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Puolustusministeriö

VAPAAEHTOISTA MAANPUOLUSTUSTA KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN KEHITTÄMISHANKE
Reserviläisliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto Puolustusministeriön työryhmän mietinnöstä koskien vapaaehtoista maanpuolustusta koskevan lainsäädännön kehittämistä. Reserviläisliitto katsoo, että erityisesti seuraaviin seikkoihin tulisi kiinnittää huomiota mietinnön jatkotyöstämisessä:
•

Varautumiskoulutus
o Reserviläisliitto näkee hyvänä, että mietinnössä kiinnitetään huomiota nuorille ja naisille tarkoitettuun perehdyttämiskoulutukseen, jonka tavoitteena on tutustuttaa osallistujat Puolustusvoimien toimintaan. Tämä koulutus on erityisen tärkeää esim. naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen hakeutumista harkitsevien naisten kannalta ja
on omiaan tukemaan myös yleisen asevelvollisuuden toimivuutta sekä sen ylläpitoa
myös tulevaisuudessa.
o Esitämme kuitenkin laajempaa uudistusta, jossa yleinen varautumiskoulutus lisätään
MPK:n lakisääteiseksi tehtäväksi ja samalla pyritään siihen, että tätä koulutusta rahoittaa jatkossa myös Sisäministeriö. MPK:n antama varautumiskoulutus tulisi kytkeä
kiinteäksi osaksi erilaisten kriisivalmiusorganisaatioiden toimintaa ja koulutusta niin,
että koulutus perustuu näiden organisaatioiden todellisiin tarpeisiin ja, että koulutetut henkilöt sijoitetaan asianmukaisiin kriisiajan tehtäviin näissä organisaatioissa.

•

Sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutus
o Reserviläisliitto pitää hyvänä MPK:n sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta kehitetään paremmin Puolustusvoimien tarpeita palvelevaksi ja, että sen avulla rakennetaan reserviläisille nousujohteisia ja tehtäväkohteisia koulutuskokonaisuuksia, joiden kautta reserviläinen voi saada sijoituksen Puolustusvoimien sodan ajan joukoissa.
SOTVA-koulutusta kehitettäessä tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että sitä
kyetään jatkossakin järjestämään myös niissä maakunnissa, joissa ei ole varuskuntaa
ja/tai Puolustusvoimien harjoitusalueita.
o Lisäksi esitämme, että SOTVA-koulutuksessa olisi mahdollista ampua Puolustusvoimien aseilla. Edelleen esitämme, että näissä koulutustapahtumissa Puolustusvoimien
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aseet voidaan luovuttaa MPK:n henkilöstön lisäksi myös MPK:n auktorisoidulle ampumakouluttajille. Esitämme myös, että aseiden valvontavastuuta voidaan koulutustapahtuman aikana siirtää henkilöltä toiselle MPK:n omilla päätöksillä.
o Esitämme myös, että SOTVA- ja VARTU -koulutuksesta voidaan jatkossakin muodostaa esim. viikonlopun kestäviä koulutuskokonaisuuksia, joissa on yhteinen harjoitusviitekehys.

•

Osallistujien valinta MPK:n järjestelmään koulutukseen
o Reserviläisliitto pitää hyvänä sitä, että Puolustusvoimille annetaan laajemmat valtuudet selvittää koulutukseen pyrkivien henkilöiden taustoja ja evätä sopimattomilta
henkilöiltä pääsy koulutukseen. Esitetty neljän viikon ilmoittautumis- ja selvitysaika
on kuitenkin aivan liian pitkä koulutuksen käytännön järjestämisen näkökulmasta.

•

Kansainvälinen koulutustoiminta
o Reserviläisliitto pitää hyvänä sitä, että MPK:n kansainvälisestä toiminnasta säädetään
nykyistä tarkemmin. Nykyistä yksityiskohtaisempi ja laajempi säädöspohja ei kuitenkaan saisi rajoittaa MPK:n kursseina järjestettävien, kansainvälisten tapahtumisen sisältöä ja mahdollisia osallistujia. On hyvä huomata, että esim. reserviläisten kansainvälisiä ampumatapahtumia ja -kilpailuja järjestetään nykyään usein MPK:n kursseina.

•

Taloudelliset ja henkilöstöresurssit.
o Reserviläisliitto katsoo, että mietinnössä esitettyjen uudistusten toteuttaminen on
mahdollista vain mietinnössä määriteltyjen lisäresurssien ja henkilöstötyövuosien
avulla.

Reserviläisliitto on Suomen suurin maanpuolustusjärjestö, jolla on lähes 38.000 jäsentä. Heistä yli
90 prosenttia on suorittanut varusmiespalveluksen tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen. Liiton
paikallisyhdistyksissä reserviläiset voivat ylläpitää ampumataitojaan, fyysistä kuntoaan ja maastotaitojaan. Reserviläisliitto on myös Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen ja Naisten Valmiusliiton jäsen. Tuoreen kouluttajatutkimuksen mukaan yli 36 prosenttia MPK:n kouluttajista ja yli 43 prosenttia MPK:n muista vapaaehtoistoimijoista on Reserviläisliiton jäseniä.
Lisätietoja lausunnosta antaa tarvittaessa
ismo.nojd@gmail.com tai puh 040 018 2700.
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