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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi siviilihenkilös-
tön osallistumisesta kriisinhallintaan ja laiksi tuloverolain  
76 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi 
laki siviilihenkilöstön osallistumisesta kan-
sainväliseen kriisinhallintaan. Lailla säädet-
täisiin viranomaisten toimivallasta Suomen 
osallistuessa kriisinhallintaan lähettämällä 
siviilihenkilöstöä kriisinhallintatehtäviin, 
osallistumisen edellyttämistä kotimaan val-
miuksista sekä kriisinhallintaan ulkomailla 
osallistuvan siviilihenkilöstön oikeuksista ja 
velvollisuuksista. 

Ulkoasiainministeriö käsittelisi siviilihen-
kilöstön osallistumista kriisinhallintaan kos-
kevat asiat. Sisäasiainministeriö käsittelisi 
kriisinhallintaan osallistumisen edellyttämiä 
kotimaan valmiuksia koskevat asiat ja päät-
täisi pelastustoimen alaan kuuluvan avun an-
tamisesta pelastuslain nojalla. 

Osallistumisen edellyttämiä kotimaan val-
miuksia olisivat ulkomaille lähetettävän hen-
kilöstön rekrytointi, kouluttaminen, varusta-
minen ja palvelussuhdeasioiden hoitaminen. 

Kotimaan valmiuksien ylläpitämiseen ja ke-
hittämiseen kuuluisivat lisäksi edellä mainit-
tujen asioiden valmistelun yhteensovittami-
nen eri hallinnonaloilla ja yhteistyö kansa-
laisjärjestöjen kanssa. 

Kriisinhallintatehtäviin lähetettävä siviili-
henkilöstö olisi muussa julkisoikeudellisessa 
palvelussuhteessa valtiotyönantajaan, kuten 
rauhanturvaamislain nojalla palveluksessa 
oleva rauhanturvaamishenkilöstökin. Henki-
löstön oikeudet ja velvollisuudet määräytyi-
sivät valtion virkamieslain mukaisesti siltä 
osin kuin ehdotetussa laissa ei toisin säädet-
täisi. 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi myös 
kriisinhallintatehtäviin lähetettävän siviili-
henkilöstön palkkarakenteen edellyttämä li-
säys tuloverolakiin. 

 
Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan 1 päivä-

nä tammikuuta 2005.  
————— 
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YLEISPERUSTELUT 

 
1.  Johdanto 

Suomi on 1990-luvun alusta osallistunut 
muun muassa Yhdistyneiden Kansakuntien 
(YK), Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjär-
jestön (ETYJ), Euroopan neuvoston (EN) ja 
Euroopan unionin (EU) toimeenpanemiin si-
viilikriisinhallintaoperaatioihin asettamalla 
muun muassa poliisi- ja pelastustoimen sekä 
oikeus- ja siviilihallinnon asiantuntijoita 
mainittujen järjestöjen palvelukseen.  

Suomalaisia poliisihenkilöitä on vuodesta 
1994 alkaen toiminut kansainvälisen siviili-
kriisinhallinnan poliisitehtävissä. Ensimmäi-
set poliisihenkilöt osallistuivat tuolloin YK:n 
operaatioon Mosambikissa. Samasta vuodes-
ta alkaen suomalaisia on ollut vastaavissa 
tehtävissä entisen Jugoslavian sekä Balkanin 
alueella toimineissa ja toimivissa kansainvä-
listen järjestöjen operaatioissa ja EU:n polii-
sioperaatiossa. Vuoden 2003 loppuun men-
nessä oli lähes 200 suomalaista poliisihenki-
löä toiminut kansainvälisen siviilikriisinhal-
linnan poliisitehtävissä. 

Vuodesta 1994 alkaen Suomessa on järjes-
tetty 14 kansainvälisen siviilikriisinhallinnan 
poliisitehtäviin valmentavaa peruskoulutusti-
laisuutta. Näihin tilaisuuksiin on osallistunut 
yhteensä 291 suomalaista poliisihenkilöä se-
kä 65 poliisihenkilöä Baltian maista ja Puo-
lasta sekä viisi rajavartiolaitoksen edustajaa. 
Koulutustilaisuuksien kesto on kaksi viikkoa 
ja koulutuskielenä on englanti. 

Siviilikriisinhallinnan poliisitehtävistä ko-
tiutuneille järjestetään viikon kestävät koulu-
tuspäivät, joilla käsitellään poliisitoiminnassa 
ja lainsäädännössä tapahtuneita sekä vireillä 
olevia muutoksia. Koulutuspäivien ohjel-
maan sisältyy myös palaute- ja raportointiti-
laisuus. 

Suomi on osallistunut vuodesta 1991 lähti-
en YK:n, vuodesta 1996 lähtien Pohjois-
Atlantin liiton (North Atlantic Treaty Or-
ganisation, Nato) ja vuodesta 2001 EU:n jär-
jestämään kansainväliseen pelastustoimin-
taan. Suomalaisia pelastusalan asiantuntijoita 
on ollut YK:n arviointi- ja koordinointiryh-
män (United Nations Assessment and Coor-

dination Team, UNDAC) jäseninä pelastus-
toiminnan tuhojen arviointi- ja koordinointi-
tehtävissä 16 kertaa eri puolilla maailmaa, 
muun muassa Afganistanissa ja Ruandassa. 
Suomella on tällä hetkellä seitsemän aktiivi-
jäsentä YK:n arviointi ja koordinointiryhmän 
toiminnassa. 

Suomen kansainvälinen pelastuskomen-
nuskunta (Finn Rescue Force, FRF) perustet-
tiin vuonna 1993. FRF voi antaa henkilö- ja 
kalustoapua äkillisissä luonnononnettomuuk-
sissa, teknologisissa ja ympäristöonnetto-
muuksissa. FRF voi osallistua myös siviili-
väestön avustustoimintaan aseellisten kon-
fliktien yhteydessä. FRF on osallistunut kan-
sainvälisiin pelastusoperaatioihin 12 kertaa. 
FRF -henkilörekisterissä on tällä hetkellä 280 
henkilöä. 

Pelastustoimi on aiepöytäkirjalla osallistu-
nut vuodesta 2003 lähtien Pohjoismaiden, 
Ison-Britannian ja Alankomaiden kanssa 
kansainväliseen humanitaariseen kump-
panuustoimintaan (International Humanitari-
an Partnership, IHP). Sen tarkoituksena on 
tarjota YK:n eri järjestöille viesti- toimisto-, 
huolto- ja kuljetuspalveluja sekä muita eri ti-
lanteisiin räätälöityjä palvelupaketteja. Suo-
mi on osallistunut toimintaan kaksi kertaa 
kunnostamalla YK:n toimitiloja operatiivi-
seen toimintakuntoon Irakissa ja Sudanissa.   

Pelastusopisto on viime vuosina järjestänyt 
vuosittain 4-5 kansainväliseen pelastustoi-
mintaan liittyvää koulutustilaisuutta osana 
FRF:n, YK:n, Naton ja EU:n koulutusohjel-
mia. Osa YK:n ja Naton kursseista  keskittyy 
siviilien ja sotilaiden yhteistoimintaan kriisi-
tilanteissa. 

Suomesta lähetetyt oikeushallinnon asian-
tuntijat ovat 1990-luvun loppupuolelta osal-
listuneet aktiivisesti kansainväliseen siviili-
kriisinhallintaan. Suomalaisia tuomareita, 
syyttäjiä ja vankeinhoidon asiantuntijoita on 
toiminut YK:n siviilikriisinhallintaoperaati-
oissa muun muassa Kosovossa, Bosnia-
Hertsegovinassa, Afganistanissa ja Itä-
Timorilla. ETYJ:n siviilikriisinhallintatoi-
mintaan suomalaiset ovat osallistuneet Länsi-
Balkanilla, Kaukasuksella ja Keski-Aasiassa. 
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Oikeusvaltion vahvistamisen alalla Suomi 
kehitti ensimmäisenä EU:ssa kansallisia val-
miuksia oikeuslaitoksen kehittämiseen kriisi-
alueilla. Vuosien 2001 ja 2002 aikana oike-
usministeriö koulutti yhdessä ulkoasiainmi-
nisteriön kanssa noin 60 oikeushallinnon 
asiatuntijaa. Suomen järjestämässä koulutuk-
sessa keskityttiin kehittämään valmiuksia 
kansainvälisessä ympäristössä toimimiseen ja 
tutustuttiin kansainväliseen ihmisoikeusnor-
mistoon ja oikeuskäytäntöön ihmisoikeusasi-
oissa sekä turvallisuuskysymyksiin. Koulu-
tusta jatkettiin vuonna 2004. Lisäksi Suomi 
on vuosina 2003 ja 2004 järjestänyt EU:n 
koulutusohjelmaan kuuluvan oikeushallinnon 
koulutusmoduulin (Rule of Law) yhteistyös-
sä Åbo Akademin kanssa. 

Suomella on viime vuosina jatkuvasti ollut 
ulkomailla lähes 100 suomalaista asiantunti-
jaa sijoitettuna yli 20 siviilikriisinhallintaope-
raatioon. Vuoden 2003 lopussa ulkomailla 
työskenteli 87 asiantuntijaa, joista 37 poliisi-
tehtävissä, 11 oikeushallinnon asiantuntija-
tehtävissä, 39 asiantuntijaa erilaisissa tark-
kailutehtävissä. EU:n kehittäessä jatkuvasti 
kriisinhallintavalmiuksiaan on todennäköistä, 
että suomalaisten asiantuntijoiden määrä si-
viilikriisinhallintaoperaatioissa lisääntyy 
edelleen.   

 
 

2.  Nykyt i la  

2.1. Lainsäädäntö ja käytäntö 

2.1.1. Kriisinhallinta 

Suomen osallistumisesta sotilaalliseen krii-
sinhallintaan säädetään rauhanturvaamislais-
sa (514/1984). Laissa säädetään rauhantur-
vaamistoimintaan osallistumisesta päättämi-
sestä sekä osallistumisen edellytyksenä ole-
vista rauhanturvaamisoperaatioon liittyvistä 
seikoista. Osallistuminen edellyttää YK:n tai 
ETYJ:n mandaattia ja operaation perustumis-
ta konfliktin pääosapuolten sopimukseen tai 
sopimukselliseen tilaan ja mahdollisimman 
laajaan hyväksyntään. 

Puolustusvoimat huolehtii rauhanturvaa-
miskoulutuksesta sekä rauhanturvaamistoi-
minnan valmius-, järjestely- ja toimeenpano-
tehtävistä siten kuin puolustusministeriö val-

tion talousarviossa myönnettyjen määräraho-
jen rajoissa niistä määrää. Kansallisen koulu-
tuksen lisäksi rauhanturvaamistoimintaan 
osallistumisen edellyttämien valmiuksien 
luomiseksi tarvittavaa rauhanturvaamiskou-
lutusta voi antaa YK, ETYJ tai muu kansain-
välinen järjestö tai järjestely, jossa Suomi on 
osallisena. 

Rauhanturvaamistoimintaan osallistuva 
henkilöstö on muussa julkisoikeudellisessa 
palvelussuhteessa valtioon. Henkilöstön oi-
keuksista ja velvollisuuksista säädetään tyh-
jentävästi laissa ja sen nojalla annetuissa sää-
döksissä. Vuoden 2003 lopussa Suomi osal-
listui kolmeen kriisinhallintaoperaatioon noin 
1 000 rauhanturvaajan voimin. 

Suomen osallistumisesta siviilikriisinhal-
lintaan ei ole lainsäädäntöä.  

 
2.1.2. Osallistumispäätös 

Ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvat 
valtioneuvoston ohjesäännön (262/2003) 
mukaan muun muassa ulko- ja turvallisuus-
politiikka, ulkopoliittisesti merkittävät kan-
sainväliset asiat sekä kansainväliset suhteet 
yleisesti. Ulkoasiainministeriöstä annetun 
valtioneuvoston asetuksen (349/2003) mu-
kaan ulkoasiainministeriön tehtäviä ovat 
muun ohella rauhanturvaaminen, sotilaalli-
nen kriisinhallinta ja siviilikriisinhallinta siltä 
osin kuin ne kuuluvat ulko- ja turvallisuuspo-
litiikan alaan.  

Päätöksenteko siviilikriisinhallintaoperaa-
tioon osallistumisesta kuuluu siten ulkoasi-
ainministeriön toimivaltaan. Pääsääntöisesti 
osallistumispäätöksen tekee ulkoasiainminis-
teriön poliittisen osaston siviilikriisinhallin-
nan yksikön päällikkö, joka vastaa yksikön 
tehtäviin kuuluvien hankkeiden käynnistämi-
sestä, toteuttamisesta ja seurannasta. Osallis-
tumispäätöksen tekee kuitenkin poliittisen 
osaston osastopäällikkö silloin, kun operaati-
oon liittyy sellaisia ulko- ja turvallisuuspo-
liittisia tai muita näkökohtia, joiden johdosta 
ratkaisuvallan ulkoasiainministeriön työjär-
jestyksen (286/2003) mukaan katsotaan kuu-
luvan osastopäällikölle. 

Merkittävissä tapauksissa siviilikriisinhal-
lintaoperaatioon liittyvät asiat on viety vielä 
ulko- ja turvallisuuspoliittiseen ministeriva-
liokuntaan, joka tehtävänkuvauksensa mu-
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kaisesti käsittelee valmistelevasti tärkeitä ul-
ko- ja turvallisuuspolitiikkaa ja muita Suo-
men suhteita ulkovaltoihin koskevia asioita 
sekä tärkeitä kokonaismaanpuolustusta kos-
kevia asioita. EU:n operaatioihin osallistu-
mista koskeva päätös on viety hallituksen 
EU-ministerivaliokuntaan. 

 
2.1.3. Siviilikriisinhallinnan kotimaan 

valmiudet 

Sisäasiainministeriöstä annetun valtioneu-
voston asetuksen (609/2003) mukaan sisäasi-
ainministeriön tehtävänä on muun ohella si-
viilikriisinhallinnan kotimaan valmiuksien 
yhteensovittaminen. Sisäasiainministeriö 
huolehtii siviilikriisinhallintaan varautumi-
sesta ja operaatioihin osallistumisesta toimi-
alallaan. Oikeusministeriö ja myös muut mi-
nisteriöt huolehtivat hallinnonalansa henki-
löstön varautumisesta ja osallistumisesta si-
viilikriisinhallintaan. 

Siltä osin kuin tehtävät eivät kuulu asian-
omaisille hallinnonaloille, sisäasiainministe-
riölle kuuluva yhteensovittamistehtävä kattaa 
asiantuntijoiden rekrytoinnin, valmennuksen, 
rekistereiden ylläpidon ja  yhteensopivuuden, 
asiantuntijoiden oikeudellisen aseman kehit-
tämisen, materiaalisen ja logistisen valmiu-
den, tiedotuksen sekä yhteistoiminnan viran-
omaisten, kansalaisjärjestöjen ja muiden si-
dosryhmien kanssa. Sisäasiainministeriölle 
kuuluu myös kriisinhallintaoperaatioihin 
kuuluvat siviilihallinnon vahvistamisen teh-
tävät. 

 
2.1.4. Asiantuntijoiden oikeudellinen 

asema 

Siviilikriisinhallintatehtävissä työskentele-
vien asiantuntijoiden oikeudellista asemaa on 
tarkasteltava suhteessa siviilikriisinhallinta-
operaation toimeenpanijaan, työskentelyalu-
een tai -maan viranomaisiin ja valtiotyönan-
tajaan. 

Siviilikriisinhallintaa on käytännössä toteu-
tettu siten, että suomalainen asiantuntija on 
asetettu siviilikriisinhallintaoperaation toi-
meenpanijana olevan EU:n, kansainvälisen 
järjestön tai muun toimeenpanijan palveluk-
seen. Asiantuntijat ovat toiminnallisesti ope-
raation toimeenpanijan alaisia ja he ovat vel-

vollisia suorittamaan toimeenpanijan heille 
osoittamia tehtäviä. 

Esimerkkinä muusta siviilikriisinhallinta-
operaation toimeenpanijasta voidaan mainita 
Sri Lankan tarkkailuoperaatio (Sri Lanka 
Monitoring Mission, SLMM), joka perustet-
tiin Sri Lankan ja Norjan hallitusten 18 päi-
vänä maaliskuuta 2002 allekirjoittamalla so-
pimuksella valvomaan Sri Lankan hallituk-
sen ja tamilijärjestön (Liberation Tigers of 
Tamil Eelam, LTTE) välistä aselepoa. Nor-
jan johtamaan tarkkailuoperaatioon voivat 
osallistua ainoastaan muut Pohjoismaat. Ope-
raatiolla on itsenäinen edellä mainittuun so-
pimukseen perustuva asema ja organisaatio. 
Asiantuntijat on asetettu kyseisen organisaa-
tion palvelukseen. 

