kertoo, ettei hän ole päässyt tapaamaan vanhempiaan koko
varusmiespalveluksen aikana koronarajoitusten vuoksi, koska
rajoitukset ovat kieltäneet ulkomaille matkustamisen.
Kantelija kertoi ottaneensa asian esille useaan otteeseen yksikkönsä
kantahenkilökunnan kanssa. Tammikuussa 2021 kantelijan
mahdollisuutta matkustaa lomilla ulkomaille on selvitetty yksikössä,
jossa hän palveli. Selvityksen mukaan kantelija oli tällöin COVIDpositiivinen ja eristettynä.
Helmikuussa 2021 kantelija keskusteli ulkomaille matkustamisen
mahdollisuudesta yksikön päällikön kanssa. Tällöin asian selvityksen
jälkeen yksikössä päädyttiin siihen ratkaisuun, että kantelijalle ei
myönnetä oikeutta matkustaa lomilla ulkomaille.
Kantelija kertoi myös ottaneensa ulkomaille matkustamisen
mahdollisuuden aiemmin esille, kun hänen isänsä oli ollut vakavasti
sairas ja tehohoidossa joulukuussa 2020, mutta hänelle ei tuolloin
annettu mahdollisuutta palata kotiin muutamaksi päiväksi.
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3.2 Selvitysten sisältöä
Pääesikunnan koulutusosaston lausunnon mukaan
Puolustusvoimat joutuivat sopeuttamaan varusmieskoulutuksensa
keväällä 2020 pahentuneen koronatilanteen johdosta. Koulutuksen
sopeuttamisen keskeisenä perusteena oli varmistaa
puolustusvoimissa palvelevien henkilöiden palvelusturvallisuus.
Ulkomailta palvelukseen saapuvilta on edellytetty neljäntoista
vuorokauden karanteenia Suomeen saavuttua. Puolustusvoimat on
järjestänyt majoituksen varuskunnan ulkopuolelta niille henkilöille,
joilla ei ole omaa majoitusmahdollisuutta Suomeen saavuttua.
Pääesikunnan koulutusosasto on ohjeistanut ulkomaille
matkustamiseen liittyvistä rajoituksista koulutusosaston antamissa
käskyissä. Niistä ilmenevät nyt kyseessä olevaan kanteluun liittyvät
keskeiset rajoitukset:
‒ Suomessa asuville varusmiehille ei toistaiseksi myönnetä lupaa
matkustaa ulkomaille vapaa-ajallaan.
‒ Ulkomailla asuville varusmiehille on mahdollista myöntää lupa
matkustaa kotiosoitteeseen ulkomaille niihin maihin, joiden osalta
hallitus on päättänyt luopua maahantulon rajoituksista.
‒ Mikäli matkustusrajoitukset eivät mahdollista asevelvollisen
suunniteltua lomaa ulkomailla suunnitellussa ajassa tai ne vaativat
henkilön asettamista karanteeniin palatessa, lupaa ulkomaille
matkustamiseen ei tule myöntää.
‒ Pakottavassa tarpeessa voidaan edelleen myöntää 180
vuorokautta HSL-lomaa.
Päätös varusmiesten lomasta ja ulkomaille matkustamisesta tehdään
joukko-osastoissa, joissa on paras tilannekuva niin koulutuksen
toteutuksesta kuin sen hetkisestä koronatilanteesta. Pääesikunnan
koulutusosaston laatiman ohjeistuksen mukaisesti lomaa ulkomaille ei
tule hyväksyä, mikäli matkustusrajoitukset eivät mahdollista
asevelvollisen suunniteltua lomaa ulkomailla suunnitellussa ajassa tai
ne vaativat henkilön asettamista karanteeniin palatessa.
Lausunnon mukaan matkustamisluvan antaminen ei ole kielletty,
mutta ulkomaille suuntautuvan loman tai vapaan toteuttaminen on
vallitsevassa tilanteessa vaikeaa ilman, että vaarannetaan
varuskunnissa palvelevien henkilöiden palvelusturvallisuutta tai
varusmiesten koulutuksen toteutumista.
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A:n varuskunnan selvityksessä todetaan, että vuosien 2020 ja 2021
aikana voimassa olleiden koronakäskyjen ja ohjeiden perusteella
perusyksikön päällikkö on toiminut asiassa ohjeistuksen mukaisesti
käsitellessään alaisensa loma-asiaa. Selvitykseen on koottu
voimassa olleista Pääesikunnan ja A:n varuskunnan käskyistä
varusmiesten ulkomaille matkustamista koskevat kohdat.
