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Siviilihenkilöstön osallistumista kriisinhallintaan koskevan lainsäädännön 
tarkistaminen; työryhmän mietintö 
 
 

1. Lausunnon antaja 
 
Suomen Rauhanturvaajaliitto ry (jäljempänä: SRTL) on vuonna 1968 rekisteröity suomalais-
ten rauhanturvaajien veteraani- ja maanpuolustusjärjestö. Suomalaisia on vuodesta 1956 
osallistunut eri rauhanturvaamis- ja kriisinhallintaoperaatioihin yli 45 000 henkilöä. 
 
SRTL:lla on 32 jäsenyhdistyksessään noin 6 500 henkilöjäsentä, jotka ovat sotilaallisen ja 
nykyisin myös siviilikriisinhallinnan veteraaneja. SRTL toimii yhteistyössä muiden veteraani- 
ja maanpuolustusjärjestöjen kanssa. 
 
Pyydettynä lausuntonaan työryhmämietinnöstä SRTL toteaa kunnioittavasti seuraavaa. 
 

2. Lausunto siviilihenkilöstön osallistumista kriisinhallintaan koskevan lainsäädännön 
muutoksista 

 
SRTL kiittää mahdollisuudesta antaa lausuntonsa työryhmämietintöön sisältyvästä luonnok-
sesta hallituksen esitykseksi. 
 
Siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan annettua lakia ehdotetaan ajantasaistetta-
vaksi siten, että sääntely kuvaisi nykyistä selkeämmin siviilikriisinhallinnan luonnetta ja kan-
sainvälisen pelastustoiminnan eriytymistä siviilikriisinhallinnasta. Siviilihenkilöstön osallistu-
misesta kriisinhallintaan annettua lakia sovellettaisiin edelleen kansainväliseen pelastustoi-
mintaan osallistuvan henkilöstön palvelussuhteeseen ja henkilöstön asemaan avustustoimin-
nassa. 
 
Siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain palvelussuhteessa olevan 
henkilön oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia säännöksiä ehdotetaan tarkistettavaksi. Henki-
lön virka- ja työsuhteen jatkumista koskevat säännökset saatettaisiin vastaamaan oikeuskäy-
täntöä. Velvoite myöntää henkilölle palkatonta virkavapautta tai vapautusta työstä palvelus-
suhteen ajaksi sekä kielto päättää työ- tai virkasuhde palvelussuhteen takia tai sen aikana 
irtisanoa henkilö koskisivat kaikkia työnantajia. Nämä työnantajan velvoitteet ehdotetaan laa-
jennettavaksi koskemaan myös koulutusta tai harjoitusta. Lisäksi lakiin otettaisiin muita 
säännöksiä palvelussuhteessa olevan henkilön oikeuksista. 
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Lain asiantuntijarekisteriä koskevat säännökset ehdotetaan muutettavaksi vastaamaan ny-
kyisen toiminnan tarpeita sekä Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen säännöksiä. 
 
Esityksessä tapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta kriisinhallintatehtävissä annetun 
lain soveltamisalaa laajennettaisiin koskemaan myös siviilihenkilöstön osallistumisesta krii-
sinhallintaan annetussa laissa tarkoitettuja kansainvälisen pelastustoiminnan harjoituksia. 
 
SRTL:n mielestä siviilikriisinhallintaa koskevaan lakiin ehdotetut muutokset ovat perusteltuja. 
Tavoitteena on, että Suomen ulkomaille lähettämien henkilöiden ja heidän valtiotyönantajan-
sa oikeudet ja velvollisuudet ovat mahdollisimman selkeät. 
 
Ehdotuksessa henkilöstön virka- ja työsuhteen jatkumista koskevia säännöksiä ehdotetaan 
tarkistettavaksi vastaamaan oikeuskäytäntöä. Säännökset palvelussuhteessa olevan henki-
lön oikeuksista ja velvollisuuksista on kirjoitettu yhdenmukaisesti sotilaallista kriisinhallintaa 
koskevan lain säännösten kanssa. Tapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta kriisin-
hallintatehtävissä annetun lain soveltamisalaa laajennettaisiin tarkoituksenmukaisella tavalla. 
 
SRTL pitää esitettyjä muutoksia erittäin tarpeellisina. Lakiluonnos on hyvin valmisteltu. 
 
Lopuksi toteamme, että lainmuutokset tulisi saattaa viipymättä voimaan. 
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