Asiantuntijoiden asema suhteessa kohde-
maan viranomaisiin ja paikalliseen yhteis-
kuntaan määräytyy siviilikriisinhallintaope-
raatiosta laaditun sopimuksen tai toimeenpa-
nijana toimivan kansainvälisen järjestön 
mandaatin perusteella. Suomelle osallistu-
mispyynnön esittänyt operaation toimeenpa-
nija on tyypillisesti tehnyt kohdemaan tai 
-alueen hallitusten tai väliaikaisen hallinnon 
kanssa sopimuksen, jossa toimeenpanijan 
palvelukseen asetettujen asiantuntijoiden oi-
keudellinen asema on määritelty. Oikeudelli-
sen aseman määrittelyissä viitataan tyypilli-
sesti soveltuvin osin Wienissä 18 päivänä 
huhtikuuta 1961 tehdyn diplomaattisia suh-
teita koskevan yleissopimuksen määräyksiin. 
Suomi on ratifioinut sopimuksen 9 päivänä 
joulukuuta 1969 ja se on tullut Suomen osal-
ta voimaan 8 päivänä tammikuuta 1970 
(SopS 4/1970). 

Valtiotyönantajan näkökulmasta siviilikrii-
sinhallintaoperaatioon ulkomailla osallistuvat 
henkilöt ovat määräaikaisessa virkasuhteessa 
Suomen valtioon. Heidät on operaatioon 
osallistumisen ajaksi määrätty virkamatkalle. 
Palvelussuhteen ehdot määräytyvät pääsään-
töisesti kuten virkamatkalla olevalla virka-
miehellä. Siviilikriisinhallintatehtävässä 
työskentely kestää pääsääntöisesti yhdestä 
kahteen vuotta, kun taas tyypillinen ulko-
maan virkamatka on kestoltaan huomattavas-
ti lyhyempi. 

Asiantuntijat ovat muutoin kuin toiminnal-
lisesti valtiotyönantajan alaisia. Tältä osin 
heidän oikeudellinen asemansa vastaa rau-
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hanturvaamislain mukaista rauhanturvaamis-
henkilöstön asemaa, vaikka tätä asemaa ei 
olekaan määritelty lain tai asetuksen tasolla. 
Työnjohto- ja valvontaoikeus on valtiotyön-
antajalla ja vain valtiotyönantajalla on oikeus 
päättää virkasuhdetta koskevista asioista. 

 
Sosiaaliturvalainsäädännön soveltaminen 

Asumiseen perustuvan sosiaaliturvalain-
säädännön soveltamisesta annetussa laissa 
(1573/1993) säädetään, milloin henkilö kat-
sotaan Suomessa asuvaksi ja siten asumiseen 
perustuviin etuuksiin oikeutetuksi. Suomesta 
ulkomaille lähtevä vakuutettu kuuluu pää-
sääntöisesti asumisperusteisen sosiaaliturvan 
piiriin, jos ulkomailla oleskelun on tarkoitus 
kestää alle vuoden. Jos henkilö lähtee ulko-
maille yli vuodeksi tai muuttaa maasta vaki-
naisesti, oikeus päättyy Suomesta lähdettäes-
sä. Suomessa asuva työntekijä voi kuitenkin 
hakemuksesta pysyä Suomen asumisperus-
teisen sosiaaliturvan piirissä yhtä vuotta pi-
demmänkin ajan, jos hänet ulkomaille lähet-
tävän työnantajan kotipaikka on Suomessa. 

Viimeksi mainitun lain 5 §:n 1 momentin 1 
kohdan mukaan sosiaaliturvalainsäädäntöä 
sovelletaan ulkomailla työskentelevään 
Suomen kansalaiseen, jos hän on Suomen 
valtion päätoimisessa palveluksessa ulko-
mailla ja jos häneen välittömästi ennen pal-
velussuhteen alkamista sovellettiin sosiaali-
turvalainsäädäntöä.  

Siviilikriisinhallintatehtävissä työskentele-
vät asiantuntijat ovat ulkomaan virkamatkal-
la, joten he eivät työskentele ulkomailla siinä 
merkityksessä kuin laissa asumiseen perustu-
van sosiaaliturvalainsäädännön soveltamises-
ta on tarkoitettu. Ulkomaan virkamatka kes-
tää kuitenkin usein yli vuoden, minkä takia 
asiantuntijoiden oikeussuojan turvaamiseksi 
Kansaneläkelaitokselle (Kela) on ilmoitettu 
tiedot siviilikriisinhallintatehtäviin lähtevistä 
asiantuntijoista. Ilmoituksen perusteella Kela 
antaa asumisperusteisen sosiaaliturvan sovel-
tamisesta kirjallisen päätöksen. Edellä mai-
nittu ei koske perheenjäseniä.  

Julkisyhteisön palveluksessa olevat lähete-
tyt työntekijät, virkamiehet ja sellaisina pi-
dettävät henkilöt kuuluvat ilman aikarajoitus-
ta työnantajan kotivaltion sosiaaliturvan pii-
riin työskennellessään toisessa EU-maassa. 

Siviilikriisinhallintaan osallistuvan asian-
tuntijan ja hänen perheenjäsentensä oikeus 
terveyskeskus- ja sairaalapalveluihin hänen 
käydessään Suomessa riippuu pääsääntöisesti 
siitä, katsotaanko hänellä olevan kotikunta-
lain (201/1994) mukainen kotikunta Suomes-
sa. Kotikuntalain mukaan henkilöllä ei katso-
ta olevan kotikuntaa Suomessa, jos hän on 
muuttanut ulkomaille vuotta pidemmäksi 
ajaksi ja hänellä ei ole elinolosuhteittensa pe-
rusteella kiinteämpää yhteyttä Suomeen kuin 
ulkomaiseen asuinmaahansa.  

Kotikuntalain mukaan ulkomailla oleskelua 
ei katsota tilapäiseksi pelkästään siitä syystä, 
että se on tarkoitettu määräaikaiseksi. Kiin-
teämpi yhteys Suomeen katsotaan olevan sil-
loin, kun esimerkiksi perhesuhteet, asumi-
seen tai työhön liittyvät seikat sitä puoltavat. 
Henkilö voidaan  siten katsoa Suomessa asu-
vaksi vuotta pidemmänkin ulkomailla olon 
ajan ilman, että asiasta annetaan päätös. Pää-
sääntöisesti siviilikriisinhallintatehtävissä ul-
komailla työskentelevien asiantuntijoiden ko-
tikunnan on katsottu olevan Suomessa.  

Virka- tai työsuhteessa valtioon olevan 
henkilön oikeus vanhuus-, työkyvyttömyys-, 
työttömyys- ja osa-aikaeläkkeeseen määräy-
tyy valtion eläkelain (280/1966) mukaan. 
Virka- ja työsuhteen lisäksi valtion eläkelaki 
koskee myös toimia sekä tilapäisiä ja muita 
tehtäviä, joiden haltijat ovat virkasuhteessa 
valtioon. Samoin se koskee myös sellaista 
kirjallisen tai suullisen toimeksianto- tai kon-
sulttisopimuksen tai vastaavan järjestelyn pe-
rusteella tehtävää työtä, jossa työpanoksen 
antaa ja rahallisen vastikkeen saa luonnolli-
nen henkilö toimimatta yrittäjänä eikä toi-
mintaa harjoiteta yhtiön tai muun yhteisön 
nimissä.  

Valtion eläkelaki koskee Suomessa asuvan 
ja Suomesta ulkomaille lähetetyn virkamie-
hen palvelusta. Myös valtion palvelukseen 
ulkomailla otettu Suomen kansalainen kuu-
luu valtion eläkelain piiriin. Siviilikriisinhal-
linnan asiantuntijoille karttuu eläkettä myös 
ulkomailla siviilikriisinhallintatehtävässä  
työskentelystä. 

Työttömyysturvalain (1290/2002) mukaista 
peruspäivärahaa ja ansioon suhteutettua päi-
värahaa suoritetaan henkilölle, joka Suomes-
sa vakuutettuna ollessaan on täyttänyt pal-
kansaajan työssäoloehdon. Ehto täyttyy, kun 
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henkilö on 24 lähinnä edellisen kuukauden 
aikana ollut 43 kalenteriviikkoa sellaisessa 
työssä, jossa työaika on ollut vähintään 18 
tuntia viikossa. Jos henkilö on ollut vakuutet-
tuna Suomessa ulkomaan työkomennuksen 
aikana, ulkomaan työ otetaan huomioon 
työssäoloehdossa aivan kuin se olisi Suomes-
sa tehtyä työtä. 

 
Terveydenhuolto 

Valtion virkamiehen ja työntekijän tervey-
denhuollosta ulkomailla annetussa laissa 
(176/1987) säädetään valtion palveluksessa 
olevien ulkomailla työskentelevien virka-
miesten ja työntekijöiden terveydenhuollosta. 
Lakia ei kuitenkaan sovelleta siviilikriisin-
hallintatehtävissä ulkomailla työskentelevien 
asiantuntijoiden terveydenhuoltoon, joka on 
järjestetty viimeksi mainitun lain 1 §:n 2 
momentin mukaisesti vakuutuksella. 

Terveydenhuollon järjestäminen vakuutuk-
sen avulla on perusteltua, koska asiantuntijat 
työskentelevät useimmiten kriisialueella, jos-
sa ei ole mahdollista osoittaa palveluntarjo-
ajaa viimeksi mainitun lain edellyttämällä ta-
valla. Vakuutus on hyvä ratkaisu, koska heil-
lä on mahdollisuus kääntyä kenen tahansa 
palveluntarjoajan puoleen missä päin maail-
maa tahansa. 

Siviilikriisinhallintatehtäviin lähdössä ole-
vien asiantuntijoiden on ennen ulkomaille 
lähtöä ja kotimaahan paluun jälkeen käytävä 
terveystarkastuksessa heille työterveyshuol-
topalvelut tarjoavassa työnantajaviraston so-
pimusyrityksessä. Tämän yrityksen palveluja 
asiantuntijat voivat käyttää myös siviilikrii-
sinhallintatehtävässä työskentelyn aikana 
Suomessa vierailujen yhteydessä. 

Siviilikriisinhallinnan asiantuntijoiden va-
kuutussuoja on voimassa koko ulkomaan 
virkamatkan ajan ilman aikarajaa ja matkus-
tajavakuutus kattaa myös sodasta tai aseelli-
sesta selkkauksesta aiheutuneet vahingot. 

 
Tapaturmavakuutus ja oikeudenkäyntikulu-
jen korvaaminen 

Valtiolla ei ole tapaturmavakuutuslaissa 
(608/1948) säädettyä vakuuttamisvelvolli-
suutta, mutta valtion varoista on valtion työs-
sä sattuneen työtapaturman johdosta suoritet-

tava korvaus tapaturmavakuutuslain mukaan. 
Siviilikriisinhallintatehtävissä toimivat hen-
kilöt ovat ulkomaan virkamatkalle määrättyi-
nä valtion virkamiehinä oikeutettuja saamaan 
Suomen valtion varoista korvausta heitä 
kohdanneista työtapaturmista tai ammatti-
taudeista, siten kuin valtion virkamiesten ta-
paturmakorvauksesta annetussa laissa 
(449/1990) säädetään. Sama oikeus on myös 
virkamiehen omaisilla.  

Valtion virantoimituksesta tai työtehtävästä 
aiheutuneiden eräiden vahinkojen korvaami-
sesta (794/1980) annettua lakia sovelletaan 
valtion palveluksessa oleviin.  

Oikeudenkäyntikustannusten osalta valtion 
palveluksessa olevalla on oikeus saada kor-
vausta siten kuin eräistä oikeudenkäynneistä 
valtion palveluksessa oleville aiheutuvien 
kustannusten korvaamisesta valtion varoista 
annetussa laissa (269/1974) säädetään.  

 
Palkkaus ja muut ehdot  

Ulkoasiainministeriö on neuvotellut siviili-
kriisinhallinnan poliisitehtäviin lähdössä ole-
vien poliisihenkilöiden kanssa tehtävässä 
maksettavasta palkkauksesta. Tuolloin vah-
vistettiin siviilikriisinhallintatehtävissä nou-
datettavat palkkaluokat, joita sovelletaan 
kaikkiin siviilikriisinhallinnan asiantuntijoi-
hin. Palkkaluokkia on kuusi, joista kuitenkin 
käytetään pääasiassa neljää ylintä palkka-
luokkaa. Palkkaluokkien mukainen kuukau-
sipalkka on enimmillään 4 022,05 euroa ja 
vähintään 2 743,15 euroa. 

Ensimmäisen palkkaluokan mukaista kuu-
kausipalkkaa maksetaan vaativissa asiantun-
tija- ja johtotehtävissä työskenteleville asian-
tuntijoille. Toisen palkkaluokan mukainen 
palkka maksetaan lähtökohtaisesti kenttäope-
raatioihin osallistuville asiantuntijoille ja po-
liisipäällystölle tehtävästä riippumatta. Kol-
mannen palkkaluokan mukaista palkkaa 
maksetaan vähän kokemusta omaaville asian-
tuntijoille, jotka työskentelevät kansainvälis-
ten järjestöjen sihteeristöissä sekä  poliisiali-
päällystölle tehtävästä riippumatta. Neljän-
nen palkkaluokan mukaista kuukausipalkkaa 
maksetaan lähinnä kenttätehtävissä työsken-
televälle poliisimiehistölle. 

Kaikissa tehtävissä sovelletaan lisäksi peri-
aatetta, jonka mukaan henkilölle maksetaan 



 HE 206/2004 vp  
  
    

 

9

hänen nykyistä eli siviilikriisinhallintaope-
raatiota edeltävää tehtävää vastaava kuukau-
sipalkka, mikäli se on korkeampi kuin palk-
kaluokan mukaan määräytyvä kuukausipalk-
ka ja henkilö on siviilikriisinhallintatehtäväs-
sä työskentelyn ajan virkavapaalla tuosta teh-
tävästä. 

Ulkoasiainministeriön ja poliisihenkilöiden 
edustajien välisissä neuvotteluissa sovittiin 
palkkaluokan lisäksi myös niin sanotun olo-
suhdehaittalisän maksamisesta. Olosuhde-
haittalisä maksetaan tietyissä ennalta määri-
tellyissä kohdemaissa poliisitehtävissä työs-
kenteleville. Sen suuruus perustuu siviilikrii-
sinhallintaoperaation mandaattiin sekä toi-
mintaympäristön turvallisuus- ja olosuhde-
haittoihin. Olosuhdehaittalisän suuruutta 
määriteltäessä on otettu huomioon myös tar-
ve yhteen virkistäytymismatkaan kotimaahan 
kuuden kuukauden aikana.  

Tällä hetkellä voimassa olevat olosuhde-
haittalisät vaihtelevat kohdemaan perusteella 
3 200 eurosta kuukaudessa 672,75 euroon 
kuukaudessa. Korkeinta olosuhdehaittalisää 
maksetaan Irakissa ja alhaisinta Kroatiassa. 

Muille kuin siviilikriisinhallinnan poliisi-
tehtävissä toimiville asiantuntijoille makse-
taan henkilökohtainen palkanlisä, kun he 
työskentelevät alueella tai maassa, johon on 
vahvistettu olosuhdehaittalisä. Palkanlisän 
määrä vastaa pääsääntöisesti kyseiseen koh-
demaahan tai alueelle vahvistettua olosuhde-
haittalisää. 

Tuloverolain (1535/1992) 10 §:n mukaan 
Suomesta saatua tuloa on muun ohessa palk-
katulo, joka on saatu Suomen valtiolta, kun-
nalta tai muulta julkisoikeudelliselta yhteisöl-
tä. Valtiotyönantaja suorittaa siten siviilikrii-
sinhallintaan osallistuvien asiantuntijoiden 
palkasta ennakonpidätyksen. Asiantuntijoi-
den kuukausipalkka, olosuhdehaittalisä ja 
henkilökohtainen palkanlisä ovat veronalais-
ta ansiotuloa. 

Siviilikriisinhallintatehtävässä työskentelyn 
ajalta asiantuntijalle maksetaan matkakus-
tannusten korvaukset ulkomaan virkamatkaa 
koskevien säännösten mukaisesti. Kustannus-
ten korvaukset ja matkustussäännön mukai-
nen päiväraha ovat verovapaita. Valtion mat-
kustussäännön mukaiset korvaukset ovat kui-
tenkin toissijaisia. Jos siviilikriisinhallinta-
operaation toimeenpanijan maksama päivä-

raha tai muu korvaus kattaa matkustussään-
nön mukaiset asumiskustannusten korvaukset 
ja päivärahan, asiantuntija ei ole oikeutettu 
kyseisiin korvauksiin. 

Mikäli siviilikriisinhallintaoperaation toi-
meenpanijan maksama päiväraha on suurem-
pi kuin verohallinnon vahvistama ulkomaan 
päivärahan enimmäismäärä ja valtion mat-
kustussäännön mukaan korvattavien matka-
kustannusten yhteismäärä, on ylimenevä osa 
pääsääntöisesti veronalaista ansiotuloa. Lo-
pullisen ratkaisun tietyn korvauksen verotuk-
sesta tekee verotuksen yhteydessä veroviran-
omainen. 

