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LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI SIVIILIPALVELUSLAIN MUUTTAMISEKSI SEKÄ MUUTOSTARPEITA SELVITTÄNEEN
TYÖRYHMÄN MUISTOSTA
Reserviläisliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi siviilipalveluksen muuttamiseksi sekä siviilipalveluslain muutostarpeita selvittäneen työryhmän muistiosta. Reserviläisliitolla ei ole lakiesityksen luonnoksen sisältöön varsinainen muutosesityksiä ja pitää erityisen hyvänä
sitä, että jatkossa siviilipalvelusvelvolliset voivat palata puolustusvoimien reserviin myös 28 ikävuoden jälkeen.
Suomen puolustus perustuu yleiseen asevelvollisuuteen ja suureen reserviin, josta muodostetaan
tarvittaessa Puolustusvoimien 280.000 hengen vahvuiset sodan ajan joukot. Näistä joukoista reserviläiset muodostavat yli 96 prosenttia. Riittävän suuri ja osaava reservi kyetään tuottamaan vain
laajamittaisen, yleisen asevelvollisuuden avulla. Olennaista on myös riittävä kertausharjoituskoulutus ja sodan ajan yksiköiden säilyminen mahdollisimman pitkälle koulutuskokoonpanoissaan.
Reserviläisliitto on useaan otteeseen ilmaissut huolestumisensa reserviläisten siirtymisestä aiempaa
suuremmin joukoin siviilipalveluksen piiriin, joka on liittynyt ns. reserviläiskirjeisiin sekä kertausharjoitusmäärissä viime vuosina tapahtuneeseen kasvuun. Liitto on esittänyt mm. täydennyspalveluksen keston kasvattamista nykyisestä viidestä vuorokaudesta esim. kymmeneen vuorokauteen sekä
siirtymistä järjestelmään, jossa kertausharjoitukseen määrätty reserviläinen voisi siirtyä täydennyspalvelukseen vasta kyseisen harjoituksen jälkeen. Tällä hetkellä ilmoitus siviilipalvelukseen siirtymisestä on reserviläiselle kätevin, helpoin ja nopein tapa välttää kertausharjoitus.
Reserviläisliiton on vaikea ymmärtää työryhmän johtopäätöstä, ettei edellä kuvatun kehityksen johdosta ole tarpeen tehdä mitään muutoksia täydennyspalveluksen kestoon tai sisältöön. Edelleen
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Reserviläisliitto hämmästelee sitä, ettei työryhmä katso tarpeelliseksi merkittävästi laajentaa henkilöiden mahdollisuuksia siirtyä siviilipalveluksesta varusmiespalvelukseen pl. ne yli 28-vuotiaat,
jotka eivät vielä ole aloittaneet täydennyspalveluksen suorittamista. Reserviläisliitto yhtyy Puolustusministeriön tästä asiasta jättämään eriävään mielipiteeseen.
Lisäksi liitto yhtyy Puolustusministeriön näkemykseen, jonka mukaan siviilipalvelusjärjestelmää tulisi suunnata ensisijaisesti yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta hyödyntävään suuntaan. Yhteiskuntamme kriisivalmiudessa on edelleen suuria ja osin tiedostamattomia puutteita. Jälkimmäisestä kertovat omalta osaltaan myös eri hallinnonaloilta kerätyt näkemykset siviilipalvelusvelvollisten määräämisestä liikekannallepanon aikaiseen palvelukseen. Erityisen hämmästyttävää on, että sisäisestä
turvallisuudesta vastaavat hallinnonalat eivät katso voivansa edes poikkeusoloissa hyödyntää siviilipalvelusvelvollisia.
Johtopäätöksenä työryhmän työstä voidaan todeta, ettei se ole kiinnittänyt riittävästi huomiota yleiseen asevelvollisuuteen ja suureen reserviin pohjautuvan puolustusjärjestelmämme toimivuuden
turvaamiseen. Osin vääristyneeseen lähestymistapaan on todennäköisesti vaikuttanut työryhmän
kokoonpano, johon ei kuulu reserviläisjärjestöjen edustusta. Reserviläisliitto esittääkin, että jatkossa siviilipalveluksen ja siihen liittyvän täydennyspalveluksen kehittämistyöhön kutsutaan aina
mukaan myös Reserviläisliiton edustaja.
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 toiminnanjohtaja Olli Nyberg, puh 0400 640 755 tai sposti olli.nyberg@reservilaisliitto.fi.
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