Helsinki, 25.9.2016
Eduskunta
Puolustusvaliokunta
RESERVILÄISLIITON LAUSUNTO KOSKIEN hallituksen esitystä eduskunnalle laeiksi
puolustusvoimista annetun lain, aluevalvontalain ja asevelvollisuuslain muuttamisesta (Hallituksen esitys HE 94 2016 vp)
Reserviläisliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi puolustusvoimista annetun lain, aluevalvontalain ja asevelvollisuuslain muuttamisesta, joilla täydennetään puolustusministeriön hallinnonalan kansainvälistä toimintaa
koskevaa lainsäädäntöä. Liitto pitää lakiesityksiä oikeansuuntaisina ottaen huomioon kasvava, kansainvälinen, sotilaallinen yhteistyö sekä nykypäivän nopeasti muuttuva toimintaympäristö globaaleine ilmiöineen, jotka liittyvät mm. terrorismiin, pakolaisuuteen, onnettomuuksiin, luonnonkatastrofeihin, erilaisiin sisällissotiin ja valtiorakenteiden romahtamiseen sekä näistä seuraaviin ilmiöihin.
Myös Suomen kansallisen puolustuksen järjestämisen kannalta on tarkoituksenmukaista
sekä kyetä antamaan muille valtioille sotilaallista apua että omata valmiudet vastaanottaa
sitä. Kaikissa tilanteissa on kuitenkin tärkeää säilyttää lopullinen päätöksenteko kansallisissa käsissä. Edelleen on tärkeää, että sotilaallisen avun vastaanottamisesta ja antamisesta päätetään myös kiireellisessä tilanteessa vähintään ministeritasolla eikä tätä päätösvaltaa ole mahdollista siirtää virkamiehille.
Sotilaallisen avun antamiseen ja vastaanottamiseen liittyvän lainsäädännön kehittäminen
ei kuitenkaan saa johtaa siihen, että puolustusjärjestelmäämme rakennetaan jatkossa
muilta valtioilta mahdollisesti saatavan avun varaan vaan itsenäisen puolustautumisen tulee olla lähtökohtana myös tulevaisuuden puolustussuunnittelussa. Lainsäädännön muuttaminen ei myöskään saa johtaa siihen, että muita valtioita edustavia joukkoja on Suomen
alueella pysyväisluonteisesti.
Reserviläisten ja asepalveluksessa olevien asemaan on kiinnitetty lakiesityksissä hyvin
huomioita. Esitettävät ratkaisut mm. reserviläisten tilapäiseksi ottamiseksi virka- tai työsuhteeseen puolustusvoimiin sekä vakuutusturvan osalta ovat todennäköisesti toimivia. Olennaista on myös se, että Suomen rajojen ulkopuolella toimiminen on em. henkilöstöryhmien
osalta lähtökohtaisesti vapaaehtoista pl. laivapalvelutilanteet.
Reserviläisliitto kuitenkin katsoo, ettei työnantajille tulisi antaa nyt esitettävällä tavalla
mahdollisuutta estää reserviläistä osallistumista kansainvälisiin tehtäviin vaan, että tämänkaltaisen tehtävän tulisi aina oikeuttaa virkavapaaseen tai työstä vapautuksen myöntämiseen niin, että työhön voi palata palveluksen jälkeen.
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Lisätietoja Reserviläisliiton lausunnosta antaa tarvittaessa liiton toiminnanjohtaja Olli Nyberg, p. 0400 640 755 tai s-posti olli.nyberg@reservilaisliitto.fi.
Reserviläisliitto on Suomen suurin maanpuolustusjärjestö, jolla on yli 37.000 jäsentä. Heistä noin 90 prosenttia on suorittanut varusmiespalveluksen tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen. Liiton paikallisyhdistyksissä reserviläiset voivat ylläpitää ampumataitojaan,
fyysistä kuntoaan ja maastotaitojaan. Lisäksi reserviläisillä on mahdollisuus ylläpitää sodan ajan sijoitustensa edellyttämiä tietojaan ja taitojaan myös Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kursseilla, jonka kouluttajista yli 40 prosenttia tulee Reserviläisliitosta.
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