Siviilikriisinhallintatehtävässä työskentele-
vällä asiantuntijalla on pääsääntöisesti oikeus 
yhteen valtion kustantamaan lomamatkaan 
pysyvään asuinmaahansa kuuden kuukauden 
ajanjaksoa kohti. Valtion kustantama kotilo-
mamatka tulee suorittaa valtion kannalta ko-
konaiskustannuksiltaan edullisimmalla taval-
la. Poliisihenkilöiden edustajien ja ulkoasi-
ainministeriön neuvotteleman olosuhdehait-
talisää koskevan sopimusratkaisun mukaises-
ti kyseinen lisä sisältää yhden kotilomamat-
kan kuuden kuukauden ajanjaksoa kohden. 
Vastaavaa tulkintaa on noudatettu henkilö-
kohtaisen palkanlisän kohdalla. Asiantunti-
jalla ei siis ole oikeutta valtion kustantamaan 
kotimatkaan mikäli hänelle maksetaan olo-
suhdehaittalisä tai vastaava henkilökohtainen 
palkanlisä. Kansainvälisistä järjestöistä ETYJ 
maksaa palvelukseensa asetetuille siviilikrii-
sinhallinnan asiantuntijoille vuosittaisen koti-
lomamatkan.  

Siviilikriisinhallintatehtäviin lähtevällä asi-
antuntijalla on yleensä tehtävästä riippuen 
tarve kuljettaa erilaisia varusteita kohdemaa-
han tai operaatioalueelle. Reittiliikenteessä 
lentolipun hintaan sisältyy turistiluokassa 20 
kiloa matkatavaraa, joka ei aina ole riittävä 
sekä henkilökohtaisten tavaroiden että tehtä-
vässä tarvittavien varusteiden kuljettamisek-
si. Tämän takia asiantuntijoille on korvattu 
ylipainomaksu 20 kiloa ylittävältä osalta. 
Päätös ylipainomaksun korvaamisesta teh-
dään aina tapauskohtaisesti. 

Kenttäoperaatioon työskentelemään läh-
dössä olevalle asiantuntijalle on pääsääntöi-
sesti korvattu ylipainomaksu enintään 50 ki-
lon osalta. Sihteeristötehtäviin kaupunkiolo-
suhteisiin lähteville asiantuntijoille korvataan 
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ylipainomaksu pääsääntöisesti 30 kilon osal-
ta. Poikkeuksellisissa tilanteissa, kuten sivii-
likriisinhallintaoperaation alkuvaiheessa, jol-
loin saattaa olla tarve viedä paljon suojaväli-
neitä ja muuta materiaalia kohdemaahan tai 
operaatioalueelle, ylipainomaksu on voitu 
korvata 100 kilon osalta. Asiantuntijan suo-
rittaessa matkan omalla autollaan ylipaino-
maksun osuutta ei ole korvattu tai maksettu 
asiantuntijalle. 

ETYJ järjestää kaikille operaatioihin lähte-
ville asiantuntijoille perehdyttämiskurssin 
Wienissä. ETYJ kustantaa muuttomatkan 
Wienistä operaatioon ja takaisin. Matkaan si-
sältyy ETYJ:n kustantama 80 kilon ylipaino-
oikeus. 

 
2.2. Kansainvälinen kehitys ja ulkomai-

den lainsäädäntö 

2.2.1. Kansainvälinen kehitys 

Pelastustoimen osalta alkusysäyksen kan-
sainväliselle pelastustoiminnalle antoi 8 päi-
vänä joulukuuta 1988 Armeniassa tapahtunut 
maanjäristys, josta tuli tähän asti suurin hu-
manitäärinen operaatio. Armeniaan kerääntyi 
tuolloin paljon pelastusmuodostelmia, kansa-
laisjärjestöjä ja yksityisiäkin ihmisiä ympäri 
maailmaa. Tilanne oli hyvin sekava erityises-
ti koordinaation puuttumisen vuoksi ja autta-
jista tuli joissain tapauksissa autettavia. Ta-
pauksen johdosta Saksa, Itävalta ja Sveitsi 
pohtivat eurooppalaisen järjestelmän perus-
tamista koordinoituun avunantoon, johon 
myös YK liittyi mukaan. 

Vuonna 1991 perustettiin kansainvälinen 
etsintä- ja neuvonantoryhmä (International 
Search and Advisory Group, INSARAG), jo-
ka YK:n puitteissa ohjeistaa pelastustoimin-
nan kansainvälistä avunantoa. INSARAG oh-
jeistus keskittyy kolmeen osa-alueeseen; 1) 
tuhojen arviointiin, 2) koordinointiin ja joh-
tamiseen ja 3) toimintaohjeisiin pelastus-
muodostelmien toiminnasta onnettomuusalu-
eella (INSARAG Guidelines). INSARAG:n 
toiminta jakautuu kolmeen maantieteelliseen 
alueeseen eli Afrikka/Eurooppa, Aa-
sia/Tyynenvaltameren alue ja Amerikan 
manner.  

Kansainvälisten kriisien siviiliväestöä kos-
kevien seurannaisvaikutusten lisääntyessä so-

tilaallista kriisinhallintaa täydentävän ja seu-
raavan siviilikriisinhallinnan tärkeys on 
1990-luvun alun maailmanpoliittisten tapah-
tumien myötä korostunut. Euroopassa erityi-
sesti vaikeudet Jugoslavian kriisien hoidossa 
1990-luvulla ovat kannustaneet kansainväli-
siä järjestöjä kehittämään kriisinhallintaval-
miuksiaan.  

Kansainväliset järjestöt ovat viime vuosina 
käsittäneet kriisinhallinnan entistä enemmän 
kokonaisuutena. Konfliktin vaiheissa tarvi-
taan erilaisia resursseja ja asiantuntemusta. 
Sotilaallinen kriisinhallinta ja siviilikriisin-
hallinta eivät kilpaile keskenään. Kriisinhal-
lintaoperaatioiden tuloksellisuus riippuu niin 
sotilaiden kuin siviiliasiantuntijoiden panok-
sesta romahtaneen oikeusjärjestelmän, insti-
tuutioiden ja siviiliyhteiskunnan jälleenra-
kentamisessa. 

Kansainväliset järjestöt pyrkivät edelleen 
kehittämään toimintavalmiuttaan muun mu-
assa kartoittamalla käytettävissä olevia voi-
mavaroja – asiantuntijoita ja materiaalista 
valmiutta ja luomalla erilaisia voimavarare-
kistereitä. YK:lla on peruskirjan mukaan en-
sisijainen vastuu kansainvälisestä rauhasta ja 
turvallisuudesta. Näin sille ja sen erityisjär-
jestöille on karttunut eniten kokemusta myös 
siviilikriisinhallintatehtävistä.  

YK:n sihteeristön rauhanturvaamis- ja hu-
manitaarinen toiminta tapahtuu lähinnä  kol-
messa osastossa. Rauhanturvaamisoperaatio- 
osasto (Department of Peace Keeping Opera-
tions, DPKO) suunnittelee ja johtaa kenttä-
operaatioita, poliittisten asioiden osasto (De-
partment of Political Affairs, DPA) antaa po-
liittista tukea ja neuvoja pääsihteerille koski-
en kansainvälisiä operaatioita ja humanitaa-
risten asioiden koordinaatio-osasto (Office 
for the Co-ordination of Humanitarian Af-
fairs, OCHA) suunnittelee ja koordinoi hu-
manitaarisia avustusoperaatioita. 

ETYJ:stä on sen ennalta ehkäisevän roolin 
ohella kehittynyt 1990-luvun alkupuolelta 
lähtien merkittävä kenttätoimija. ETYJ on 
perustanut parikymmentä valtuuskuntaa eli 
missiota osanottajavaltioidensa alueelle tark-
kailemaan niiden oikeusvaltiokehitystä, de-
mokratisoitumista, ihmisoikeuksien toteutu-
mista sekä vähemmistöjen asemaa. ETYJ:n 
palveluksessa on henkilöstä myös siviilikrii-
sinhallinnan poliisitehtävissä Kroatiassa, Ko-
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sovossa ja Makedoniassa. Se on myös suorit-
tanut vaalitarkkailua eri osanottajavaltioissa 
ja järjestänyt vaaleja Bosnia-
Hertsegovinassa. 

EN otti syksystä 1989 lähtien tehtäväkseen 
Keski- ja Itä-Euroopan maiden demokraattis-
ten uudistusten tukemisen ja niiden ankku-
roimisen Euroopan yhteyteen. EN käynnisti 
useita ohjelmia, joiden tarkoituksena oli aut-
taa Keski- ja Itä-Euroopan maita niiden lain-
säädännöllisessä ja oikeudellisessa uudista-
mistyössä. Demokratisoitumisen etenemisen 
seurauksena EN:n avustusohjelmat ovat 
1990-luvun lopulta lähtien enenevässä mää-
rin muuttuneet siviilikriisinhallinnan luontei-
siksi demokratian toteuttamisen sekä ihmis-
oikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen noudat-
tamisen alalla. EN pyrkii koordinoimaan 
toimintaansa muiden järjestöjen kanssa.  

EN:n vahvuutena ovat normistojen luomi-
seen, vähemmistöjen suojeluun, yhteiseen 
lainsäädäntöön, kriminologiaan ja vankein-
hoitoon liittyvät kysymykset. Toiminta on 
viime aikoina laajentunut myös hyvän hal-
linnon, paikallisdemokratian ja vaalivalvon-
nan aloille. 

Naton Washingtonin huippukokouksessa 
vuonna 1999 vahvistettiin, että liittokunnan 
yhtenä päätehtävänä on osallistua rauhaa 
edistäviin toimiin. Naton rauhankump-
panuusohjelman keskeisiä toimintamuotoja 
ovat rauhanturvaamistoiminta sekä etsintä- ja 
pelastustehtävät. Nato perusti vuonna 1998 
päämajaansa Brysseliin katastrofien avustus-
toiminnan koordinaatiokeskuksen (Euro-
Atlantic Disaster Response Coordination 
Center, EADRCC). 

Tulevaisuudessa Naton rooli kansainväli-
sessä kriisinhallinnassa sekä siviilikompo-
nenttien osuus Naton toimeenpanemissa krii-
sinhallintaoperaatioissa tulee mitä todennä-
köisimmin kasvamaan. 

 
Euroopan unioni 

Siviilikriisinhallinnassa Suomen kannalta 
keskeisin kansainvälinen toimija on EU, jon-
ka jäsenmaat ovat sitoutuneet yhteisesti ase-
tettuihin kehittämistavoitteisiin. EU:ssa sivii-
likriisinhallintaa kehitetään sekä osana yh-
teistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa että yh-
teisön välineitä kehittämällä. EU:n siviilikrii-

sinhallintavoimavarat on tarkoitettu sekä EU-
johtoisiin operaatioihin että kansainvälisten 
järjestöjen, lähinnä YK:n ja ETYJ:n, käyt-
töön. 

Siviilikriisinhallintavalmiuksia kehitetään 
Feiran Eurooppa-neuvoston kesäkuussa 2000 
päättämien painopistealueiden mukaisesti. 
Painopistealueet ovat poliisitoimi, joka sisäl-
tää rajapoliisitoiminnan, oikeusvaltion vah-
vistaminen, siviilihallinnon vahvistaminen ja 
pelastustoimi. Feiran Eurooppa-neuvosto 
asetti tavoitteeksi, että EU-maat voisivat yh-
dessä lähettää kriisialueille vuoteen 2003 
mennessä tarvittaessa jopa 5 000 poliisihen-
kilöä, joista 1 000 tulisi voida lähettää kuu-
kauden kuluessa. 

Göteborgin Eurooppa-neuvosto asetti ta-
voitteeksi, että vuoteen 2003 mennessä voi-
taisiin osoittaa kriisialueille lähetettäväksi 
yhteensä 200 oikeusalan asiantuntijaa sekä 
pelastusmuodostelmia, jotka koostuisivat jo-
pa 2 000 henkilöstä. Göteborgissa päätettiin 
lisäksi, että kerätään tiedot kriisitilanteita 
varten tarvittaessa nopeasti toimintavalmiina 
olevista siviiliasiantuntijoista. 

Syksyllä 2003 EU:ssa hyväksyttiin operaa-
tioihin liittyvä oikeusvaltioperiaatteet -käsite 
ja jatkettiin operaatioiden suunnittelua. Oi-
keusvaltion vahvistaminen voi olla sekä po-
liisioperaation osatavoite että itsenäinen ope-
raatio. Sisällöllisesti oikeushallinnon vahvis-
taminen voi kattaa esitutkinnan ja täytän-
töönpanon, prosessilainsäädännön, sotarikok-
sista syyttämisen, uhrin aseman huomioimi-
sen, vankeinhoidon ja joitakin siviilioikeu-
dellisia kysymyksiä. 

Oikeusvaltion vahvistamisessa erotetaan 
kaksi operaatiopäätyyppiä; oikeusvaltiota 
vahvistava operaatio ja oikeuslaitoksen kor-
vaava operaatio. Käytännössä operaatiotyyp-
pien tarkka erottelu on kuitenkin vaikeata. 
Kahden perustyypin lisäksi on tunnistettu 
myös tarkkailu- ja tietojen keruuoperaatiot 
(Fact-Finding Missions). 

Siviilihallinnon vahvistamisen osalta EU:n 
jäsenvaltiot ovat sittemmin tarkentaneet sen 
sisältävän seuraavat päätoimialat: yleinen 
hallinto (väestörekisterit, omaisuusrekisterit, 
vaali- ja puoluekoneisto, verotus, paikal-
lishallinto, tulli), sosiaalitoimi (koulutus, so-
siaalipalvelut, terveyspalvelut) ja infrastruk-
tuuri (vesihuolto, energia, telekommunikaa-
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tio, rakentaminen, kuljetukset, jätehuolto). 
Vaikka EU on vasta viime vuosina ryhty-

nyt kehittämään siviilikriisinhallintavalmiuk-
siaan, alkoi EU:n ensimmäinen siviilikriisin-
hallinnan alaan luokiteltava operaatio jo hei-
näkuussa 1991 Länsi-Balkanilla. Kyseinen, 
alun perin Euroopan yhteisöjen tarkkailuope-
raationa (European Community Monitoring 
Mission, ECMM) alkanut siviilikriisinhallin-
taoperaatio muuttui joulukuussa 2001 viralli-
sesti EU:n tarkkailuoperaatioksi (European 
Union Monitoring Mission, EUMM). 

Alussa operaatiossa oli noin 50 tarkkailijaa, 
tällä hetkellä heitä on hieman yli 100. Enim-
millään operaatiossa on ollut 340 henkilöä. 
EUMM:n tehtävänä on tarkkailla poliittista ja 
turvallisuustilannetta Länsi-Balkanilla. Ope-
raatio oli alussa luonteeltaan sotilastarkkaili-
jaoperaatio, mutta se on kehittynyt poliittisen 
tarkkailun suuntaan. 

Ensimmäinen Euroopan unionin poliisiope-
raatio (European Union Police Mission, 
EUPM) aloitti toimintansa 1 päivänä tammi-
kuuta 2003. EUPM on jatkoa Bosnia-
Hertsegovinassa toimineelle YK:n polii-
sioperaatiolle (United Nation’s International 
Police Task Force, IPTF). Siinä toimii 470 
poliisialan asiantuntijaa ja 150 muuta asian-
tuntijaa. Lisäksi paikallista henkilökuntaa on 
noin 300. 

EU:n toinen poliisioperaatio (EUPOL) al-
koi Makedoniassa 15 päivänä joulukuuta 
2003. Operaatio koostuu poliisireformin ke-
hittämistä ja täytäntöönpanoa tukevan komis-
sion ohjelman vahvistamisesta ja EU:n polii-
sioperaatiosta, joka keskittyy kiireellisimpiin 
tarpeisiin, kuten lain ja järjestyksen lujittami-
seen, operationaaliseen tukeen rajapoliisille, 
sisäiseen valvontaan ja yleisen luottamuksen 
vahvistamiseen. Operaatiossa työskentelee 
noin 200 poliisia ja siviiliasiantuntijaa. 

EU:n neuvosto päätti 28 päivänä kesäkuuta 
2004 oikeusvaltion vahvistaminen 
-operaation (EUJUST THEMIS) aloittami-
sesta Georgiassa. Operaatio aloitti toimintan-
sa 16 päivänä heinäkuuta 2004 ja sen arvioitu 
kesto on 12 kuukautta. Tavoitteena on tukea 
erityisesti Georgian rikosoikeusreformin to-
teuttamista. Laajuudeltaan operaation henki-
lökunta käsittää 10 jäsenvaltioiden lähettä-
mää asiantuntijaa sekä paikallista henkilö-
kuntaa. 

2.2.2. Suomen sitoumukset 

Suomi on eri yhteyksissä ilmoittanut, että 
sillä on valmiudet osoittaa EU:n käyttöön 
kansainvälisiin siviilikriisinhallintatehtäviin 
70 poliisihenkilöä ja 5 rajavartiolaitoksen 
asiantuntijaa, 15 oikeushallinnon asiantunti-
jaa ja 14 siviilihallinnon asiantuntijaa. Lisäk-
si Suomi on ilmoittanut voivansa osoittaa 6 
asiantuntijaa EU:n erityisedustajan toimiston 
tukitehtäviin sekä 38 asiantuntijaa EU:n 
tarkkailuoperaatioihin. Pelastustoimen osalta 
Suomi on ilmoittanut valmiutenaan osoittaa 
EU:n käyttöön 20 pelastusalan asiantuntijaa 
arviointi-, koordinointi- ja tukiryhmiin sekä 
196 henkilön pelastusmuodostelman. 