A:n varuskunnan selvitys sisälsi hänen palvelusyksikön selvityksen
asiasta. Selvityksen mukaan tammikuussa 2021 palvelusyksikkö,
jossa kantelija palveli, on selvittänyt hänen mahdollisuuttaan päästä
lomilla matkustamaan ulkomaille. A:n varuskunnassa annettujen
ohjeiden mukaisesti yksikön oma näkemys asiasta oli, että kantelija ei
ole matkustuskelpoinen. Selvityksen mukaan yksikön vääpeli on ollut
sähköpostitse yhteydessä A:n varuskunnan esikunnan
koulutusosastoon selvittääkseen, olisiko kantelijan mahdollista VMPjakson sisällä käydä kotonaan ulkomailla ja palata takaisin Suomeen
ja olla 14 vuorokautta karanteenissa ennen palveluksen jatkamista.
Selvityksen mukaan tämä oli kantelijan oma ajatus matkan
toteuttamisesta. Selvityksen mukaan tuona hetkenä kantelija oli
COVID-positiivinen ja eristettynä.
Palvelusyksikön selvityksen muukaan helmikuussa 2021 yksikön
päällikkö keskusteli kantelijan kanssa henkilökohtaisesti. Tavoitteena
oli saada kantelija käymään kotona ja tähän liittyen selvittää, onko
sairastetun koronan jälkeen ulkomaille suuntautuva loma mahdollinen
käsketyn VMP-jakson, koulutuksen ja mahdollisen karanteeniajan
suhteen. Selvityksen mukaan yksikön päällikkö oli B:n terveysaseman
päällikkölääkäriin yhteydessä 27.2.2021. Päällikkölääkärin
vastauksessa 2.3.2021 oli todettu, että ”sairastettu COVID ei vapauta
14 vrk:n karanteenista ulkomailta tullessa. Tällä hetkellä
lähtökohtaisesti kaikki varusmiesten lomamatkustaminen ulkomaille
on Pääesikunnan määräyksellä kielletty.” Näiden selvitysten jälkeen
kantelijalle ei myönnetty oikeutta matkustaa ulkomaille VMP-jaksolla.
Pääesikunnan näkemyksen mukaan kantelijan ollessa COVIDpositiivinen ja eristettynä, ei matkustusluvan myöntämistä ulkomaille
sinä hetkenä ole tullut myöntää.
Pääesikunnan näkemyksen mukaan kantelussa mainitun ajanjakson
aikana voimassa olleiden käskyjen ja ohjeiden mukaan
matkustuslupaa ulkomaille ei ole tullut myöntää 2.7.2020 alkaen, ellei
varusmiehen kotipaikka kuulu käskyssä mainittuihin maihin.
Kantelijan tapauksessa kotipaikka ei kuulunut käskyssä mainittuihin
maihin. Vaikka kantelijan kotipaikka olisi kuulunut käskyssä
mainittujen maiden listaan, olisi huomiota tullut kiinnittää myös
kohdemaan voimassa oleviin rajoituksiin maahanpääsyyn liittyen eikä
lomaa tule myöntää, jos se ei ole mahdollinen suunnitellussa ajassa.
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Myöhemmin 28.9.2020 annetun tarkentavan käskyn mukaan
matkustuslupaa ei ole tullut myöntää, jos voimassa olevat
matkustusrajoitukset vaativat henkilön asettamista karanteeniin
palatessa. Pääesikunnan näkemyksen mukaan matkustusluvan
myöntäminen edellyttää siten aina myös hyvin tarkkaa
tapauskohtaista harkintaa, jossa tulee selvittää kulloinkin voimassa
olevat matkustusrajoitukset ja kohdemaan tilanne pandemian
suhteen.
Myöhemmin 1.1.2021 voimaan tulleen ohjeistuksen mukaan
varusmiesten on ollut mahdollista matkustaa niihin maihin, joiden
osalta hallitus on luopunut maahantulon rajoituksista. Vaikka
kantelijan kotipaikka olisi ollut maassa, johon matkustaminen on
rajoitusten puitteissa mahdollista, on puolustusvoimien määräyksen
mukaisesti kuitenkin ulkomailta saavuttaessa oltava 14 päivää
karanteenissa ennen palvelukseen astumista. Kantelijan mukaan 14
päivän karanteenin olisi voinut toteuttaa myöntämällä hänelle
muutaman ylimääräisen lomapäivän ennen VMP-lomajakson alkua,
jolloin hän olisi ehtinyt palata Suomeen siten, että 14 päivän
karanteeni ei häiritse takaisin palvelukseen saapumista.
