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Ohessa Pääesikunnan asiakirja AQ16791
ystävällisin terveisin,
Pääesikunnan kirjaamo

Tämä viesti on osoitettu ainoastaan sen tarkoitetulle vastaanottajalle ja se saattaa sisältää salassa pidettävää tietoa. Jos et ole
viestissä tarkoitettu vastaanottaja, tuhoa viesti ja ilmoita asiasta välittömästi viestin lähettäjälle. Viestin sisällön, välitystiedon ja
viestin olemassaolon hyväksikäyttäminen ja ilmaiseminen on kielletty laissa (laki sähköisen viestinnän palveluista 136 § 4. mom).
Detta meddelande är avsett endast för den nämnda mottagaren och kan innehålla sekretessbelagd information. Ifall du inte är den
avsedda mottagaren, vänligen förstör meddelandet och informera avsändaren omedelbart. Det är i lag (136 § 4 mom. i lag om
tjänster inom elektronisk kommunikation) förbjudet att utnyttja eller röja meddelandets innehåll och förmedlingsuppgifter eller
uppgifterna om meddelandets existens.
This e-mail message is intended only for the person(s) named in the message header and may contain privileged information. If you
are not the intended recipient of this message, please delete the message and notify the sender immediately. It is forbidden by law
(Information Society Code, Section 136 4 Subsection) to disclose the content or traffic data of the message or the knowledge of its
existence, or to make use of them.
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Puolustusministeriö (PLM)
PL 31
00131 Helsinki
Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö AQ16461, 7.9.2020.
PÄÄESIKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ LIIKENTEEN PALVELUISTA
ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA (TODISTUS NEGATIIVISESTA TESTITULOKSESTA)
Liikenne- ja viestintäministeriö on viiteasiakirjalla pyytänyt pääesikunnalta lausuntoa otsikon asiassa. Hallinnonalalla vakiintuneen käytännön mukaisesti pääesikunnan lausunto annetaan puolustusministeriölle.
Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi liikenteen palveluista annettuun lakiin uudet säännökset negatiivisen tartuntatautia koskevan testituloksen
tarkastamisesta ja todistuksen esittämisestä.
Pääesikunnan lausunto on valmisteltu pääesikunnan oikeudellisella
osastolla. Asiassa on pyydetty lausuntoa pääesikunnan operatiiviselta
osastolta, logistiikkaosastolta ja teknilliseltä tarkastusosastolta. Määräajassa lausuntonsa on toimittanut pääesikunnan operatiivinen osasto.
Yleisesti pääesikunta pitää lakimuutosta tarkoituksenmukaisena ja toteaa, että esitetyllä muutoksella ei olisi suoraa vaikutusta puolustusvoimien lakisääteisten tehtävien toteuttamiseen. Pääesikunta kiinnittää
kuitenkin huomiota siihen, että Suomen ollessa muun muassa ETYJ:n
asevalvontasopimusten piirissä, kyseeseen voi tulla rajallinen määrä
poikkeustapauksia todistuksen esittämisvelvollisuudesta sopimusten
täytäntöönpanon yhteydessä.
Pääesikunta pitää tarkoituksenmukaisena, että lain soveltamista on
mahdollista tarkentaa valtioneuvoston asetuksella. Puolustusvoimilla on
omalla ohjeistuksellaan ja toiminnallaan mahdollisuus vaikuttaa oman
ja kansainvälisten sidosryhmiensä henkilöstön saapumiseen, oleskeluun ja toimintaan Suomessa siten, että valtion rajat ylittävän henkilöliikenteen vaikutuksen terveystilanteeseen voidaan huomioida tarkoituksenmukaisesti. Näin ollen pääesikunta pitäisi toivottavana, että Puolustusvoimien tarpeet huomioidaan asetuksen valmistelussa.
Esityksen mukaan todistuksen mukanaoloa ei edellytettäisi Suomen
kansalaisilta tai pysyvästi Suomessa asuvilta ulkomaalaisilta. Pääesikunta toteaa, että sotilaallisen kriisinhallinnan näkökulmasta tämä
Pääesikunta
Oikeudellinen osasto
PL 919
00131 HELSINKI

