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Eduskunnan puolustusvaliokunta 
 

Asia: HE 61/2021, Puolustusvaliokunta 06.05.2021 
 

Reserviläisliitto kiittää mahdollisuudesta lausua sotilaskurinpitoa- ja rikostorjuntaa Puolustusvoimissa 
koskevan sääntelyn uudistamisesta. 
 
Reserviläisliitolla oli jo aiemmin mahdollisuus lausua asiaa koskevaan ministeriön välimietintöön. 
 
Reserviläisliitto pitää hyvänä uudistusta, jossa kurinpitoesimiehen lisäksi myös pääesikunnan 
tutkintaosastolla sekä poliisilla on itsenäinen oikeus päättää esitutkinnan aloittamisesta. Nykyaika 
vaatii tehokkaan rikosvastuun toteutumista myös Puolustusvoimissa.  
 
Tehokkaan tutkinnan turvaamiseksi on perusteltua myös säätää poliisille velvollisuus antaa 
tarvittaessa virka-apua Puolustusvoimille lain tarkoittamissa tapauksissa. 
 
Reserviläisliitto yhtyy käsitykseen siitä, että valmiutta kohotettaessa lisääntyvät myös tarpeet lisätä 
resursseja esitutkintaan ja esitykset ovat tältä osin perusteltuja. 
 
Valvonnan ja oikeusturvan näkökulmasta velvollisuus kirjata rikosilmoitus on tarpeellinen. 
 
Rikostorjunnan ja harmaan talouden ehkäisemiseksi on syytä antaa esitetyllä tavalla pääesikunnan 
oikeudelliselle osastolle mahdollisuus saada velvoitteidenhoitoselvityksiä esitutkintatehtävien 
hoitamista varten kuitenkin ehkä rajoitetusti koskien vakavia rikoksia. 
 
Hallituksen esityksessä esitetään pääesikunnan oikeudelliselle osastolle oikeutta ns. 
pankkitiedustelujen tekemiseen. Tarvetta perustellaan mm. petos-, kavallus ja muiden 
omaisuusrikosten tutkinnalla. Oikeus merkitsisi voimakasta puuttumista mahdollisesti myös 
Puolustusvoimien ulkopuolisten yksityisten henkilöiden yksityiselämän ja henkilötietojen piiriin 
kuuluviin varallisuustietoihin ja pankki-, luottokortti yms. maksutietoihin jo pelkän rikosepäilyn tai 
osallisuuden perusteella. Jos kyse on näinkin vakavien rikosten tutkinnasta ja jos pankkitietojen 
hankinta on välttämätöntä rikoksen selvittämiseksi, olisi pikemminkin syytä antaa esitutkinta poliisin 
suoritettavaksi. Toinen vaihtoehto voi olla rajaus pankkitiedusteluiden tekemiseen vain 
(ammatti)sotilaista vakavissa rikoksissa. 
 
Esityksessä on selkiytetty eri tahojen mahdollista rinnakkaista esitutkintaoikeuden käyttöä mietintöön 
verrattuna, mitä voidaan pitää hyvänä. 
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Reserviläisliitto on Suomen suurin maanpuolustusjärjestö, jolla on yli 38 000 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 39 prosenttia ja muista vapaaehtoistoimijoista 42 prosenttia tulee Reserviläisliitosta. 
Lisäksi Reserviläisliitto kuuluu Naisten Valmiusliittoon (NVL), Suomen Ampumaurheiluliittoon (SAL) 
ja Tammenlehvän Perinneliittoon (TAPE). Lisätietoja osoitteesta www.reservilaisliitto.fi. 
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