Pääesikunnan näkemyksen mukaan edellä kuvattu kantelijan
ehdottama järjestely olisi saattanut olla mahdollinen, jos kantelijalla
on ollut käytettävissään henkilökohtaisia lomapäiviä ja loman
myöntämisestä asevelvollisuuslain 47 §:n mukaisesti päättävä
esimies olisi harkinnut esitetyn loman ajankohdan olevan mahdollinen
normin HQ778 harkintakriteereitä (joukon palvelus-, valmius- ja
terveydelliset syyt, yhdenvertainen kohtelu) vasten.
Pääesikunnan näkemyksen mukaan matkustuslupaa myönnettäessä
on tullut ottaa huomioon puolustusvoimien ohjeistus karanteenista.
Kantelussa mainittujen tapahtumien aikana puolustusvoimissa oli
voimassa ohjeistus, jonka mukaan ulkomailta palvelukseen saapuvilta
varusmiehiltä edellytetään neljäntoista vuorokauden karanteenia
Suomeen saavuttua. Pääesikunnan näkemyksen mukaan kantelijan
ulkomaille matkustaminen olisi siten edellyttänyt riittävän pitkää
lomaa siten, että karanteenin toteuttaminen olisi ollut mahdollista
ennen palvelukseen takaisin saapumista.
Asevelvollisuuslain mukaan varusmiehelle voidaan myöntää pakottavasta henkilökohtaisesta syystä (HSL- loma) lomaa enintään 180
päivää. Kantelusta ja saaduista selvityksistä ei käy ilmi, onko
kantelijalle kerrottu henkilökohtaisen syystä myönnettävän loman
vaihtoehdosta tilanteessa, jossa kantelija on kertonut hänen
ulkomailla asuvan isänsä olevan sairas. Pääesikunnan näkemyksen
mukaan asevelvollisuuslain mukaisen HSL- loman myöntäminen olisi
ollut nyt kyseessä olevassa tapauksessa mahdollinen ottaen
huomioon kantelijan mainitsema isän sairastumisen.
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Pääesikunnan mukaan matkustusluvan antaminen ei ole edellä
esitettyjen käskyjen mukaan kokonaisuudessaan kielletty, mutta nyt
kyseessä olevan tapauksen tapahtuma-aikaan koronapandemian
tilanne on ollut haastava ja ulkomaille suuntautuvan loman
toteuttaminen haastavista olosuhteista johtuen on ollut vaikeaa ilman,
että vaarannetaan varuskunnissa palvelevien henkilöiden
palvelusturvallisuus (terveysturvallisuus) ja asevelvollisuuslakiin
perustuvan varusmieskoulutuksen toteutuminen.
Pääesikunta katsoo, että saatujen selvitysten perusteella asiassa on
toimittu voimassa olevien puolustusvoimien käskyjen ja ohjeiden
mukaisesti. Pääesikunta kiinnittää kuitenkin huomiota siihen, että
kantelijalle olisi voinut tarjota mahdollisuutta HSL-loman
käyttämiseen, jos kyseessä ollut kantelijan perhetilanne on ollut
sellainen, että HSL-loman käyttäminen olisi tullut kyseeseen.
Selvityksistä ei nyt käy ilmi, onko näin menetelty.
3.3 Oikeusohjeita
Perustuslain 9 §:n 2 momentin mukaan jokaisella on oikeus lähteä
maasta. Tähän oikeuteen voidaan lailla säätää välttämättömiä
rajoituksia oikeudenkäynnin tai rangaistuksen täytäntöönpanon
varmistamiseksi taikka maanpuolustusvelvollisuuden täyttämisen
turvaamiseksi.
Perustuslain 10 §:n 1 momentin mukaan jokaisen yksityiselämä on
turvattu. Perustuslain valmisteluasiakirjojen mukaan myös perheelämän suojan katsotaan kuluvan yksityiselämän suojan piiriin (HE
1993/309, s. 52–53). Viranomaisten tulee perustuslain 22 §:n mukaan
turvata perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen.
Asevelvollisuuslain 44 §:n mukaan varusmiespalveluksessa olevalla
on oikeus muun muassa varusmiespalvelusajan pituuden mukaisesti
määräytyvään 6, 12 tai 18 päivän henkilökohtaiseen lomaan, joka
myönnetään ilman erikseen esitettävää syytä.
Asevelvollisuuslain 46 §:n mukaan varusmiehelle voidaan edellä
tarkoitettujen lomien lisäksi myöntää pakottavasta henkilökohtaisesta
syystä lomaa enintään 180 päivää.