Puh. 0299 800
Faksi

Y-tunnus 0952029-9
www.puolustusvoimat.fi

Pääesikunta
Oikeudellinen osasto
HELSINKI

Lausunto

2 (3)
AQ16791
3253/00.00/2020

mahdollistaa operaatioissa palvelevan henkilöstön paluun operaatioista
sekä matkustamisen palvelusvapaiden aikana Suomeen. Puolustusvoimat kuitenkin noudattaa eri kriisinhallintaoperaatioiden operaatiokohtaisia lääkinnällisiä vaatimuksia henkilöstön liikkuvuuden osalta.
Pääesikunnan näkemyksen mukaan lakimuutos ei näin ollen vaikuttaisi
suoraan kriisinhallintaoperaatioiden toimeenpanoon. Poikkeustapauksina ovat kuitenkin operaatioissa sairastuneiden tai loukkaantuneiden
evakuointilennot, joihin on varauduttu käyttämään muun muassa kaupallisia palveluntarjoajia. Pääesikunta katsoo, että nämä lennot tulee
huomioida asetusvalmistelussa, jotta esimerkiksi lentohenkilöstön lepoaikamääräyksiä on mahdollista noudattaa.
Edelleen pääesikunta katsoo, että lakimuutos ei vaikuttaisi Puolustusvoimien välttämättömään ulkomaan virkamatkustamiseen. Matkustamisessa huomioidaan jo nyt tehtävien hoitoon perustuva tarve suhteessa
kohdemaan terveystilanteeseen. Myös Suomessa esimerkiksi yhteysupseereina palveleva, Suomessa vakituisesti asuva ulkomaalainen sotilashenkilöstö voisi matkustaa ilman todistusta.
Pääesikunnan näkemyksen mukaan esitettävä lakimuutos ei myöskään
rajoittaisi kansainvälisiin sopimuksiin perustuvaa, valtakunnan rajat ylittävää harjoitustoimintaa (Cross Border Training). Tämän tyyppiset harjoitukset toimeenpannaan yleensä ilma- ja merivoimien välisinä, eikä
niihin pääsääntöisesti liity miehistöjen kanssakäymistä. Muissa tilanteissa noudatetaan tapauskohtaisia määräyksiä, joissa on huomioitu
osallistujamaiden terveystilanne ja THL:n määräykset ja suositukset.
Kansainvälisen asevalvonnan osalta Suomeen saapuvilla tarkastusryhmillä on diplomaattistatus. Kaikilla ryhmien jäsenillä ei kuitenkaan
välttämättä ole diplomaattipassia, mutta sopimusten mukaisesti Suomella on velvollisuus järjestää ryhmille esteetön maahanpääsy. Tästä
johtuen heiltä ei pääesikunnan käsityksen mukaan voitane edellyttää
negatiivisen testituloksen esittämistä. Pääesikunta kuitenkin toteaa, että tällä hetkellä käytännöksi on vakiintunut lähes kaikkien ETYJ:n piirissä solmittujen asevalvontasopimusten jäsenvaltioiden osalta vaatimus
negatiivisen testituloksen esittämisestä maahan saavuttaessa.
Lopuksi pääesikunta toteaa, että Suomeen saapuvilta ulkomaalaisilta
sotilailta ja sotilasosastoilta edellytetään aluevalvontalain mukaista lupaa saapua maahan. Suomessa sotilaat ja sotilasosastot toimivat Puolustusvoimien kutsumana ja noudattavat Puolustusvoimien antamia
määräyksiä ja ohjeita. Näin ollen pääesikunta esittää, että erikseen nimetyissä tapauksissa Suomeen saapuvien ulkomaalaisten sotilaiden ja
sotilasosastojen osalta myönnetty lupa Suomeen saapumisesta vapauttaisi henkilöstön velvollisuudesta esittää negatiivinen testitulos.
Päätös poikkeuksista tehtäisiin yhteistyössä Pääesikunnan logistiikkaosaston lääkintähuoltosektorin kanssa, ja vapautus merkittäisiin myön-
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nettyyn lupaan tai vapautuksesta annettaisiin erillinen todistus.
Lisätietoja pääesikunnan oikeudellisella osastolla antaa sotilaslakimies
Marika Järvenpää, 0299 500 831 (marika.jarvenpaa@mil.fi).
Pääesikunnan päällikkö
Kenraaliluutnantti

Eero Pyötsiä

Puolustusvoimien asessori
Varatuomari, OTL

Tuija Sundberg

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.
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