Oikeudelfisesta asiantuntijalausunnosta

Suomen

Keskusta rp:11e

Professori Heikki Ha1ila ja ministeri Lauri Tarasti
ovat antaneet oikeudellisen asiantuntijalausunnon
Suomen Keskustalle (Keskusta) . Lausunto on piiiviitty
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Keskustan tufevan kesdn puheen j ohta j avaallin .

kiiytetii;in hyvin
tuomj-oistuimissa pyrittdessii
edlstiimiiiin oman tavoitteen toteutumista.
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lausunto j a

Lausunnon mukaan puol ueen siiiintOjen kohta 4 S 5 mom,
j oka kiel-tAii perus j ar j eston j iisentii kuulumasta

ei ol-e oikeudel-fisesti sitova
suhteessa Keskustaan. Tiimii ; ohtuu Keskustan

muuhun puolueeseen,

j eisenlii
Puolueen
rakenteesta.
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Lausunnon mukaan Keskustan sddnnoi-ssd oleva kielto

kuulua toiseen puolueeseen ei o1e osa Keminmaan
keskustaseuran s;itintd j Zi, mika tarkoittaa, ettii Paavo

Vdyrynen ei

riko

oman paikallisyhdistyksensd
siidntojai kuulumalla toiseen puolueeseen.

Lausunnon mukaan Paavo Valyrysestei on mahdol-1ista
piiiistii eroon erottamall-a Keminmaan keskustaseura
puolueen jiisenyydestd. Keminmaan keskustaseuran

sddnnoissd ei voi ol-l-a perustetta erottamiselle,
koska Keskustan s;iilnto j en mukaan j;isenyhdistyksen
tulee aI i staa siiiintdnsd puo Iueen hyviiks ytttivA ks i
ennen yhdistyksen hyv;iksymistai puolueen j iiseneksi.

Keskusta on jossakin vaiheessa hyviiksynyt
Keminmaan keskustaseuran jdsenekseen ja samalla
hyviiksynyt yhdistyksen sdbnnot, jotka mahdollistavat
jdsenen kuulumisen myOs toiseen puolueeseen.
EIi

Keskustan sddntojen 9 S:n 1 mom mukaan puheenjohtaja
val-itaan Keskustan jdsenistd, joita l-ausunnon mukaan
ovat Keskustan jonkin jiisenjiirjestdn henkil6jiisenet.

Tiimii tarkoittaa, ettii Kes kustan omien saitint6 j en
my6s
mukaan puheenjohtajaksi voidaan valita
Keminmaan keskustaseuran ;iisen Paavo Vdyrynen.

Vaalikelpoisuuden puheenj ohta j avaalissa piiiitt;i;i
puoluekokouksen puheenjohtaja. Lausunnon mukaan
val-mistelemaan
ryhty;i
tulisi
Keskustan
j olla
kokouksen
tuleva
argumentaat iota,
Paavo Vaiyrysen
puheenjohtaja aikanaan arvioi
vaalikelpoisuuden. Tiimil tarkoittaa kiiytiinnOssii sitd,
ettei puolue ryhtyisi valmistelemaan perusteita estdd
yhtai puolueen j iisenistii pddsemdstd osallistumaan
puheenj ohta j avaal-ii-n.

Tdm;i Iausuntoon
puolueen
sill:i

kirjattu suositus on omituinen,
sddnnoissd ei ol-e tulkintaa

edellyttiiv;iA epAselvyyttii. Puolueen sddnndt ovat
yksiselitteisen selviit siItA osin, kuka on kelpoinen
puheen j ohta j aksi. Taimii ilmenee sddnto j en kohdasta 9
S1

mom.

Demokratiaperiaatteen kannalta on outoa, ettd
Iuovia
siriinto j en
ryhtyy etsimddn
Keskusta
yhden
estddkseen
tulkintatapoj a
puheenj ohtaj akl lpai luun i lmo ittautuneen ehdo kkaan
osallistumisen puheenjohtajakilpailuun varsinkin,
kun tiimii henki16 A) on puolueen jiisen B) on tdmdn
perusteella kelpoinen puheenjohtajaksi.
Demokratiaperiaatteen ideana oD, ettii enemmistd
pil;ittaid, kuka puoluetta j ohtaa . Kes kustan toiminta

tdssd suhteessa oIIa ongelmallista my6s
yhdenvertaisuusl-ain kannalta, j oka kieltel;i syr j inniin
mielipiteen tai poli-ittisen toiminnan vuoksi.
voi

Lausunto pyrkii

antamaan Keskustall-e argumentteia

siitii, miten voitaisiin piiiistii sef laiseen siiiint6jen
tulkintaan, jonka perusteella Paavo Vdyrynen
vaalikel-voton
ol-evan
katsoa
voitaisiin
puheenj ohtaj a ks i .
m;i;iraiytyy
vaal i kelpoisuus
KOKONAISUUDESSAAN (korostus tiissii) siiiintd j en 9 S: n
2 mom (ilmeisesti tarkoitettu 1 mom) mukaan. Tdssd
mukaan

Lausunnon

kohtaa puolueen sdtinto j ii todetaan vain,
puheenlohtajan tulee olla Keskustan jdsen,

ettd
mitd

Paavo Vdyrynen on.