Asevelvollisuuslain 57 §:n mukaan asevelvollisen tulee palvella
hänelle määrätyssä joukossa sekä noudattaa lakiin perustuvan
toimivallan nojalla annettuja sotilaallista järjestystä ja palvelusta
koskevia määräyksiä, esimiehen käskyjä ja muita palvelukseen
kuuluvia velvollisuuksiaan. Palveluksessa olevan asevelvollisen tulee
olla hänelle määrätyssä palveluspaikassa silloin, kun hänelle ei ole
annettu lupaa poistua sieltä. Palvelusvelvollisuuden ja
paikallaolovelvollisuuden tarkemmasta sisällöstä määrätään
sotilaskäskynä annettavalla ohjesäännöllä.
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Asevelvollisuuslain 57 § nojalla annetun Yleisen
Palvelusohjesäännön 187 kohdan mukaan varusmiesten vapaa-aikaa
ja lomia koskevan joukko-osaston sisäisen käytännön on oltava
mahdollisimman yhdenmukainen ja erojen on perustuttava
palveluksen kannalta hyväksyttäviin perusteisiin. Yleisen
Palvelusohjesäännön 190 kohdan mukaan vapaa-aikoja ja
liikkumisvapauksia voidaan rajoittaa joukko-osaston komentajan
käskyllä valmius-, palvelus- tai terveyssyiden vuoksi.
Muut kyseeseen tulevat tapahtuma-aikana voimassa olleet normit
ilmenevät oheen liitetystä Pääesikunnan lausunnosta.
3.4 Kannanotto
Totean lähtökohtaisesti, että asevelvollisuuslaissa tarkoitetun
palveluksen luonteeseen kuuluu, että palveluksessa olevan
liikkumisvapaus on palveluksen aikana muita kansalaisia rajoitetumpi.
Perustuslain 127 §:n 1 momentissa säädetty
maanpuolustusvelvollisuus muodostaa sinänsä hyväksyttävän
perusteen rajoittaa asevelvollisten perusoikeuksia. Perustuslain 9 §:n
2 momentin säännöksissä oikeudesta lähteä maasta on mainittu
erikseen maanpuolustusvelvollisuuden täyttämisen turvaaminen
perusoikeuden hyväksyttävänä rajoitusperusteena.
Puolustusvoimat on joutunut sopeuttamaan varusmieskoulutukseen
liittyviä järjestelyjä varmistaakseen puolustusvoimissa palvelevien
henkilöiden palvelusturvallisuuden. Tästä on nähdäkseni
ymmärrettävästi seurannut varusmiehille myönnettyjen lomien
ajankohtaa ja pituutta koskevia rajoituksia. Myös ulkomaille
suuntautuvan loman toteuttamiseen on voitu asettaa rajoituksia.
Perustuslaissa turvattu oikeus elämään ja terveyteen on ollut
korostetusti esillä puheena olevaan varusmiesten
lomamahdollisuuksien toteutumiseen vaikuttavien toimenpiteiden
aikana.
On selvää, että maanpuolustusvelvollisuuden täyttämiseen jo
itsessään välttämättä sisältyy rajoituksia varusmiesten lomien ja
muun vapaa-ajan pitämiseen. Maanpuolustusvelvollisuuden
suorittaminen puolustusvoimissa edellyttää varusmiespalveluksen ja
yksityiselämän yhteensovittamista merkittävissä määrin. Lomia
myönnettäessä pyritään mahdollisimman hyvin ottamaan huomioon
sekä asevelvollisen että puolustusvoimien tarpeet vallitsevat
olosuhteet huomioiden. Yhdenvertaisen kohtelun periaate
lomakäytännöissä edellyttää, että erilaiseen kohteluun lomien
myöntämisessä on erilaisista olosuhteista hyväksyttävät perusteet.
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Kuten Pääesikunnan lausunnossa todetaan, matkustusluvan
antaminen ei ole sovellettavan normiston valossa kokonaisuudessaan
ollut kielletty, mutta nyt kyseessä olevan tapauksen tapahtumaaikaan koronapandemian tilanne on ollut haastava ja ulkomaille
suuntautuvan loman toteuttaminen haastavista olosuhteista johtuen
on ollut vaikeaa ilman, että vaarannetaan varuskunnissa palvelevien
henkilöiden palvelusturvallisuus (terveysturvallisuus) ja
asevelvollisuuslakiin perustuvan varusmieskoulutuksen toteutuminen.
Selvitysten perusteella kantelijalle olisi sinänsä ollut mahdollista
myöntää lomaa ulkomaille suuntautuvan loman toteuttamiseen.
Ainakaan ulkomaille suuntautuvan loman myöntämiseen ulkomailla
asuvalle asevelvolliselle ei ollut asetettu ehdotonta kieltoa.