Vastaavat resurssit pelastuspalvelutoimin-
taan osallistumiseen on ilmoitettu YK:lle ja 
Natolle. ETYJ:n käyttöön voidaan osoittaa 
50 pelastuspalvelun asiantuntijaa ja YK:n 
valmiusrekisteriin 50 siviilipoliisia. 

 
2.2.3. Ulkomaiden lainsäädäntö 

Ulkoasiainministeriö lähetti 12 valtiolle 
kyselyn siviilikriisinhallinnasta keväällä 
2003. Kyselyyn vastasi 11 valtiota. Kyselyyn 
vastanneet maat olivat Alankomaat, Austra-
lia, Islanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Nor-
ja, Ruotsi, Saksa, Tanska ja Yhdysvallat. 

Kyselyssä tiedusteltiin, mikä viranomainen 
päättää siviilikriisinhallintaoperaatioon osal-
listumisesta ja miten päätöksenteko on järjes-
tetty. Lisäksi tiedusteltiin, onko kyseisessä 
valtiossa asiaa koskevaa lainsäädäntöä ja mi-
ten operaatioihin lähetettävien asiantuntijoi-
den palvelussuhteen ehdot määräytyvät.  

Kolmessa kyselyyn vastanneessa maassa, 
Italiassa, Norjassa ja Tanskassa, päätöksen 
siviilikriisinhallintaoperaatioon osallistumi-
sesta tekee aina maan hallitus. Alankomaissa 
päätös tehdään hallitustasolla poliittisesti 
merkittävissä operaatioissa. Yhdysvalloissa 
osallistumisesta päättää presidentti. 

Itävallassa päätöksen osallistumisesta tekee 
sisäministeriö ja Islannissa ulkoministeriö 
henkilöstöä lähettävien virastojen kanssa. 
Alankomaissa ja Isossa-Britanniassa päätök-
sentekoon osallistuu useita ministeriöitä ja 
Saksassa päätökset tehdään ulkoministeriön 
johdolla useiden ministeriöiden osallistuessa 
päätöksen valmisteluun. Australia ei yksilöi-
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nyt päätöksentekoon osallistuvia tahoja, mut-
ta totesi osallistumispäätöksen olevan aina 
luonteeltaan poliittinen. 

 Ainoastaan Itävalta ilmoitti, että sillä on 
siviilikriisinhallintaa koskevaa lainsäädäntöä. 
Lisäksi Ruotsissa on esitetty vuonna 2001 
laaditussa mietinnössä (DS 2002:1) siviili-
kriisinhallintaa koskevan lainvalmistelun 
aloittamista.  

 
Itävalta 

Itävallan osallistumisesta kriisinhallinta-
toimintaan on säädetty 21 päivänä huhtikuuta 
1997 annetussa liittovaltion perustuslakiin 
kuuluvassa laissa yhteistoiminnasta ja soli-
daarisuudesta lähetettäessä yksikköjä ja yksi-
tyishenkilöitä ulkomaille. Laki koskee sekä 
sotilaallista että siviilikriisinhallintaa. Lakia 
sovellettaessa tulee ottaa huomioon Itävallan 
kansainvälisoikeudelliset velvoitteet, YK:n 
peruskirjan sekä Helsingin päätösasiakirjan 
periaatteet samoin kuin EU:n yhteinen ulko- 
ja turvallisuuspolitiikka EU:ta koskevan so-
pimuksen V luvun pohjalta. 

Lain mukaan yksikköjä ja yksityishenkilöi-
tä voidaan lähettää ulkomaille osallistumaan 
solidaarisuuden pohjalta toimenpiteisiin rau-
han turvaamiseksi samoin kuin demokratian, 
oikeusvaltion periaatteen ja ihmisoikeuksien 
suojelun edistämiseksi kansainvälisen järjes-
tön tai ETYJ:n puitteissa tai toteutettaessa 
EU:n päätöksiä yhteisen ulko- ja turvalli-
suuspolitiikan puitteissa. Yksikköjä ja yksi-
tyishenkilöitä voidaan lähettää myös osallis-
tumaan humanitaariseen apuun ja katastro-
fiapuun kuuluviin toimenpiteisiin. Osallistu-
miseen vaaditaan näissä tapauksissa liittoval-
tion hallituksen päätös. Kiireellisissä tapauk-
sissa humanitaariseen apuun ja katastro-
fiapuun kuuluviin toimenpiteisiin osallistu-
misesta voivat päättää yksimielisesti liitto-
kansleri, liittovaltion ulkoministeri ja muu 
ministeri, jonka toimialaa asia koskee.  

Päätöksen yksikköjen tai yksittäisten hen-
kilöiden lähettämisestä osallistumaan etsintä- 
ja pelastuspalveluihin kuuluviin toimenpitei-
siin tekee liittovaltion kyseinen ministeri, 
mutta päätöksestä on viipymättä ilmoitettava 
liittovaltion hallitukselle. 

Ulkomaille voidaan lähettää liittovaltion 
armeijassa palvelevia, liittovaltion vartiopal-

veluksessa palvelevia sekä muita henkilöitä, 
jotka ovat sitoutuneet osallistumaan laissa 
kuvattuun toimintaan. Lähetetyt henkilöt 
ovat asianomaisen ministeriön alaisia. Liitto-
valtion hallitus voi määrätä, missä määrin lä-
hetettyjen henkilöiden toimiessaan ulkomail-
la tulee noudattaa kansainvälisen järjestön 
toimielinten tai ulkomaisten toimielinten an-
tamia ohjeita. Jos kansainvälisen tai ulkomai-
sen toimielimen antamat ohjeet ovat ristirii-
dassa asianomaisen itävaltalaisen toimieli-
men antamien ohjeiden kanssa, tulee lähetet-
tyjen henkilöiden noudattaa jälkimmäisiä ja 
ilmoittaa ristiriidasta välittömästi asianomai-
selle viranomaiselle kotimaassa. 

Siviilikriisinhallintaan osallistuvalle henki-
lölle maksetaan tehtävän vaarallisuudesta 
riippuen erillistä lisää. Esimerkiksi Jordani-
assa siviilikriisinhallinnan poliisitehtävissä 
työskenteleville itävaltalaisille poliisikoulut-
tajille maksetaan normaali nettopalkka 
500-800 euroa kuukaudessa, jonka lisäksi 
heille maksetaan verovapaa lisä 2 000 euroa 
kuukaudessa. Asumis- tai muita elinkustan-
nuksia ei erikseen korvata. Muihin kuin val-
tion palveluksessa oleviin kuten Punaisen 
Ristin työntekijöihin sovelletaan järjestön tai 
lähettävän organisaation ehtoja niin kuin val-
tion ja järjestöjen kanssa tehdyissä sopimuk-
sissa on sovittu. 

 
Ruotsi 

Ruotsissa hallitus tekee päätöksen osallis-
tumisesta kansainvälisiin siviilikriisinhallin-
taoperaatioihin. Hallitus päättää myös osal-
listumiseen käytettävissä olevasta määrära-
hasta. Päätöksen valmistelee ulkoministeriö 
yhteistyössä muiden toimintaan osallistuvien 
ministeriöiden kanssa. Päätös siviilikriisin-
hallintaoperaatioon osallistumisesta ei edel-
lytä valtiopäivien hyväksyntää. Jos osallis-
tumispäätökselle halutaan tietyssä tapaukses-
sa saada poliittinen tuki, päätös voidaan peri-
aatteessa viedä valtiopäivien käsiteltäväksi. 

Siviilikriisinhallintaoperaatioon osallistu-
misen valmistelussa keskeisimmät toimijat 
ovat ulkoministeriö, poliisi, puolustusvoimat, 
puolustusministeriö, oikeusministeriö, pelas-
tuspalvelu ja ulkoministeriön alainen kehi-
tysyhteistyöstä vastaava virasto (Styrelsen 
för Internationellt Utvecklingssamarbete, 
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SIDA). Viranomaiset koordinoivat toimintaa 
osana normaalia viranomaisyhteistyötä. 

Siviilikriisinhallintatehtäviin osallistuvien 
henkilöiden oikeudellinen asema vaihtelee 
tapauskohtaisesti. Poliisilla ja puolustusvoi-
milla on pitkä perinne kansainvälisiin tehtä-
viin osallistumisesta. Puolustusvoimilla on 
myös henkilöiden oikeuksia ja velvollisuuk-
sia ulkomaanpalveluksen aikana koskevaa 
lainsäädäntöä. Vuonna 1999 säädettiin polii-
sihenkilöiden ulkomaanpalveluksesta erilli-
nen asetus. Tammikuun alusta 2002 tulivat 
voimaan valtiotyönantajan ja keskeisten 
työntekijäjärjestöjen neuvottelemat sopimus 
ja suuntaviivat ulkomaanpalveluksen työeh-
doista (Avtal om utlandskontrakt och riktlin-
jer för anställningsvillkor vid tjänsgöring 
utomlands, URA). Neuvoteltu järjestely ei 
koske ulkoministeriön tai puolustusvoiminen 
palveluksessa olevia. 

Ruotsissa valmistui tammikuussa 2002 oi-
keusministeriön toimeksiannosta tehty selvi-
tys tuomarien ja syyttäjien kansainvälisiin 
tehtäviin osallistumisen edellytyksistä (Ds 
2002:1). Selvityksessä kiinnitettiin huomiota 
siihen, että oikeus- ja syyttäjälaitoksen voi-
mavarat on suunniteltu kansallisiin tarpeisiin. 
Selvityksessä ehdotettiin, kansainvälisiin teh-
täviin osallistumisen tukemiseksi, henkilöstö-
resurssien lisäämistä kymmenellä tuomarin ja 
viidellä syyttäjän viralla. 

Selvityksessä ehdotettiin myös kansainvä-
lisiin tehtäviin osallistumisen edellyttämien 
tukipalvelujen keskittämistä tiivistämällä oi-
keus- ja syyttäjälaitoksen yhteistoimintaa. 
Yhdeksi tavoitteeksi asetettiin rekrytointijär-
jestelmän kehittäminen. Rekrytoinnissa kiin-
nitettiin huomiota tietokantojen tarpeellisuu-
teen ja nimittämismenettelyyn. 

Kansainvälisissä tehtävissä toimivien hen-
kilöiden palvelussuhteiden ehtojen yhden-
mukaistaminen on yksi suunnitellun lainsää-
dännön peruslähtökohdista. Tehtävästä riip-
pumatta samankaltaisissa riskiolosuhteissa 
työskentelevillä henkilöillä tulisi olla saman-
lainen vakuutussuoja muun muassa työtapa-
turmien varalta. Palvelussuhteen ehtojen 
määrittely ehdotettiin toteutettavaksi asetus-
teitse puolustusvoimien ulkomaanjoukkojen 
palvelussuhteiden ehtojen sääntelyä vastaa-
valla tavalla. 

Selvitys ei ole johtanut lainvalmisteluun.  

2.3. Nykytilan arviointi 

Kriisinhallinta on aivan viime vuosina va-
kiintunut yläkäsitteeksi, jonka alakäsitteitä 
ovat sotilaallinen kriisinhallinta ja siviilikrii-
sinhallinta. Kysymys on eri alojen organisaa-
tioilla käytössään olevista keinoista. Sotilaat 
ja siviilikriisinhallinnan asiantuntijat toimivat 
usein rinnakkain samanlaisissa olosuhteissa. 
Nykytilaa onkin arvioinnissa useissa kohdin 
verrattu sotilaallisen kriisinhallinnan ja rau-
hanturvaamistoiminnan järjestelyihin.  

 
2.3.1. Siviilikriisinhallinnan määritelmä 

Siviilikriisinhallintaa tai sen tavoitteita ei 
ole Suomen lainsäädännössä määritelty. Soti-
laallisen kriisinhallinnan ja rauhanturvaami-
sen tavoitteena on rauhanturvaamislain mu-
kaan kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden 
ylläpitäminen tai humanitaarisen avustustoi-
minnan ja siviiliväestön suojaaminen. Rau-
hanturvaamislaki koskee soveltuvin osin 
myös suomalaisen rauhanturvaamisorgani-
saation osallistumista humanitaariseen avus-
tustoimintaan tai sen suojaamiseen YK:n eri-
tyisjärjestön tai viraston pyynnöstä. 

Siviilikriisinhallinta kuvataan käytännössä 
usein toiminnaksi, jolla tähdätään siviiliyh-
teiskunnan toimintaedellytysten palauttami-
seen lähettämällä ulkopuolista asiantuntija-
apua. Siviilikriisinhallinta kattaa konfliktien 
ehkäisemiseen sekä rauhan ja vakauden yllä-
pitämiseen tähtäävät toimet, mutta myös pit-
käkestoisemmat toimet, jotka kuitenkin ovat 
tilapäisiä, ja joiden tavoitteena on vahvistaa 
demokratiaa, julkista hallintoa ja oikeusvalti-
on periaatteita. 

Konfliktitilanteisiin liittyvä kriisinhallinta 
on kokonaisuus, johon kuuluu sekä siviili- et-
tä sotilastoimintoja. Usein ne ovat samanai-
kaisia ja toisistaan riippuvaisia. Sotilaallinen 
kriisinhallinta luo turvalliset olot, minkä jäl-
keen voidaan aloittaa demokratialle ja ihmis-
oikeuksille perustuvan yhteiskunnan raken-
taminen ja luoda edellytykset taloudelliselle 
kehitykselle. Tavoitteena on luoda riittävän 
järjestyneet olot, joissa sotilaallista kriisin-
hallintaa ei enää tarvita. 

Siviilikriisinhallinnan raja erityisesti suh-
teessa sotilaalliseen kriisinhallintaan, huma-
nitaariseen apuun ja kehitysyhteistyöhön on 
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epäselvä ja toiminnot ovat käytännössä osit-
tain päällekkäisiä. Verrattuna sotilaalliseen 
kriisinhallintaan ja rauhanturvaamistoimin-
taan siviilikriisinhallinta on nimensä mukai-
sesti korostetusti siviiliorganisaation toimin-
taa, vaikka se usein toteutetaan sotilaallisen 
kriisinhallinnan kanssa samanaikaisesti ja 
vastaavissa olosuhteissa. 

 
2.3.2. Osallistumispäätös 

Sotilaalliseen kriisinhallintaan ja rauhan-
turvaamistoimintaan osallistumisesta sääde-
tään yksityiskohtaisesti lain tasolla. Rauhan-
turvaamislain 2 §:n mukaan päätöksen Suo-
men osallistumisesta rauhanturvaamistoimin-
taan ja osallistumisen lopettamisesta tekee 
kussakin tapauksessa erikseen tasavallan pre-
sidentti valtioneuvoston esityksestä. Ennen 
rauhanturvajoukon asettamista koskevan esi-
tyksen tekemistä valtioneuvoston on kuultava 
eduskunnan ulkoasiainvaliokuntaa. Valtio-
neuvoston on lisäksi kuultava eduskunnan 
ulkoasiainvaliokuntaa, jos suomalaiselle rau-
hanturvajoukolle määrättyjä tehtäviä suunni-
tellaan olennaisesti muutettaviksi. 

Jos rauhanturvajoukon voimankäyttöä kos-
kevat toimivaltuudet tulisivat olemaan perin-
teistä rauhanturvaamista laajemmat, valtio-
neuvoston on ennen esityksen tekemistä 
kuultava eduskuntaa antamalla sille asiasta 
selonteko, jossa yksilöidään operaatiota kos-
kevien voimankäyttövaltuuksien laajuus. 
Samoin on meneteltävä, jos rauhanturvajou-
kon voimankäyttöä koskevia toimivaltuuksia 
suunnitellaan rauhanturvaamisoperaation ku-
luessa edellä tarkoitetun tavoin laajennetta-
viksi. Puolustusministeriö voi määrätä toi-
minnan vähäisestä laajentamisesta tai supis-
tamisesta. 

Päätöksen Suomen osallistumisesta siviili-
kriisinhallintaoperaatioon tekee ulkoasiain-
ministeriö. Menettely vastaa pääpiirteissään 
ulko- ja turvallisuuspoliittisissa asioissa nou-
datettavaa päätöksentekomenettelyä, ja se on 
käytännön toiminnan vaatimusten takia muo-
toutunut joustavaksi. 

Ulkoasiainministeriö päättää myös siviili-
kriisinhallinnan asiantuntijoiden ehdolle aset-
tamisesta silloin, kun EU tai kansainvälinen 
järjestö edellyttää ehdolle asettamista. Tie-
tyissä operaatioissa varsinaista ehdolle aset-

tamista ja operaation toimeenpanijan suorit-
tamaa valintaa ei kuitenkaan tapahdu, vaan 
Suomella on operaatiossa tietty vahvuus, 
jonka ylläpitämisestä huolehditaan. 

