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      Lausunto 

                                                                                                    8.3.2016 

 

Puolustusministeriö  

 

Viite: Puolustusministeriön lausuntopyyntö FI.PLM.2016-925 130/40.02.00/2016  

 

Suomen Reserviupseeriliiton lausunto hallituksen esityksestä laiksi 

puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 

 

Suomen Reserviupseeriliitto (RUL) kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto edellä 

mainituista asetusluonnoksista.  

 
Yleistä 

Voimassa olevan lainsäädännön muuttaminen vastaamaan nykyistä tilannetta, jotta 

puolustusvoimilla on edellytykset osallistua nykyistä laajemmin kansainvälisen avun 

antamiseen ja muuhun kansainväliseen toimintaan on perusteltua. Samassa yhteydessä 

on perusteltua päivittää kansainväliseen toimintaan osallistuvan henkilöstön ja 

asevelvollisten asemaan, toimintavalmiuksiin ja oikeuksiin liittyvät säännöstöt.  

 

On erittäin tärkeää, että kansainvälisen avun antamiseen ja saamiseen sekä muuhun 

kansainväliseen toimintaan liittyvä päätöksentekojärjestelmä on selkeä, läpinäkyvä mutta 

samalla myös riittävän joustava ja että se kykenee riittävän nopeaan päätöksentekoon. 

 

Asevelvollisten kohdalla osallistumisen kansainvälisiin tehtäviin tulee aina ehdottomasti 

perustua vapaaehtoisuuteen.  

 

Myös palkatun henkilökunnan kohdalla kansainväliseen toimintaan osallistumisen tulisi 

perustua vapaaehtoisuuteen.  

 

Kaikkien kansainvälisiin tehtäviin osallistuvien henkilöiden palkka-, vakuutus- ja muiden 

palvelusehtojen tulee olla riittäviä ja tehtävän vaatimusluokka huomioiden keskenään 

tasavertaisia. 

 

Lakimuutos mahdollistaa nykyistä laajemman kansainvälisen toiminnan. Päinvastoin kuin 

esityksen (s. 26) perusteluissa esitetään, pidämme todennäköisenä, että kansainvälisen 

toiminnan lisääntymisellä tulee olemaan merkittäviä vaikutuksia Puolustusvoimien 

toimintaresursseihin. Nämä aiheutuvat mm. kasvavista palkka- ja materiaalikuluista. On 

varmistettava, että tämä ei pienennä kotimaan puolustukseen käytettäviä resursseja.   
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Yksityiskohtaisia kommentteja 

 

Laki puolustusvoimista 

 

2§ 

Pidämme perusteltuna lisätä puolustusvoimien tehtäviin kohta 3) osallistuminen 

kansainvälisen avun antamiseen ja toimintaan 

 

4§ 

Päätöksentekojärjestelmän kansainvälisen avun antamisessa ja pyytämisessä pitää olla 

selkeä.  

Suomelle apua antavalla joukolla ja sotilaalla pitää olla tehtävän vaatima toimivalta ja 

voimankäyttöoikeudet. Johtosuhteet ja toiminnan toteuttamistavat pitää määritellä 

selkeästi jokaisessa tapauksessa 

 

12§ 

Kansainvälisen avun antamisen kohdalla päätöksenteon tulee olla selkeä. Toimivallan ja 

voimakeinojen tulee olla selkeitä ja riittäviä sekä mitoitettuja kulloiseenkin tehtävään.  

 

Kansainvälisen avun antamiseen ja muuhun kansainväliseen toimintaan osallistumisen 

tulee perustua henkilöiden vapaaehtoisuuteen. Tehtäviin osallistuvien asevelvollisten 

palvelusehtojen ml. koulutus-, palkka-, tapaturma- ja muut ehdot tulee olla yhteneväiset 

virka- ja työsuhteessa oleviin vastaaviin tehtäviin osallistuvien henkilöiden kanssa. 

 

Aluevalvontalain muuttaminen 

RUL kannattaa aluevalvonta lakiin esitettyjä muutoksia ja lisäystä. 

 

Asevelvollisuuslain muuttaminen 

Korostamme, että asevelvollisen osallistuminen ulkomailla tapahtuvaan palvelukseen on 

aina perustuttava asevelvollisen vapaaehtoisuuteen. 

 

 

Suomen Reserviupseeriliiton puolesta 
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