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Eduskunnan puolustusvaliokunta
Kirjallinen lausunto: HE 13/2018 vp

LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ LAIKSI
HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ
PUOLUSTUSVOIMISSA
Reserviläisliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto hallituksen esityksestä
eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä Puolustusvoimissa sekä eräiksi
siihen liittyviksi laeiksi.
Reserviläisliitto pitää hallituksen esitystä laiksi henkilötietojen käsittelystä Puolustusvoimista ja
eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta oikeansuuntaisena. Edelleen liitto pitää
tarkoituksenmukaisena sitä, että erilaiset henkilötietoja ja niihin liittyviä rekistereitä koskettavat lait
sekä muut säännökset kootaan yhteen lakiin, joka on rakenteeltaan yhdenmukainen muita
turvallisuusviranomaisia koskevien lakien kanssa. Erityisen myönteisenä on pidettävä sitä, että
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen
mahdollisuudet
saada
tietoa
ja
täydentää
asevelvollisuusrekisterin tietoja paranevat.
Lakimuutoksia viimeisteltäessä tulisi kuitenkin kiinnittää enemmän huomiota siihen, että
Puolustusvoimien sodan ajan joukot koostuvat pääosin reserviläisistä ja, että
kertausharjoituskoulutuksen ohella reserviläisten sotilaallisia taitoja ja fyysistä kuntoa ylläpidetään
vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen ohella myös vapaaehtoistoiminnalla, josta vastaavat
Reserviläisliitto ja muut maanpuolustusjärjestöt. Esitämme erityisesti seuraavien seikkojen
huomiointia lakimuutosten viimeistelyssä:
•

Reserviläisillä tulee olla oikeus tarkistaa omat tietonsa ja päivittää niitä
asevelvollisuusrekisterissä ns. Siilasmaan työryhmän esittämällä tavalla. Tämän myötä
Puolustusvoimien sodan ajan joukkoihin kyettäisiin sijoittamaan paremmin eri tehtäviin sopiva
reserviläisiä, minkä myötä joukkojen toimintakyky ja -valmius lisääntyisivät.
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•

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen jäsenjärjestöillä tulisi olla mahdollisuus hyödyntää ja
täydentää
asevelvollisuusrekisterin
tietoja
esim.
yhteistyössä
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kanssa, sikäli kun tiedot ovat Puolustusvoimien sodan ajan
joukkojen muodostamisen ja toiminnan kannalta hyödyllisiä.

Reserviläisliitto on Suomen suurin maanpuolustusjärjestö, jolla on yli 37.000 jäsentä. Heistä yli 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 36 prosenttia ja muista vapaaehtoistoimijoista 43 prosenttia tulee Reserviläisliitosta.
Lisäksi Reserviläisliitto kuuluu Naisten Valmiusliittoon (NVL), Suomen Ampumaurheiluliittoon (SAL)
ja Tammenlehvän Perinneliittoon (TAPE). Lisätietoja osoitteesta www.reservilaisliitto.fi.
Lisätietoja Reserviläisliiton lausunnosta antaa liiton toiminnanjohtaja Olli Nyberg, p. 0400 640 755
tai s-posti olli.nyberg@reservilaisliitto.fi.
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