 
2.3.3. Siviilikriisinhallinnan kotimaan 

valmiudet 

Kotimaan valmiuksista vastaavan viran-
omaisen tärkein tehtävä on huolehtia siitä, et-
tä kotimaan valmiudet vastaavat Suomen an-
tamia sitoumuksia kansainväliseen kriisinhal-
lintaan osallistumisesta. Tällä hetkellä sisä-
asiainministeriö vastaa siviilikriisinhallinnan 
kotimaan valmiuksien yhteensovittamisesta, 
kunkin ministeriön vastatessa oman hallin-
nonalansa henkilöstön varautumisesta ja 
osallistumisesta kriisinhallintaan. 

Kansainvälinen siviilikriisinhallinta on laa-
jeneva alue kansainvälistä yhteistyötä. Suo-
men osallistumisedellytysten parantamiseksi 
siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiuksien 
ylläpitämisen ja kehittämisen keskittämisen 
olisi tarkoituksenmukaista. Nykyisessä tilan-
teessa kyseiset tehtävät jakautuvat osittain 
kullekin ministeriölle ja valmiuksien yhteen-
sovittamisesta vastaavalle sisäasiainministe-
riölle. Keskittämisen yhteydessä olisi mah-
dollista luopua epämääräisestä yhteensovit-
tamistehtävän käsitteestä ja määritellä vas-
tuuviranomainen huolehtimaan kotimaan 
valmiuksista. 

Kotimaan valmiuksista ja vastuuviran-
omaisesta säädettäessä on otettava huomioon 
ulkoasiainministeriölle säädetyt tehtävät, joi-
den mukaan siviilikriisinhallinta kuulu ulko-
asiainministeriön vastuulle, siltä osin kuin se 
kuuluu ulko- ja turvallisuuspolitiikan alaan. 

 
2.3.4. Asiantuntijoiden oikeudellinen 

asema 

Siviilikriisinhallinnan asiantuntijat ovat 
määräaikaisessa virkasuhteessa, joten heidän 
palvelussuhteisiinsa sovelletaan virkamies-
lainsäädäntöä sekä voimassa olevia virkaeh-
tosopimuksia. Heidät on siviilikriisinhallin-
taoperaatioon osallistumisensa ajaksi määrät-
ty ulkomaan virkamatkalle. Asiantuntijoihin 
sovelletaan 30 päivänä marraskuuta 2002 
tehtyä virka- ja työehtosopimusta matkakus-
tannusten korvaamisesta. 
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Siviilikriisinhallinnan asiantuntijoiden ti-
lanne poikkeaa kuitenkin olennaisesti tyypil-
lisellä virkamatkalla olevasta virkamiehestä. 
Asiantuntijat työskentelevät yleensä yhden 
vuoden ja toisinaan jopa useita vuosia yhtä-
jaksoisesti siviilikriisinhallintatehtävissä. Ul-
komaan virkamatkasäännökset koskevat vir-
kamiestä, jonka virkapaikka on Suomessa, 
jolloin tämä käy pääsääntöisesti korkeintaan 
muutaman päivän tai viikon pituisilla ulko-
maan virkamatkoilla. 

 Oikeudellisesti siviilikriisinhallintatehtä-
vissä ulkomailla toimivat henkilöt ovat vir-
kasuhteessa valtiotyönantajaan, mutta heidät 
on asetettu operaation toimeenpanijan palve-
lukseen. He ovat toiminnallisesti operaation 
toimeenpanijan alaisia ja heidän on suoritet-
tava toimeenpanijan heille osoittamia tehtä-
viä. Heidän asemaansa ei ole kuitenkaan 
säännelty lain tasolla. 

Siviilikriisinhallintatehtävissä työskentele-
vien asiantuntijoiden työskentelyolosuhteet 
poikkeavat perinteisestä virkamatkasta niin 
merkittävästi, että virkamatkaa koskevat 
säännökset eivät sovellu lainkaan kaikkiin 
palvelussuhteen ehtoja koskeviin kysymyk-
siin. Esimerkkeinä voidaan mainita vuosilo-
man määräytymistä ja vakuutussuojaa kos-
keva sääntely sekä eräät palkkarakenteeseen 
liittyvät epäkohdat. 

Asiantuntijoiden vuosilomasta on sovittu 
30 päivänä marraskuuta 2002 tehdyssä virka- 
ja työehtosopimuksessa ja se määräytyy ku-
ten valtion virkamiehillä yleensä. Kriisialu-
eilla toimeenpantaviin siviilikriisinhallinta-
operaatioihin osallistuvat asiantuntijat työs-
kentelevät tehtävien luonteen takia pääsään-
töisesti iltaisin ja osittain myös viikonloppui-
sin. Muina aikoina he saattavat olla varalla 
siten, että he eivät esimerkiksi saa poistua 
operaation toimialueelta. Korvauksena ope-
raation johto myöntää asiantuntijoille niin 
sanottua kompensaatiovapaata (Compensato-
ry Leave, Compensatory Time Off, CTO) 
keskimäärin kuusi päivää kuukautta kohti. 

Asiantuntija on kompensaatiovapaan aika-
na velvollinen operaation johdon kutsusta pa-
laamaan operaation toimialueelle. Kompen-
saatiovapaa on luonteeltaan työaikakorvaus 
ja se on tarkoitettu pääasiassa korvaukseksi 
ilta- ja viikonlopputyöskentelystä. Siviilikrii-
sinhallintaoperaatioon osallistumisen aikana 

pitämättä jäänyttä kompensaatiovapaata  ei 
korvata rahallisesti operaatiossa työskentelyn 
päättyessä. Näistä syistä kompensaatiovapaa-
ta ei ole rinnastettu valtion virka- ja työehto-
sopimuksen tarkoittamaan vuosilomaan. 

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että krii-
sialueilla työskentelevien asiantuntijoiden ei 
ole katsottu käyttävän heille virka- ja työeh-
tosopimuksen perusteella kertyvää vuosilo-
maa, vaikka heillä on pääsääntöisesti mah-
dollisuus viettää kompensaatiovapaata yleen-
sä kolmesta kuuteen päivää kuukautta kohti. 

Kun virkasuhde valtioon päättyy samanai-
kaisesti kuin palvelus siviilikriisinhallintateh-
tävässä, asiantuntijalla on ollut oikeus saada 
vuosilomapalkkaustaan vastaava lomakorva-
us tai vuosiloma niiltä täysiltä lomanmääräy-
tymiskuukausilta, joilta hän virkasuhteen 
päättymiseen mennessä ei ole saanut lomaa 
tai korvausta. Jos virkasuhde valtioon on jat-
kunut, asiantuntijalla on vaihtoehtoisesti ollut 
oikeus siirtää ansaitsemansa vuosiloma pidet-
täväksi toisen valtion viraston tai laitoksen 
palveluksessa. Siviilikriisinhallintatehtäviin 
osallistuvat asiantuntijat ovat säännönmukai-
sesti valinneet työsuhteen päättyessä vuosi-
lomakorvauksen. 

Matkakustannusten korvaamisesta tehdyn 
virka- ja työehtosopimuksen mukaan virka-
matka alkaa henkilön lähtemisestä virka- tai 
työpaikastaan tai asunnostaan ja päättyy hä-
nen palaamiseensa virka- tai työpaikkaansa 
tai asuntoonsa. Asiantuntijoiden vakuutus-
suojan voimassaolo noudattaa virkamatkan 
määritelmää eli se ei ole voimassa Suomeen 
suuntautuvien vierailujen yhteydessä silloin 
kun asiantuntija kotiin tai työpaikalle paluun 
jälkeen vapaa-aikana oleskelee Suomessa.  

Sen sijaan Suomessa työhön liittyvissä olo-
suhteissa, kuten raportointimatkalla sisäasi-
ainministeriöön tai ulkoasiainministeriöön 
sattuneen työtapaturman perusteella Valtio-
konttori korvaa muun muassa tarpeelliset sai-
raudenhoitokulut ja työansion menetyksen.  

Ulkomailla siviilikriisinhallintaoperaatioon 
osallistumisen aikana vakuutus on voimassa 
siviilikriisinhallintaoperaation toiminta-
alueella tai kohdemaassa. Vakuutus on voi-
massa myös operaation toiminta-alueen tai 
kohdemaan ulkopuolelle suuntautuvilla, 
työnantajan tai operaation johdon määräämil-
lä virkamatkoilla. Vakuutus ei kuitenkaan ole 
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voimassa, kun asiantuntija oleskelee vapaa-
aikana operaation toiminta-alueen tai koh-
demaan ulkopuolella, koska tuolloin hänen ei 
katsota olevan virkamatkalla. 

 
Palkkaus 

Suomen valtio maksaa palkan siviilikrii-
sinhallintaoperaatioissa työskenteleville asi-
antuntijoille. Lisäksi asiantuntijalle makse-
taan matkakustannusten korvaukset ulko-
maan virkamatkaa koskevien säännösten 
mukaisesti. Ulkomaan virkamatkaa koskevi-
en säännösten mukaiset korvaukset ovat kui-
tenkin toissijaisia. Jos siviilikriisinhallinta-
operaation toimeenpanijan maksama päivä-
raha tai muu korvaus kattaa matkustussään-
nön mukaiset asumiskustannusten korvaukset 
ja päivärahan, asiantuntija ei ole oikeutettu 
kyseisiin korvauksiin. 

YK maksaa jäsenvaltioiden lähettämille 
asiantuntijoille päivittäin operaatiokohtaista 
toimeentulokorvausta (Mission Subsistence 
Allowance, MSA). Korvaus on tarkoitettu 
kattamaan kaikki operaation aikaiset elinkus-
tannukset, ja korvausta maksetaan työpäivi-
en, viikonlopun, vapaapäivien sekä komen-
nuksen aikana myönnetyn kompensaatiova-
paan ajalta. YK:n tarjoama ilmainen majoitus 
pienentää korvausta 50 prosenttia. Korvauk-
sen suuruus vahvistetaan operaatiokohtaises-
ti. Joissakin tapauksissa korvaus maksetaan 
korotettuna ensimmäisen 30 päivän ajalta. 
Lähi-idässä korvauksen suuruus on 61-218 
dollaria päivässä. Euroopassa korvauksen 
suuruus on Länsi-Balkanilla 109-130 dollaria 
ja Kaukasian operaatioissa 50-170 dollaria 
päivässä. 

MSA:n lisäksi YK maksaa riskikorvausta 
(Hazard Pay) vaarallisissa olosuhteissa työs-
kentelyn perusteella. Korvausta maksetaan, 
jos henkilö työskentelee alueella, jossa vallit-
sevat erittäin vaaralliset olosuhteet, kuten so-
tatila tai aktiiviset vihamielisyydet, ja josta 
osa työntekijöistä ja työntekijöiden kaikki 
perheenjäsenet on evakuoitu. Turvallisuusti-
lanne arvioidaan uudelleen kolmen kuukau-
den välein ja korvauksen maksaminen lope-
tetaan turvallisuustilanteen parannuttua. 

ETYJ maksaa jäsenvaltioiden lähettämille 
asiantuntijoille päivittäin täysihoitokorvauk-
sen (Board and Lodging Allowance, BLA). 

Sen on tarkoitus kattaa kaikki asumisesta ja 
oleskelusta siviilikriisinhallintaoperaatioon 
osallistumisen aikana aiheutuvat kustannuk-
set. Korvauksen määrä on sama kaikille. 

Siviilikriisinhallintaoperaatiossa työskente-
lyn aikana tapahtuvan matkustamisen ajalta 
asiantuntijoille maksetaan päivittäinen toi-
meentulo- (Daily Subsistence Allowance, 
DSA) ja matkakorvaus (Travel Subsistence 
Allowance, TSA), jonka suuruus määräytyy 
matkustuskohteen mukaan ja joka noudattaa 
YK:n MSA:n suuruutta. Korvauksen on tar-
koitus kattaa sekä asumisesta että ruokailuis-
ta aiheutuvat kulut. Hotelliasumisen osuus on 
erikseen määritelty. Siviilikriisinhallintaope-
raatioiden päälliköt saavat korvauksen 15 
prosentilla korotettuna ja instituutioiden ja 
laajojen operaatioiden päälliköt 40 prosentil-
la korotettuna. 

Esimerkiksi Länsi-Balkanilla ETYJ:n mak-
saman BLA:n suuruus on vuonna 2004 koh-
demaasta riippuen 100-118 euroa päivässä. 
Itä-Euroopassa sen suuruus on 122-140 eu-
roa, Kaukasuksella 105-158 euroa ja Keski-
Aasiassa 121-145 euroa päivässä. 

EU:n osalta siviilikriisinhallinnan operaati-
oiden rahoitusta koskevat suuntaviivat on 
kirjattu 29 päivänä marraskuuta 2003 Euroo-
pan unionista tehdyn sopimuksen V osaston 
mukaisesti asiakirjaan 12582/03. Suuntavii-
vojen mukaan taloudelliset rajoitukset huo-
mioon ottaen jäsenvaltioiden olisi vastattava 
niiden operaatioon lähettämän henkilöstön 
palkoista. Palkkoihin kuuluvat kustannukset 
on määriteltävä selvästi ennakolta. Kaikki 
muut operaatioon liittyvät menot, päivärahat 
mukaan lukien, olisi mahdollisimman pitkäl-
le katettava YUTP:n budjetista. 

EU:n Länsi-Balkanilla toimivan tarkkai-
luoperaation osalta jäsenmaiden on vastatta-
va kaikista lähettämänsä henkilöstön  henki-
löstökuluista mukaan lukien päivärahat. Sa-
ma koskee EU:n poliisioperaatiota Bosnia-
Hertsegovinassa (EUPM). Suosituksen mu-
kainen päiväraha on 100 euroa. EU:n Make-
donian poliisioperaation (EUPOL) kohdalla 
tehtiin toinen ratkaisu, jonka mukaan 100 eu-
ron päiväraha maksetaan YUTP:n budjetista 
jäsenmaiden lähettämälle henkilökunnalle. 
Päätös ei muodosta ennakkotapausta tuleville 
operaatioille. 

EU:n ja kansainvälisen järjestön maksama 
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korvaus on tyypillisesti suurempi kuin ulko-
maan virkamatkalla maksettava päiväraha ja 
kohtuulliset asumiskustannukset. Tuolloin 
ylijäävä osa siviilikriisinhallintaoperaation 
toimeenpanijan maksamasta korvauksesta 
katsotaan asiantuntijan veronalaiseksi ansio-
tuloksi. Samassa kohdemaassa ja samanlai-
sissa olosuhteissa eri operaatioissa työskente-
levillä asiantuntijoilla saattaa palkkaus muo-
dostua merkittävästikin erilaiseksi operaation 
toimeenpanijan maksamasta korvauksesta 
riippuen. Asiantuntijoiden oikeudenmukai-
nen kohtelu edellyttää palkkausrakenteen 
muuttamista kansainvälisten järjestöjen nou-
dattaman käytännön suuntaan. 

Tällä hetkellä EU:n poliisioperaatiossa 
Bosnia-Hertsegovinassa, EU:n tarkkailuope-
raatiossa Länsi-Balkanilla ja EU:n eri-
tyisedustajan toimistossa Afganistanissa 
työskenteleville asiantuntijoille ei EU maksa 
mitään korvausta. Lisäksi käynnissä on kaksi 
muuta operaatiota, tarkkailuoperaatio Sri 
Lankassa ja irakilaisten poliisien koulutta-
misoperaatio Jordaniassa, joissa operaation 
toimeenpanija ei maksa erillistä korvausta, 
vaan kaikki asiantuntijoiden kustannukset 
jäävät asiantuntijoita lähettäneiden valtioiden 
maksettaviksi.  

Siviilikriisinhallintaoperaatiot, joissa toi-
meenpanija ei maksa mitään korvausta, tule-
vat todennäköisesti vähenemään tulevaisuu-
dessa, jos EU pystyy järjestämään siviilikrii-
sinhallintatoimintansa rahoituksen toimivalla 
tavalla. Suomen on kuitenkin myös tulevai-
suudessa varauduttava operaatioihin, joiden 
kaikista kustannuksista vastaa valtiotyönan-
taja, ja huolehdittava, että kyseisiin operaati-
oihin lähetettyjen asiantuntijoiden palkkaus 
on oikeudenmukaisessa suhteessa muihin 
samalla alueella työskenteleviin Suomen lä-
hettämiin asiantuntijoihin. 

 
3.  Esityksen tavoit teet  ja  keskeiset  

ehdotukset  

3.1. Tavoitteet ja keinot niiden saavutta-
miseksi 

3.1.1. Siviilikriisinhallinnan käsitteestä 

Siviilikriisinhallinta on käsitteenä laaja ja 
monitahoinen. Sen tyhjentävä määrittely täs-

sä laissa ei ole tarkoituksenmukaista eikä 
mahdollista. Tällä lailla pyritään selkeyttä-
mään päätöksentekomenettelyä lähetettäessä 
asiantuntijoita kriisialueille ja määrittele-
mään heidän palvelussuhteidensa ehdot sivii-
likriisinhallintatehtävässä työskentelyn aika-
na. Vaikka laki on tarkoitettu yllä kuvatulla 
tavalla rajoitetuksi, siviilikriisinhallintatoi-
minnan tavoitteiden sisällyttäminen lakiin on 
kuitenkin tarkoituksenmukaista, koska useal-
la kansainvälisellä yhteistoiminnan muodolla 
on yhtymäkohtia siviilikriisinhallintaan. 