Jotta

tiistd

tulkinnasta

sii:intd j en

voitaisiin
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anamuodonmu ka

poiketa,
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lausunnos sa

katsotaan, ettZi tulkinta-apua asiaan tulee ottaa
siiiintojen kohdasta 4 S 5 mom, jossa todetaan, ettd
saa kuufua muuhun
perus j iir j eston j iisen ei
puolueeseen.

tiilIe puolueen
siiiint6kohdall-e, joIla kiell-etiiiin henkil6ii kuulumasta
muuhun puolueeseen ifman, ettd lausunnossa l-ainkaan
arvioidaan tiimiin siiiintOkohdan rati-ota, miksi
Lausunnossa annetaan huomattava paino

tiil-l-ainen mddrdys sddnnoissii on.
Mddrdyksen ideana on ainakin Se, ettii Keskustan
jiisen ei voisi olIa sellaisen toisen puolueen jdsen,

;onka aatemaailma ia tavoitteet ovat ristiriidassa
Keskustan omien tavoitteiden kanssa. Tdmdn vuoksi
tul-lut arvioida, ovatko
lausunnonantaj ien olisi
Kansalaispuolueen ja Keskustan tavoitteet keskenddn
tiill-6in
ovat,
ristiriitai sia,
los
kaksoisjiisenyydelld voisi oIIa merkitystd, jos ei,
taiIl6in kaksois j;isenyydellti ei oIe merkitystii. Vasta
tdmiin j iitkeen olisl oIlut mahdollista arvioida,
minkdlainen tulkintavaikutus kaksoisj;isenyydell;i on
puheenj ohtaj avaali-kelpoisuuden kannalta.

Kiisitykseni mukaan Kansalaispuolueen ideologia ja
tavoitteet ovat yhtenevdisiii Keskustan kanssa siten,
ettii Keskustan jdsen voisi Keskustassa edustaa
Kansataispuolueen ideologiaa toimimatta puolueen
ideologian vastaisesti, mistii seuraa, ettd niiiden
kahden puolueen ideologiat eivdt o1e toistensa
kanssa ristiriidassa taval-1a, joka voisi aiheuttaa
a.
intressiristiriitoj
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asiantuntij alausunto
on
ristirlitainen.
sis2iisesti
Lausunnon
a.l-us sa
todetaan, ettd puolueen siieint6jen 4 S 5 mom EI OLE
OIKEUDELLISESTI SITOVA PERUSJARJESTON JASENTEN
OSALTA. (korostus tiissd) . Nyt tata oikeudel-l-isest jei sitovaa m;l;ir;iystii kiiytett;iisiin tulkinta-apuna
yksisel itteistil
sAdntoj en
muuttamaan
Nykyisten siiiint6j en
vaal- i kelpoi suusmddriiystii .
mukaan riittaiviiii oD, ettii puheenj ohta j aehdokas on
Keskustan jiisen. Nyt lausunnossa hal-utaan m;i;iritt;1;i
CLLd
t;ihain
sellaiseksi,
tdm;i
sddntO
Iisiiys, jonka
kelpoisuusvaatimukseen kirjattaisiin
mukaan perusjarjestdn jiisen ei saa kuulua muuhun
puolueeseen, vaikka teimai perusj;irjeston siiiint6jen
El-i oikeudellisesti
mukaan on mahdoll-ista.
oIeel l i se st i
miiiiriiys muuttai s i
mer kit yksetdn
kir j attua
puolueen s;ieint6ihin yksiselitteisesti
Keskustan

hankkima

kelpoisuussddntdd

!

Tiill-ainen oikeudellinen tul-kinta ei o1e mahdollista
missddn tavanomaisessa tilanteessa.
Lausunnon yksi erikolsj-mmista kohdista on Iausuma,
ettd puolueen siiiint6jii kirloitettaessa ei o1e osattu

varautua sellaiseen mahdolfisuuteen, mikd nyt on
ti Iantees sa
Tdllaisessa
realisoitunut.
tavanomaisesti asia saatettaisiin puoluekokouksen
arvioitavaksi, j oka sltten peiiittiiii, onko tarpeen
muuttaa sdeint6 j;i vai ei. Nyt lausunnossa esitetaan
ratkaisuksi edellii kuvattua varsin omituista
sddntotulkintaa, jo11a tiimd "aukko" tukittaisiin
varsin kummallisella tuf kinnalla.

5

ueen sai;into j en sisail-l-6stai paiaittii;i puoluekokous
samoin kuin puolueen puheenjohtajasta. Keskustan
siiiinto j en j a demokratiaperiaatteen kannal-ta olisi
luontevaa,
ettii
mahdol-liset
sddntdmuutokset
saatetaan tavanomaisella tavall-a puolue-elinten
arvioitavaksi
ilman,
et.t;i
sadnt6muutoksel la
pyritteiisiin
yksitt;iisen
estdmddn
henkllon
poliittista toimintaa.
Puof

Lausunnon loppuun kirjattu

l-ausuma, jonka mukaan

voida nykyisten siiiint6 j en
mukaan valita puolueen perusjairjest6n jiisentd, joka
kuuluu muuhun puolueeseen", ei perustu puolueen
siiiint6ihin eikii niiden tavanomaiseen tulkintaan
jotka
sellaisil-1a
tul- kintaperi aatte i 1 1a,
vallitsevat Suomen oikeudessa.
"Puheenj ohta j

aksi ei

Mikali Keskusta parityy toimimaan l-ausunnossa
esitetyn mukaisesti, seuraa siitii mahdol-l-isuus
riitauttaa relevantit puoluekokouksen pdiitOkset ja
saattaa asj-a Helsingin k;iriijZioikeuden tutkittavaksi,
mahdol-l-isesti tHytdnt66npanokiel-tovaatimusten kera,
mikii tarkoittaisi, ettd Keskusta menisi seuraavii-n

j-hin epiitietoisena siit;i, kuka on puolueen
oikea puheenjohtaja ja Suomi el:iisl epdvarmuudessa,
perustuuko pdiministerin asema asianmukaiseen
vaale

valintamenettelyyn

.
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