Ongelmana olisi kuitenkin ollut lomalta palaamiseen liittyvän 14
vuorokauden karanteeninomaisen jakson toteuttaminen siten, että
niin loma kuin sitä seurannut karanteenijakso olisi kyetty
mahduttamaan lomajaksoon.
Katson, että A:n varuskunnassa on menetelty harkintavallan
puitteissa kantelijan lomaa koskevassa asiassa. Totean yleisesti, että
harkintavaltaa jättävässä tilanteessa päätöksen perusteluvaatimukset
poikkeavat tilanteesta, jossa ratkaisuntekoon vaikuttavista kriteereistä
säädetään yksilöidysti laissa. Harkintavallan käytön tulee kuitenkin
myös tällaisessa tilanteessa olla ennustettavaa ja johdonmukaista.
Minulla ei ole perusteita epäillä, etteikö näin olisi tapahtunut.
Selvityksen mukaan kantelijan mahdollisuuksia ulkomaille
suuntautuvaan lomaan oli selvitetty A:n varuskunnassa, mutta
tapahtuma-aikoina voimassa olleiden normien perusteella ulkomaille
suuntautuvan loman myöntäminen ei lähtökohtaisesti tullut
kyseeseen.
Totean, että ilmi tullut menettely on kuitenkin jossain määrin
vaikuttanut kielteisesti ulkomailla asuvan varusmiehen
mahdollisuuksiin pitää yhteyttä läheisiin ja omaisiinsa, koska
joustamattomuus loman pituuden osalta ja kielto matkustaa
ulkomaille on tosiasiallisesti estänyt kantelijan mahdollisuuden
matkustaa lomalla kotiinsa.
Asevelvollisuutta suorittavan perhe-elämän turvaamisen
näkökulmasta olisi nähdäkseni ollut olemassa ulkomaille
suuntautuvan loman myöntämisen puolesta puhuvia argumentteja
(muina ajankohtina kuin kantelijan itse ollessa sairastunut), mutta
toisaalta en voi pitää selvityksistä ilmenevää palvelusturvallisuuteen
ja varusmieskoulutuksen toteutumiseen perustuvaa näkemystä
vääränä. Kerrotussa koronapandemiatilanteessa kantelijan
palvelusyksiköllä ei ole käytännössä ollut suuria mahdollisuuksia
mukauttaa lomia ja niiden ajankohtia niin, että ne sopisivat kaikille
asevelvollisuuttaan suorittaneille yksilöllisesti.
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Kantelija oli kertonut maininneensa joulukuussa 2020
palvelusyksikössään isänsä vakavasta sairastumisesta ja hoitoon
joutumisesta. Tällöinkään hänelle ei annettu mahdollisuutta
matkustaa ulkomaille. Pääesikunta on kiinnittänyt tältä osin huomiota
siihen, että kantelijalle olisi voinut tarjota mahdollisuutta HSL-loman
käyttämiseen, jos kyseessä ollut kantelijan perhetilanne on ollut
sellainen, että HSL-loman käyttäminen olisi tullut kyseeseen.
Selvityksistä ei ilmennyt, oliko näin menetelty.
Voin yhtyä Pääesikunnan lausunnossa todettuun. Yleisesti painotan,
että puolustusvoimilla muidenkin viranomaisten tapaan on
velvollisuus tulkita kaikkea sääntelyä perus- ja
ihmisoikeusmyönteisesti ja sen on päätöksenteossaan valittava eri
ratkaisuvaihtoehdoista kussakin tapauksessa näitä oikeuksia
parhaiten toteuttava ratkaisu. Tästä näkökohdasta ja perustuslain
22 § huomioiden kantelijalle olisi näkemykseni mukaan tullut
Pääesikunnan lausunnossa todetun mukaisesti tarjota mahdollisuutta
HSL-loman käyttämiseen sekä harkita myös, olivatko kantelijan
kertoman perusteella olemassa edellytykset asevelvollisuuslain
59 §:stä ilmenevälle luvanvaraisesta poistumisesta palveluspaikasta
lähiomaisen äkillisen vakavan sairauden takia.
Saatan edellä ilmenevät huomioni A:n varuskunnan tietoon.
4 TOIMENPITEET
Saatan edellä kohdassa esittämäni käsityksen varusmiehen loman
myöntämisessä huomioon otettavista seikoista A:n varuskunnan
tietoon vastaisen varalle. Tässä tarkoituksessa lähetän jäljennöksen
tästä päätöksestäni A:n varuskunnan komentajalle tiedoksi.
Lähetän jäljennöksen tästä päätöksestä tiedoksi Pääesikunnalle.
Muihin toimenpiteisiini kantelu ei anna aihetta.