Siviilikriisinhallintatoiminnan määrittelyä 
on pyritty jäljempänä tarkastelemaan use-
ammasta näkökulmasta. Kansainväliset jär-
jestöt ovat omaa toimintaansa varten luoneet 
erilaisia määritelmiä ja Euroopan unioni on 
kehittäessään siviilikriisinhallintavalmiuksi-
aan pyrkinyt määrittelemään sen sisältöä. 
Toiminnallisesti siviilikriisinhallinnan tietyn-
lainen kääntöpuoli on varautuminen kansalli-
siin poikkeusoloihin, minkä lisäksi siviilikrii-
sinhallintaa voi pyrkiä määrittelemään sille 
läheisten toimintojen, kuten rauhanturvaa-
mistoiminnan, humanitaarisen avun ja kehi-
tysyhteistyön kautta.  

Valtion talousarviossa on määritelty edelly-
tykset, joiden toteutuessa määrärahaa voi-
daan käyttää siviilihenkilöstön osallistumi-
seen kriisinhallintaan. Näitä edellytyksiä 
voidaan tarkastella myös siviilikriisinhallin-
tatoiminnan määrittelemiseksi. Kansainväli-
sessä toiminnassa voidaan yhteisesti hyväk-
sytyn määritelmän puuttumisesta huolimatta 
havaita tiettyjä yleisesti käytettyjä kriteereitä, 
jotka tulee ottaa huomioon kansallista määri-
telmää luotaessa. 

 
Kansainväliset järjestöt 

YK on osittain määritellyt siviilikriisinhal-
lintatoimintansa käsitteen ”monitahoinen 
humanitaarinen kriisitilanne” kautta. Kysei-
sellä tilanteella tarkoitetaan humanitaarista 
kriisiä maassa, alueella tai yhteiskunnassa, 
jossa on sisäisen tai ulkoisen konfliktin takia 
tapahtunut totaalinen tai huomattava viran-
omaisorganisaation romahdus, joka vaatii 
yksittäisen tai käynnissä olevan YK:n maa-
ohjelman mandaatin tai kapasiteetin ylittävää 
kansainvälistä, kriisin kohteeksi joutuneen 
maan, alueen tai yhteiskunnan ulkopuolista 
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vastausta. 
EU kehittää siviilikriisinhallintavalmiuksi-

aan neljän painopistealueen mukaisesti. Näitä 
ovat poliisitoimi (sisältää rajapoliisitoimin-
nan), oikeusvaltion vahvistaminen, siviilihal-
linnon vahvistaminen ja pelastustoimi. Luon-
teeltaan toiminta ulottuu tilanteesta riippuen 
eri alojen tarkkailu-, koulutus- ja neuvonan-
totehtävistä poliisitoimen, oikeushallinnon, 
pelastustoimen sekä hallinnon, infrastruktuu-
rin ja peruspalvelujen käytännön hoitami-
seen. Euroopan unioni ei ole kuitenkaan tois-
taiseksi kattavasti määritellyt siviilikriisin-
hallintatoimintaansa. Painopistealueiden ul-
kopuolelle jäävät muun muassa erilaiset po-
liittiset ja ihmisoikeusasioihin keskittyvät 
tarkkailuoperaatiot. 

 
Poikkeusoloihin varautuminen 

Siviilikriisinhallintakoulutus ja 
-harjoitukset on mahdollista toteuttaa siten, 
että ne tukevat sekä siviilikriisinhallintaope-
raatioihin osallistumista ulkomailla että 
poikkeusoloihin varautumista kotimaassa. 
Suomalaisten asiantuntijoiden kokemus sivii-
likriisinhallintatoiminnasta ulkomailla on 
myös hyödynnettävissä kehitettäessä kansal-
lisia valmiuksia varautua poikkeusoloihin. 
Osittain tästä syystä siviilikriisinhallinnan 
kotimaan valmiuksien yhteensovittaminen 
siirrettiin sisäasiainministeriön vastuulle. 
Poikkeusoloihin varautumisen tarkoituksena 
on valmiuslain (1080/1991) 1 §:n 1 momen-
tin mukaan poikkeusoloissa turvata väestön 
toimeentulo ja maan talouselämä, ylläpitää 
oikeusjärjestystä, perusoikeuksia ja ihmisoi-
keuksia sekä turvata valtakunnan alueellinen 
koskemattomuus ja itsenäisyys. 

Poikkeusoloja ovat Suomeen kohdistuva 
aseellinen hyökkäys ja sota, sodan jälkitila 
sekä Suomen alueellisen koskemattomuuden 
vakava loukkaus ja maahan kohdistuva so-
danuhka. Myös vieraiden valtioiden välinen 
sota tai sodanuhka ja sellainen sodanuhkaa 
merkitsevä vakava kansainvälinen jännitysti-
la, joka edellyttää välttämättömiä toimenpi-
teitä Suomen puolustusvalmiuden kohottami-
seksi, sekä muu vaikutuksiltaan näihin ver-
rattava Suomen ulkopuolella sattunut erityi-
nen tapahtuma, jos siitä voi aiheutua vakava 
vaara valmiuslain 1 §:n 1 momentissa tarkoi-

tetuille kansallisen olemassaolon ja hyvin-
voinnin perusteille. 

Poikkeusolona pidetään myös välttämättö-
mien polttoaineiden ja muun energian sekä 
raaka-aineiden ja muiden tavaroiden tuonnin 
vaikeutumisesta tai estymisestä taikka muus-
ta vaikutuksiltaan näihin verrattavasta kan-
sainvälisen vaihdannan äkillisestä häiriinty-
misestä aiheutuvaa vakavaa uhkaa väestön 
toimeentulolle tai maan talouselämän perus-
teille. Poikkeusoloiksi katsotaan myös suur-
onnettomuudet. Yhteisenä edellytyksenä 
poikkeusoloille on se, että tilanteen hallitse-
minen ei ole mahdollista viranomaisten 
säännönmukaisin toimivaltuuksin. 

 
Humanitaarinen apu 

Siviilikriisinhallintaan osallistumisen val-
miuksia kansallisesti suunniteltaessa on otet-
tu huomioon myös varautuminen suuriin 
kansainvälistä apua edellyttäviin luonnon- ja 
muihin onnettomuuksiin, koska niiden vaiku-
tukset kohdealueella ja niiden edellyttämät 
avustustoimet sekä toimintaan käytettävät 
voimavarat ovat osin samoja kuin ne, joita 
tarvitaan konfliktien aiheuttamissa tilanteis-
sa. Pelastuspalveluyhteistyötä pidetään kui-
tenkin perusluonteeltaan humanitaarisena 
apuna.  

Humanitaarinen apu on humanitaarisesta 
avusta annetussa neuvoston asetuksessa (EY) 
N:o 1257/96 määritelty puolueettomiksi 
avustus- ja suojelutoimiksi, jotka suuntautu-
vat luonnonmullistusten, ihmisten aiheutta-
mien tapahtumien, kuten sotien ja selkkaus-
ten, tai luonnonmullistuksiin verrattavissa 
olevien tai ihmisten aiheuttamien poikkeuk-
sellisten tilanteiden ja olosuhteiden uhreiksi 
joutuneiden kolmansien maiden väestöjen, 
erityisesti vaaralle kaikkein alttiimpien väes-
tönosien ja ensisijaisesti kehitysmaiden väes-
töjen, hyväksi.  

Yksi humanitaaristen avustustoimien kes-
keisistä tavoitteista on asetuksen mukaan pe-
lastaa ja varjella ihmishenkiä katastrofitilan-
teissa ja niiden jälkeen sekä luonnonmullis-
tuksissa. Humanitaarinen apu on välitöntä 
hätäapua, jonka antamisessa ulkopoliittinen 
harkinta ei ole niin merkittävässä osassa kuin 
siviilikriisinhallintatoimintaan osallistumi-
sessa.  
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Pelastuslain (468/2003) nojalla sisäasiain-
ministeriö vastaa kiireellisissä katastrofitilan-
teissa pelastustoimen alaan kuuluvan avun 
antamisesta ulkomaille. Jos avustusoperaatio 
tapahtuu konfliktialueella, tehdään päätös 
avun lähettämisestä yhteistyössä ulkoasiain-
ministeriön kanssa.  

 
Rauhanturvaamistoiminta 

Perinteinen YK:n rauhanturvaamistoiminta 
on perustunut kriisin osapuolten suostumuk-
seen tai muuhun myötävaikutukseen. Lisäksi 
rauhanturvajoukkojen valtuudet käyttää soti-
laallista voimaa on rajattu itsepuolustukseen. 
Viime vuosikymmenen aikana kansainväli-
sen rauhan ja turvallisuuden ylläpitämisen li-
säksi myös humanitaarisen avustustoiminnan 
ja siviiliväestön suojaaminen on tullut osaksi 
rauhanturvaamistoimintaa. 

Nykyisin kansainvälisessä yhteistyössä ja 
kansallisestikin rauhanturvaamisen rinnalla 
ja sen sijasta puhutaan kriisinhallinnasta. 
Vaikka lainsäädännössä ei ole selkeää määri-
telmää, yleisesti sotilaallisella kriisinhallinta- 
ja rauhanturvaamistoiminnalla, johon Suomi 
voisi osallistua, tarkoitetaan tietyt perusedel-
lytykset täyttävää sotilaallisesti järjestetyn 
rauhanturvaamisorganisaation toimintaa.  

Perusedellytyksiä ovat YK:n tai ETYJ:n 
mandaatti ja operaation perustuminen kon-
fliktin pääosapuolten sopimukseen tai sopi-
mukselliseen tilaan ja mahdollisimman laa-
jaan hyväksyntään. Voimankäytön tulee olla 
tarvittaessa mahdollista reaktiivisen itsepuo-
lustuksen lisäksi myös tehtävän turvaamisek-
si. Operaatioon voi sisältyä osapuolten pakot-
tamista sopimuksen noudattamiseen ja siihen 
liittyvää voimankäyttöä tai sillä uhkaamista. 
Voimankäyttöä säännellään selkein voiman-
käyttösäännöin, joissa perusperiaatteina ovat 
voimankäytön minimointi ja voimankäytön 
suhteuttaminen aina kulloiseenkin uhkaan ja 
tilanteeseen. 

 
Kehitysyhteistyö 

Kehitysyhteistyö laajasti ymmärrettynä kä-
sittää myös kriisinhallinnan. Kehitysyhteis-
työvaroja voidaan tietyin edellytyksin käyttää 
siviilikriisinhallintaan kuuluvien toimien ra-
hoittamisessa. 

Valtion virastojen ja laitosten osallistumi-
sesta kehitysyhteistyöhön annetun lain 
(382/1989) mukaan valtion virasto tai laitos 
voi yhteistyössä ulkoasiainministeriön kanssa 
osallistua valtion tulo- ja menoarviossa kehi-
tysyhteistyöhön osoitettujen määrärahojen 
rajoissa kehitysyhteistyötehtäviin kotimaassa 
ja ulkomailla. Osallistuminen kehitysyhteis-
työtehtäviin edellyttää, että tehtävät soveltu-
vat viraston tai laitoksen varsinaiseen toimin-
taan eivätkä aiheuta sille erityistä haittaa. 
Lain soveltamisalaa koskevassa pykälässä 
säädetään, ettei lailla ole tarkoitus säädellä 
ulkoasiainministeriön ja valtion virastojen 
sekä laitosten yhteistyötä kehitysyhteistyön 
alalla. 

Valtioneuvoston kehityspoliittiseksi ohjel-
maksi 2004 antaman periaatepäätöksen mu-
kaan uuden kehityspolitiikan keskeisiä peri-
aatteita ovat muun muassa sitoutuminen 
YK:n vuosituhatjulistuksen arvoihin ja pää-
määriin, kestävän kehityksen periaate, laajan 
kehitysrahoituksen käsite, kehitysmaiden ja 
niiden ihmisten oman päätösvallan ja vastuun 
kunnioittaminen ja pitkäaikainen sitoutumi-
nen ja avoimuus. Erityisesti kriisinhallintaan 
vaikuttavia periaatteita ovat sitoutuminen oi-
keuspohjaiseen lähtökohtaan, laaja kansalli-
nen sitoutuminen ja johdonmukaisuus kaikil-
la politiikan alueilla ja kumppanuudet kehi-
tyksen puolesta. Oikeuspohjainen lähtökohta 
tarkoittaa ihmisoikeussopimuksissa määritel-
tyjen oikeuksien toteutumisen ottamista läh-
tökohdaksi. Kumppanuuksilla tarkoitetaan 
sekä julkisen ja yksityisen sektorin että kan-
salaisyhteiskunnan osallistumista. 

Siviilikriisinhallinta on kuitenkin syytä 
erottaa laajemmasta kehitysyhteistyön käsit-
teestä. Siviilikriisinhallinta on luonteeltaan 
suhteellisen lyhytaikaista, ei muun muassa 
pidemmän aikavälin jälleenrakennustoimin-
taa tai kehitysyhteistyötä. Kehitysyhteistyö 
edellyttää myös yleensä pitkäaikaista yhteis-
työtä paikallisviranomaisten kanssa. Kehi-
tysyhteistyötä voidaan käyttää parhaiten kon-
fliktien ehkäisemisessä sekä niiden jälkihoi-
dossa. 

 
Valtion talousarvio  

Vuoden 2004 talousarvion mukaan määrä-
rahaa siviilihenkilöstön osallistumiseksi krii-
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sinhallintaan saa palkkauskustannusten lisäk-
si käyttää myös kriisinhallintatoimintaan ul-
komailla osallistuvasta suomalaisesta siviili-
henkilöstöstä aiheutuvien erityismenojen ja 
Suomen siviilikriisinhallintatoiminnasta ai-
heutuvien muiden menojen maksamiseen se-
kä muiden hallinnonalojen siviilikriisinhal-
lintaan osallistuvien virkamiesten menojen 
maksamiseen.  

Lisäksi määrärahaa saa käyttää myös sivii-
likriisinhallinnan projekteihin ja koulutuk-
seen Suomessa, vaalitarkkailijoiden aiheut-
tamien menojen maksamiseen, siviilikriisin-
hallintatoimintaa harjoittavien järjestöjen 
toiminnan tukemiseen sekä siviilikriisinhal-
linnan tehtävissä toimivalle henkilöstölle ote-
tun henkilövakuutuksen kustannusten mak-
samiseen. 

Talousarvion siviilikriisinhallinnan määrä-
rahan käyttöperusteet eivät sinänsä pyri mää-
rittelemään siviilikriisinhallintatoimintaa ul-
komailla. Lain rajaustavoite huomioon ottaen 
siviilikriisinhallinnan rahoittamista voidaan 
kuitenkin pitää lähtökohtana lain sovelta-
misalan rajaamisessa. 

 
Määritelmästä tavoitteisiin 

Siviilikriisinhallinta on kehittyvä ala ja on 
erittäin vaikea ennustaa mihin suuntaan toi-
minta muuttuu. Luonnollisena osana kriisin-
hallinnan kokonaisuutta myös sotilaallisen 
kriisinhallinnan kehityksellä on merkitystä. 
Erityisesti EU kehittää tällä hetkellä vahvasti 
kriisinhallintavalmiuksiaan, joten siviilikrii-
sinhallintatoiminnan yleisen järjestelyn sito-
minen kansalliseen määritelmään ei ole tar-
koituksenmukaista. Siviilikriisinhallinta on 
käsitteenä myös huomattavasti laajempi kuin 
tämän lain soveltamisalaan kuuluva asiantun-
tijoiden lähettäminen kriisialueille. 

Siviilikriisinhallinta ja muu kriisitilantei-
siin liittyvä toiminta ovat väistämättä osittain 
päällekkäisiä. Esimerkiksi valtioneuvoston 
kehityspoliittiseksi ohjelmaksi 2004 anta-
massa periaatepäätöksessä on todettu kehi-
tyspolitiikan olevan osa turvallisuuspolitiik-
kaa. Yhtenä tavoitteena on kehitysyhteistyön, 
humanitaarisen avun ja kriisinhallinnan työ-
muotojen täydentävyyden kehittäminen. Si-
viilikriisinhallintatoiminnan yksityiskohtai-
sella määrittelyllä voisi olla kielteisiä vaiku-

tuksia tämän luonteiselle kehitykselle.  
Esityksessä ehdotetaan kuitenkin siviili-

kriisinhallinnan tavoitteiden määrittelyä siltä 
osin kuin kysymys on osallistumisesta kan-
sainväliseen kriisinhallintaan lähettämällä si-
viiliasiantuntijoita kriisialueelle.  

 
3.1.2. Osallistumispäätös 

Valtioneuvostosta annetun lain (175/2003) 
2 §:n mukaan ministeriöiden toimialasta ja 
asioiden jaosta niiden kesken säädetään lailla 
tai valtioneuvoston asetuksella. Valtioneu-
voston ohjesäännön ja ulkoasiainministeriös-
tä sekä sisäasiainministeriöstä annettujen val-
tioneuvoston asetusten mukaan ulkoasiain-
ministeriö vastaa siviilikriisinhallinnasta siltä 
osin kuin se kuuluu ulko- ja turvallisuuspoli-
tiikan alaan. Sisäasiainministeriö vastaa sivii-
likriisinhallinnan kotimaan valmiuksien yh-
teensovittamisesta.  

Sotilaalliseen kriisinhallintaan ja rauhan-
turvaamiseen osallistumisen osalta päätök-
senteosta säädetään rauhanturvaamislaissa. 
Käytännön toiminnan vaatimukset on otettu 
rauhanturvaamislaissa huomioon siten, että 
puolustusministeriölle on annettu toimivalta 
rauhanturvaamistoiminnan vähäisestä laajen-
tamisesta tai supistamisesta.  

Vuoden 2003 lopussa Suomi osallistui 
kolmeen kriisinhallintaoperaatioon noin 
1 000 rauhanturvaajan voimin ja 24 siviili-
kriisinhallintaoperaatioon 87 asiantuntijan 
voimin. Siviilikriisinhallinta on laajeneva osa 
kriisinhallintaa. Rauhanturvaamistoimintaan 
verrattuna se on kuitenkin edelleen määrälli-
sesti huomattavasti vähäisempää, joskin mo-
nimuotoisempaa. 

Päätöksentekomenettelyn sääntelyä harkit-
taessa onkin pidettävä mielessä siviilikriisin-
hallinnan luonne. Suomalaiset asiantuntijat 
osallistuvat siviilikriisinhallintaoperaatioihin 
vaihtelevissa olosuhteissa ja organisaatioissa 
sekä vaihtelevalla vahvuudella. Toisaalta 
Suomi saattaa osallistua poliisioperaatioon 
yli kymmenen poliisihenkilön voimin ja toi-
saalta tiettyyn operaatioon saatetaan lähettää 
ainoastaan yksi suomalainen asiantuntija. 
Myös kansainvälisten järjestöjen sihteeristö-
tehtäviin lähettämisessä on kysymys usein 
yksittäisistä asiantuntijoista. 

Siviilikriisinhallinnan luonteen ja Suomen 
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osallistumisen vaihtelevan laajuuden takia 
erillisen päätöksentekomekanismin luominen 
ei ole tarkoituksenmukaista. Lain yhtenä ta-
voitteena on kuitenkin säätää, mikä on eri vi-
ranomaisten toimialajako kansainväliseen si-
viilikriisinhallintaan osallistumisessa. Ehdo-
tetussa sääntelytavassa on otettu huomioon 
käytännön toiminnan asettamat vaatimukset. 

 
3.1.3. Siviilikriisinhallinnan kotimaan 

valmiudet 

Sisäasiainministeriö on vastannut siviili-
kriisinhallinnan kotimaan valmiuksien yh-
teensovittamisesta vuoden 2003 alusta luki-
en. Muutoksen tavoitteena oli siviilikriisin-
hallinnan yleisen järjestelyn selkeyttäminen. 
Yhteensovittamistehtävää tai kotimaan val-
miuksia ei kuitenkaan tuolloin määritelty tar-
kemmin. Siviilikriisinhallintatoimintaa kos-
kevan lain tarkoituksena on antaa tietoa kes-
keisistä toimintaan osallistuvista vastuuvi-
ranomaisista ja heidän tehtävistään. Lain-
valmistelun aikana kotimaan valmiuksiin liit-
tyvien tehtävien määrittelyn lisäksi tavoit-
teeksi asetettiin myös näiden tehtävien kes-
kittäminen yhdelle vastuuviranomaiselle. 

Sisäasiainministeriön keskeiset tehtävät 
poikkeusoloihin varautumisessa antavat hy-
vät mahdollisuudet siviilikriisinhallintakou-
lutuksen ja -harjoitusten suunnitteluun ja to-
teuttamiseen siten, että ne palvelevat  sekä 
siviilikriisinhallintaoperaatioihin osallistu-
mista ulkomailla että poikkeusoloihin varau-
tumista kotimaassa. 

Valtioneuvoston 27 päivänä marraskuuta 
2003 antamassa periaatepäätöksessä yhteis-
kunnan elintärkeiden toimintojen turvaami-
sen strategiaksi on todettu, että yhteiskunnan 
elintärkeiden toimintojen turvaamisen joh-
tosuhteita sekä normaaliolojen organisaatioi-
ta ja vastuunjakoa ei muuteta häiriötilantees-
sa eikä poikkeusoloissa kuin aivan välttämät-
tömissä tapauksissa. Normaaliolojen tapaan 
sisäasiainministeriö johtaa, valvoo ja yhteen-
sovittaa poikkeusoloihin varautumista muun 
muassa yleisen järjestyksen ja turvallisuuden 
ylläpitämisen, pelastustoimen ja rajavalvon-
nan osalta. Valtioneuvoston periaatepäätök-
sen mukaan sisäasiainministeriön on muo-
dostettava sisäisen turvallisuuden tilanneku-
va, johon on sisällytettävä kansainvälinen ja 

erityisesti Suomen lähialueiden turvallisuus-
tilanne. Siviilikriisinhallinnan kotimaan val-
miuksien keskittäminen sisäasiainministeriön 
vastuulle on yhteiskunnan elintärkeiden toi-
mintojen turvaamisen strategiaa tukeva toi-
menpide. 

 Koulutuksen järjestämisen lisäksi myös 
rekrytoinnin ja palvelussuhteen ehtoja kos-
kevan hallinnollisen ohjauksen keskittäminen 
yhdelle viranomaiselle tehostaisi käytännön 
toimintaa. Tämän takia esityksessä on koti-
maan valmiuksien määrittelyn lisäksi ehdo-
tettu ”yhden luukun periaatteen” toteuttamis-
ta. 

 
3.1.4. Asiantuntijoiden oikeudellinen 

asema 

Yhtenä vaihtoehtona arvioitiin nykyisen ti-
lanteen säilyttämistä. Tuolloin asiantuntijat 
olisivat tulevaisuudessakin valtion virkamie-
hiä ulkomaan virkamatkalla. Virkamatkaa 
koskevia säännöksiä sovelletaan tilanteissa, 
joissa virkamies tilapäisesti lyhytkestoisesti 
työskentelee muualla kuin vakituisessa toi-
mipaikassaan. Siviilikriisinhallintatehtävissä 
työskentelyaika on tyypillisesti yhdestä kah-
teen vuoteen. Ulkomaan virkamatkaa koske-
via säännöksiä ei ole tarkoitettu sovelletta-
viksi tällaisiin tilanteisiin. 

Sääntelyvaihtoehtoina asiantuntijoiden oi-
keudellisen aseman määrittelemiseksi tarkas-
teltiin työ- tai virkasuhteen soveltuvuutta. 
Virkasuhde on luonteeltaan julkisoikeudelli-
nen palvelussuhde, työsuhde taas on yksi-
tyisoikeudellinen palvelussuhde.  

Virkasuhde syntyy yksipuolisella hallinto-
toimella, vaikkakin virkaan ottaminen edel-
lyttää virkaan otettavan suostumuksen. Vi-
ranhaltijan kanssa ei tehdä sopimusta palve-
lussuhteen ehdoista. Työsuhde perustuu 
työnantajan ja työntekijän väliseen sopimuk-
seen.  

Virka- ja työsuhteen eroja ovat vähentäneet 
muun muassa virkaehtosopimuslainsäädän-
nön voimaantulo vuonna 1970 ja rikoslain 
muutos, jolla osa virkarikoksista muutettiin 
koskemaan myös valtion työntekijöitä. Myös 
virka- ja työehtosopimusneuvotteluissa on 
pyritty jatkuvasti yhtenäistämään viranhalti-
joiden ja työntekijöiden palvelussuhteiden 
ehtoja. 
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Arvioinnissa työ- ja virkasuhteen välillä 
asiantuntijoiden oikeudellisen aseman järjes-
tämiseksi tarkasteltiin ensisijaisesti julkisen 
vallan käyttöön ja asiantuntijoiden tehtävien 
ja velvollisuuksien määrittelyyn liittyviä 
seikkoja. 

 
Julkisen vallan käyttö 

Julkisen vallan käytöstä on muun muassa 
kysymys, kun henkilö lakiin perustuvan toi-
mivaltansa perusteella yksipuolisesti päättää 
toisen edusta, oikeudesta tai velvollisuudesta 
tai antaa toista velvoittavan määräyksen tai 
muulla tavalla tosiasiallisesti puuttuu toisen 
etuun tai oikeuteen. Eduskunnan hallintova-
liokunta on lausunnossaan korostanut (HaVL 
8/1998 vp), että jos tehtävään sisältyy vain 
vähäisessäkin määrin julkisen vallan käyttöä, 
henkilö tulee ottaa virkasuhteeseen. Näin on 
asianlaita silloinkin, kun julkisen vallan käyt-
tö tulee tehtävässä kyseeseen vain teoriassa. 

Toinen arvioinnissa huomioon otettava kä-
site on julkinen hallintotehtävä. Julkisen hal-
lintotehtävän käsitteen ongelma on, että se on 
rajoiltaan epämääräisempi kuin julkisen val-
lan käsite. Julkisen hallintotehtävän käsitettä 
on myös pidetty laajempana kuin julkisen 
vallan käsitettä. Julkiseen hallintotehtävään 
ei välttämättä sisälly julkisen vallan käyttöä. 
Julkisen hallintotehtävän katsotaan viittaavan 
lainsäädännössä määriteltyyn ja tietyn elimen 
tai yksikön hoidettavaksi osoitettuun tehtä-
vään. 

Siviilikriisinhallinnan asiantuntijat ovat 
palvelussuhteessa valtiotyönantajaan, mutta 
heidät on asetettu siviilikriisinhallintaoperaa-
tion toimeenpanijan palvelukseen. Asiantun-
tijoiden tehtäviin ei sisälly julkisen vallan 
käyttöä Suomessa. Heillä voi kuitenkin olla 
huomattavakin toimivalta suhteessa paikalli-
siin kansalaisiin ja viranomaisiin. Tämä toi-
mivalta perustuu operaation toimeenpanijan 
ja kohdevaltion väliseen sopimukseen, jossa 
toimeenpanijan ja operaation henkilöstön 
tehtävät ja toimivalta on määritelty, tai toi-
meenpanijana olevan kansainvälisen järjes-
tön omaan mandaattiin. 

Siviilikriisinhallintatehtävien luonteen ta-
kia virkasuhde olisi työsuhdetta perustellum-
pi ratkaisu. Siviilikriisinhallintatoiminta on 
osa sitä kansainvälistä yhteistyötä, johon 

Suomi  perustuslain mukaan osallistuu. Sivii-
likriisinhallinnan asiantuntijat työskentelevät 
usein tehtävissä, jotka Suomessa on selkeästi 
katsottu virkasuhteessa suoritettaviksi kuulu-
viin tehtäviin. Esimerkiksi siviilikriisinhal-
linnan poliisitehtävissä toimivat suomalaiset 
poliisihenkilöt saattavat käytännössä toimia 
suhteessa paikalliseen väestöön vastaavilla 
valtuuksilla ja vastaavissa tehtävissä kuin ko-
timaassakin. Oikeushallinnon asiantuntijat 
kuten syyttäjät ja tuomarit toimivat neuvon-
antotehtävien lisäksi tehtävissä, joihin sisäl-
tyy itsenäinen päätös- ja ratkaisuvalta. 

 
Tehtävien ja velvollisuuksien määrittely 

Asiantuntijan toimiessa virkasuhteessa val-
tiotyönantaja voi määrätä viranhaltijan tehtä-
vistä ja velvollisuuksista, vaikka hänet onkin 
asetettu kansainvälisen järjestön palveluk-
seen. Työntekijän tehtävät ja velvollisuudet 
perustuvat sen sijaan pääsääntöisesti työso-
pimukseen, mutta työnantajalla on kuitenkin 
työnjohto- ja valvontaoikeus, eli hän voi 
päättää missä, miten ja milloin työ tehdään. 
Tätä oikeutta vastaa työntekijän alisteisuus.  

Työnjohto-oikeuteen sisältyy oikeus järjes-
tellä töitä ja työmenetelmiä. Myös työaikaky-
symykset, siltä osin kuin niitä ei ole työehto-
sopimuksessa tarkemmin määritelty, kuulu-
vat työnjohtovallan piiriin. Työnantaja voi 
myös päättää, kuka johtaa työtä ja käyttää 
työnjohtovaltaa työntekijöihin nähden. 

Työnjohto-oikeuden rajoja voidaan lähes-
tyä kahdesta eri näkökulmasta. Työnjohto-
valtaa yleisesti rajoittavia kriteereitä ovat 
muun muassa lain- ja hyvän tavan vastaisuus. 
Työnantajan säännöllinen toimiala rajoittaa 
työnjohtovaltaa siten, että työntekijä ei ole 
voinut työsopimusta tehdessään suostua sel-
laiseen toimintaan, jota hän ei ole voinut en-
nakoida. Ilman työntekijän suostumusta 
myöskään olennaiset muutokset varsinaisessa 
työmatkassa ja siirto työskentelypaikasta toi-
seen eivät ole mahdollisia.  

Toisaalta työnjohtovalta perustuu työsopi-
mukseen, joten sen laajuus on aina ratkaista-
va tapauskohtaisesti. Lähtökohtana arvioin-
nissa on se työ, josta työsopimuksessa on so-
vittu tai jota siinä on edellytetty. Työtuomio-
istuin totesi ratkaisussaan 4/1969, että työn-
antajan työnjohto-oikeuteen kuuluvana ylei-
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senä periaatteena on pidettävä, että työntekijä 
oli työnantajan määräyksestä velvollinen 
suorittamaan työtä, joka välittömästi liittyi 
hänen varsinaiseen työhönsä ja jonka teke-
minen ei olennaisesti muuttanut hänen työnsä 
laatua. 

Valtiotyönantajan työnjohto- ja valvonta-
oikeus virkasuhteessa vastaa pääosin vastaa-
vaa oikeutta työsuhteessa. Virkamiehen teh-
tävät on yleensä  kuitenkin säännelty ja mää-
rätty virkasidonnaisesti eikä sopimusteitse.  
Pääsääntöisesti tehtävistä määrätään viraston 
sisäisesti työjärjestyksellä ja työnjohdollisin 
toimin. Virasto voi myös yksipuolisesti 
muuttaa viran tehtäväpiiriä, koska se päättää 
paitsi viran perustamisesta ja lakkauttamises-
ta myös viran nimen muuttamisesta ja viran 
tehtäväpiirin tarkentamisesta. 

Siviilikriisinhallintatehtävissä työskentele-
vät asiantuntijat on asetettu siviilikriisinhal-
lintaoperaation toimeenpanijan palvelukseen. 
Asiantuntijoiden toimenkuva määräytyy toi-
meenpanijan laatiman toimenkuvauksen mu-
kaisesti. Suomi asettaa asiantuntijan ehdolle 
kyseiseen tehtävään siten, että sekä valtio-
työnantaja että tehtävään hakeutunut asian-
tuntija ovat toimenkuvasta tietoisia. Asian-
tuntija on velvollinen suorittamaan toimeen-
panijan hänelle osoittamia tehtäviä. 

Erityisesti tarkkailuoperaatioissa saattaa ti-
lanne olla se, että asiantuntijaa rekrytoitaessa 
ei ole vielä tarkkaan tiedossa, mihin ja min-
kälaiseen tarkkailutehtävään hän sijoittuu. 
Mahdollista on myös, että hyvin tehtävistään 
suoriutunut tarkkailija siirretään kesken ope-
raation niin sanottuihin esikuntatehtäviin tai 
muuhun vastuullisempaan asemaan.  

Valtiotyönantajalla on lisäksi tyypillisesti 
tarve hyödyntää asiantuntijan työpanosta 
myös silloin, kun tämä on sijoitettuna toi-
meenpanijan palvelukseen. Asiantuntijan 
läsnäolo saattaa olla valtiotyönantajan näkö-
kulmasta tarpeen esimerkiksi EU:n neuvos-
ton työryhmäkokouksessa tai muussa tilai-
suudessa, jossa asiantuntijan siviilikriisinhal-
lintaoperaatiosta tietyllä alueella saama ko-
kemus on tärkeää. Asiantuntijan kokemuksia 
hyödynnetään myös kotimaassa esimerkiksi 
samaan maahan tai alueelle lähdössä olevien 
uusien asiantuntijoiden lähtöpalaverissa tai 
siviilikriisinhallintakoulutuksessa.  

Näissä tapauksissa saattaisi olla tulkinnan-

varaista se, liittyykö uusi tehtävä välittömästi 
asiantuntijan varsinaiseen työhön ja muuttaa-
ko sen tekeminen olennaisesti hänen työnsä 
laatua. Jos asiantuntija olisi työsuhteessa, 
saattaisi olla perusteltua edellyttää, että kai-
kista näistä asioista olisi pitänyt sopia valtio-
työnantajan ja työntekijän välisessä työsopi-
muksessa. Tällainen järjestely on kuitenkin 
käytännössä vaikea toteuttaa. Virkasuhteessa 
valtiotyönantaja sen sijaan voi yksipuolisesti 
muuttaa viran tehtäväpiiriä, minkä on katsot-
tava sisältävän myös ylläkuvatunlaiset väli-
aikaiset tehtävät.  

Siviilikriisinhallintatehtävissä toimiminen 
edellyttää asiantuntijoiden oikeudellisen 
aseman määrittelyä julkisoikeudellista palve-
lussuhdetta vastaavalla tavalla. Työsuhdetta 
ei voida pitää edellä kuvattujen seikkojen pe-
rusteella tarkoituksenmukaisena vaihtoehto-
na. Työ- ja virkasuhteen välillä tehdyn valin-
nan jälkeen on vielä arvioitava virkasuhteen 
ja muun julkisoikeudellisen palvelussuhteen 
sopivuus siviilikriisinhallintatehtävissä työs-
kentelevien asiantuntijoiden oikeudellisen 
aseman perustaksi. 

 
Julkisoikeudellinen palvelussuhde 

Valtion palveluksessa olevien henkilöiden 
oikeudellinen asema voidaan valtion virka-
mieslaissa tarkoitetun virkasuhteen lisäksi 
järjestää muun julkisoikeudellisen palvelus-
suhteen mukaisesti. Muun muassa rauhantur-
vaamishenkilöstön oikeudellinen asema on 
määritelty tällä tavalla. Muu julkisoikeudel-
linen palvelussuhde eroaa virkasuhteesta si-
ten, että palvelussuhteen oikeuksista ja vel-
vollisuuksista on säädettävä erikseen. Niistä 
ei voi lähtökohtaisesti sopia virkaehtosopi-
muksin. 

Valtion virkaehtosopimuslain (644/1970) 
mukaan valtion virkamieslaissa tarkoitettujen 
valtion virkamiesten palvelussuhteen ehtojen 
vahvistamiseksi virkaehtosopimuksin ja työ-
rauhan turvaamiseksi neuvotellaan siten kuin 
virkaehtosopimuslaissa säädetään. Virkaeh-
tosopimuslain 3 luvussa säädetään työrauhas-
ta ja työriitojen ratkaisumenettelystä. Lain 8 
§:n 1 momentin mukaan muuhun voimassa 
olevaa palvelussuhdetta koskevaan työtaiste-
lutoimenpiteeseen kuin työsulkuun tai lak-
koon ei saa ryhtyä. 
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Siviilikriisinhallinnan tavoitteena on eh-
käistä humanitaarisen kriisin syntyminen, 
kärjistyminen tai laajentuminen olosuhteissa, 
joissa yhteiskunta ei pysty takaamaan väes-
tön turvallisuutta. Lopullisena tavoitteena on 
palauttaa kriisin kohteeksi joutuneen yhteis-
kunnan häiriötön toiminta tukemalla demo-
kratian, oikeusvaltion periaatteiden ja ihmis-
oikeuksien toteutumista. 

Siviilikriisinhallintatehtävissä työskentele-
vien asiantuntijoiden mahdolliset työtaistelu-
toimenpiteet ja niiden uhka voisivat vaaran-
taa pyrkimykset paikallisen yhteiskunnan 
häiriöttömän toiminnan palauttamiseksi. 
Luonteeltaan tilanne muistuttaa virkaehtoso-
pimuslain 12 §:ssä kuvattua tilannetta, jossa 
valtion neuvotteluviranomaiselle tai virka-
miesyhdistykselle on annettu oikeus saattaa 
työtaistelutoimenpidettä koskeva asia valtion 
virkariitalautakunnan käsiteltäväksi, jos se 
katsoo, että työtaistelutoimenpide voi saattaa 
yhteiskunnan tärkeät toiminnat vakavaan häi-
riötilaan. Jos työtaistelutoimenpide muodos-
tuu yhteiskunnalle vaaralliseksi työtaistelun 
aikana, asia voidaan virkaehtosopimuslain 
mukaan välittömästi saattaa virkariitalauta-
kunnan käsiteltäväksi. 

Siviilikriisinhallintaoperaatiot toteutetaan 
yleensä vaihtelevissa olosuhteissa. Työaikaa 
koskevien säännösten soveltaminen siviili-
kriisinhallintatehtävissä työskenteleviin asi-
antuntijoihin on vaikeaa. Pääsääntöisesti 
työskentelyaikaa koskeva päätösvalta on si-
viilikriisinhallintaoperaation toimeenpanijal-
la eikä valtiotyönantajalla. Valtiotyönantajal-
la on oikeus päättää asiantuntijan oikeuksista 
ja velvollisuuksista, mutta välitön ohjaus 
työskentelyolosuhteiden järjestämiseksi on 
toiminnan luonteesta johtuen siviilikriisinhal-
lintaoperaation toimeenpanijalla. 

Tämän ehdotuksen tavoitteena on tehdä 
mahdolliseksi säätää myös muista palvelus-
suhteen ehdoista, kuten olosuhdekorvaukses-
ta ja kustannusten korvauksesta siviilikriisin-
hallintatoiminnan luonteen edellyttämällä ta-
valla. Virkasuhde ei anna mahdollisuutta 
palvelussuhteen ehtojen määrittelemiseksi 
siviilikriisinhallintatoiminnan luonteen vaa-
timusten mukaisesti edes virkaehtosopimuk-
sin. 

Siviilikriisinhallintaan osallistumisesta 
päättäminen on osa Suomen ulko- ja turvalli-

suuspolitiikkaa. Suomi on sitoutunut osallis-
tumaan eri kansainvälisten järjestöjen ja 
EU:n siviilikriisinhallintatoimintaan etukä-
teen ilmoitettujen vahvuuksien mukaisesti. 
Sitoumuksilla ei ole oikeudellista sitovuutta, 
mutta niiden poliittinen painoarvo on huo-
mattava. Poliittisten päätösten tukena täytyy 
olla palvelussuhteen ehtojen määrittelemi-
seksi selkeä järjestelmä, jonka perusteet eivät 
ole riitautettavissa. 

Nykyisessä tilanteessa palvelussuhteen eh-
dot eivät ole kovin selkeät, koska yksittäista-
pauksissa on sovellettava ulkomaan virka-
matkaa koskevia säännöksiä olosuhteissa, 
jotka poikkeavat tyypillisestä virkamatkasta. 
Yhtenä tavoitteena lainvalmistelussa ovatkin 
olleet oikeudenmukaiset, kilpailukykyiset ja 
läpinäkyvät palvelussuhteen ehdot. 

 
Palkkarakenne 

Valtiotyönantaja vastaa siviilikriisinhallin-
tatehtäviin lähettämiensä asiantuntijoiden 
palkkauksesta. Tämän lisäksi siviilikriisin-
hallintaoperaatioiden toimeenpanijoista YK 
ja ETYJ ovat perinteisesti maksaneet palve-
lukseensa asetetuille asiantuntijoille päivära-
haa tai vastaavaa korvausta elinkustannusten 
ja työskentelyolosuhteiden perusteella. Myös 
EU on viime aikoina aloittanut korvausten 
maksamisen uusimmassa siviilikriisinhallin-
taoperaatiossa. Pääsääntöisesti kyseinen kor-
vaus maksetaan koko siltä ajalta kun asian-
tuntija työskentelee siviilikriisinhallintateh-
tävässä. Vastaavanluonteinen korvausmenet-
tely on kansallisesti käytössä rauhanturvaa-
mistoiminnassa ja ulkomaanedustuksessa. 

Rauhanturvaamishenkilöstöön kuuluvalle 
henkilölle maksetaan peruspalkan lisäksi 
palvelusvuorokaudelta rauhanturvaamishen-
kilöstön kelpoisuusehdoista ja palvelussuh-
teen ehdoista annetun puolustusministeriön 
asetuksen (118/2001) mukaista operaatiokoh-
taisten olosuhteiden mukaisesti määräytyvää 
päivärahaa. Päiväraha suoritetaan palvelus-
suhteen ajalta. Päivärahan määrään vaikutta-
vat muut rauhanturvaamishenkilöstölle kuu-
luvat edut. Rauhanturvaamishenkilöstöön 
kuuluvalle annetaan vastikkeeton sotilasma-
joitus ja muonitus. Lisäksi palveluksessa tar-
vittava vaatetus ja muut henkilökohtaiset va-
rusteet sekä aseet annetaan käyttöön vastik-
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keetta.  
Rauhanturvaamisoperaatioissa noudatetta-

va palvelusvapaajärjestelmä voi olla joko 
kansallisesti päätettävissä tai operaatiokoh-
tainen. Määrä voi siten vaihdella mahdollis-
taen joissain operaatioissa noin viikon kes-
toisen palvelusvapaan pitämisen arviolta joka 
viides tai kuudes viikko, kun taas toisessa 
operaatiossa palvelusvapaita saattaa olla har-
vemmin. Palvelusvapaakuljetukset sekä siir-
tyminen operaatioon ja operaatiosta takaisin 
kotimaahan ovat rauhanturvaajille vastik-
keettomat. 

Ulkomaanedustuksen virkamiehille paikal-
listen erikoisolosuhteiden perusteella makset-
tavista korvauksista annetun asetuksen 
(652/1993) mukaan virkamiehille voidaan 
paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella 
maksaa esimerkiksi paikalliskorotusta vir-
kamiehen virka-aseman, tehtävän vastuulli-
suuden, perheellisyyden ja asemamaassa val-
litsevien olosuhteiden hänen palkkaukselleen 
asettamien erikoisvaatimuksien johdosta. 
Paikalliskorotuksen lisäksi ulkomaanedus-
tuksen virkamiehille voidaan maksaa olosuh-
dehaittakorvausta, joka on korvaus asema-
paikassa vallitsevista virkamiehen ja hänen 
perheenjäsentensä terveyteen, turvallisuuteen 
ja viihtyvyyteen vaikuttavista haitallisista 
olosuhteista.  

Ulkomaanedustuksen virkamiehille mak-
settavat paikalliskorotus ja olosuhdehaitta-
korvaus eivät ole veronalaista tuloa. Ne mak-
setaan pääsääntöisesti myös virkamiehen 
vuosiloman ja virkamatkan ajalta. Korvauk-
set maksetaan myös täysimääräisesti muun 
muassa sairaudesta, viasta tai vammasta ai-
heutuvan työkyvyttömyyden vuoksi myönne-
tyn virkavapauden ja virantoimituksen kes-
keytysaikana siltä ajalta, jolta virkamiehelle 
maksetaan kiinteä palkkaus vähentämättö-
mänä. 

Siviilikriisinhallintaoperaation toimeenpa-
nijan maksama korvaus on tyypillisesti tar-
koitettu kattamaan kaikki elin- ja asumiskus-
tannukset operaation ajalta. Vaikka asiantun-
tija oleskelisi vapaa-aikanaan operaation 
toiminta-alueen ulkopuolella, on hänen ky-
seiseltäkin ajalta maksettava asumiskustan-
nuksensa. 

Siviilikriisinhallintatehtävissä työskentele-
vien asiantuntijoiden palkkarakennetta uudis-

tettaessa on varmistuttava, että palvelussuh-
teen ehdot ovat oikeudenmukaisessa suhtees-
sa kansainvälisten järjestöjen toimeenpane-
missa siviilikriisinhallintaoperaatioissa ja 
rauhanturvaamistoiminnassa noudatettuihin 
palvelussuhteiden ehtoihin. Oikeudenmukai-
suutta on myös arvioitava kaikkien samalla 
alueella työskentelevien Suomen lähettämien 
asiantuntijoiden välillä operaation toimeen-
panijasta riippumatta. 

Voimassa olevan tuloverolain mukaan, jos 
siviilikriisinhallintaoperaation toimeenpani-
jan maksama korvaus on suurempi kuin ve-
rohallinnon vahvistama ulkomaan päivärahan 
enimmäismäärä ja valtion matkustussäännön 
mukaan korvattavien matkakustannusten, ku-
ten asumiskustannusten, yhteismäärä, ylime-
nevä osa on pääsääntöisesti veronalaista an-
siotuloa. 

Asiantuntijoiden oikeudenmukaisen ja si-
viilikriisinhallintaoperaation toimeenpanijas-
ta riippumattoman verokohtelun varmistami-
seksi esityksessä on ehdotettu säädettäväksi, 
että EU:n, kansainvälisen järjestön tai muun 
kriisinhallintaoperaation toimeenpanijan si-
viilihenkilöstölle maksama korvaus ei olisi 
Suomessa veronalaista tuloa. Samalla säädet-
täisiin uuden palkkarakenteen mukaisesti val-
tiotyönantajan maksama olosuhdekorvaus 
vastaavasti verovapaaksi. 

 
Virkavapaus 

Rauhanturvaamislain mukaan rauhantur-
vaamisorganisaatioon tai koulutukseen ote-
tulle valtion palveluksessa olevalle henkilölle 
on sanotun palveluksen tai koulutuksen ajak-
si annettava palkatonta virkavapautta tai va-
pautusta työstä. Vuonna 1998 vastaava oike-
us säädettiin muun julkisen tai yksityisen 
sektorin palveluksessa oleville henkilöille. 
Rauhanturvaamislain mukaan työ- tai vir-
kasuhdetta, joka rauhanturvaamislaissa tar-
koitettuun palvelukseen tai koulutukseen 
otettavalla tuolloin on, ei hänen työnantajan-
sa saa sanotun palveluksen tai koulutuksen 
takia päättää eikä niiden aikana irtisanoa. 
Palveluksen tai koulutuksen päätyttyä tai 
keskeydyttyä on asianomainen otettava jäl-
leen aikaisempaan tai siihen rinnastettavaan 
työhön noudattaen soveltuvin osin, mitä pal-
velukseen kutsutun asevelvollisen työ- tai 
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virkasuhteen jatkumisesta annetussa laissa 
(570/1961) säädetään. 

Työ- tai virkasuhteen jatkumista koskevaa 
pykälää perusteltiin rauhanturvaajien rekry-
tointivaikeuksilla, joita työsuhdeturvan puut-
tuminen oli aiheuttanut. Muun kuin valtion 
palveluksessa olevan henkilön kohdalla vir-
kavapauden tai vapautuksen myöntäminen 
työsuhteesta rauhanturvaamistoimintaan 
osallistumiseksi oli työnantajan harkinnassa. 
Ennen kyseisen lainkohdan voimaantuloa 
rauhanturvaamistoimintaan hakeutunut hen-
kilö oli työnantajan suhtautuessa lähtöön 
kielteisesti joutunut katkaisemaan työ- tai 
virkasuhteensa rauhanturvaamistoimintaan 
osallistuakseen. 

Eduskuntakäsittelyssä puolustusvaliokunta 
kiinnitti lausunnossaan (2/1998 vp) työasi-
ainvaliokunnan tavoin huomiota siihen, ettei 
työnantajaa tai työntekijää asetettaisi koh-
tuuttomaan tilanteeseen rauhaturvaamistoi-
mintaan sitoutumisen ja osallistumisen vuok-
si. Erityisesti pienten yritysten kannalta on-
gelmallisena pidettiin sitoumuksen tehneen 
henkilön velvollisuutta saapua koulutukseen 
tai palvelukseen seitsemän päivän kuluessa 
kutsun saatuaan. Koulutuksen ja palveluksen 
keston ennakolta arvioinnin vaikeus nähtiin 
myös ongelmallisena. 

Epäkohtien ennalta estämiseksi ja ristiriito-
jen yhteensovittamiseksi ehdotettiin rauhan-
turvaamistehtäviin sitoutumisen merkityksen 
tehokasta tiedottamista hakijoille. Työnanta-
jalle hyvissä ajoin tehtävä ilmoitus koulutuk-
seen tai palvelukseen lähtemisestä kuten 
myös rauhanturvaamistehtävistä paluusta 
nähtiin tärkeänä. Mahdollisesta ilmoitusvel-
vollisuudesta työnantajalle ei kuitenkaan eh-
dotettu säädettäväksi lain tasolla. 

Siviilikriisinhallinnan osalta rekrytointivai-
keudet eivät tällä hetkellä ole siinä määrin 
ajankohtaisia, että ne voisivat olla peruste yl-
lä kuvatulle työ- ja virkasuhdeturvaa koske-
valle sääntelylle. Säännöksen käytännön 
merkitys ei myöskään ole tällä hetkellä eri-
tyisesti yksityisen sektorin tai muun julkisen 
työnantajan kuin valtion näkökulmasta suuri. 
Siviilikriisinhallintatehtäviin lähetettävien 
asiantuntijoiden määrä kasvaa kuitenkin to-
dennäköisesti lähitulevaisuudessa. 

Asiaa voidaan lähestyä kriisinhallinnan ko-
konaisvaltaisesta käsitteestä. Työ- ja vir-

kasuhdeturvaa koskevat säännökset ovat tar-
peellisia rauhanturvaamisjoukkojen suoritus-
kyvyn säilyttämisen turvaamiseksi. Jos krii-
sinhallintaa tarkastellaan yhtenä kokonaisuu-
tena, ei ole perusteita asettaa siviilikriisinhal-
lintaa eriarvoiseen asemaan sotilaallisen krii-
sinhallinnan kanssa.  

Siviilikriisinhallintatehtäviin hakeutuminen 
eroaa rauhanturvaamistehtävistä siten, että 
henkilön ilmoittautuessa halukkaaksi häneltä 
ei pyydetä vastaavaa lain tasolla säänneltyä 
sitoumusta kuin rauhanturvaamistehtäviin 
hakeutuvalta. Sitoumusta on vielä tehostettu 
säätämällä pääesikunnalle mahdollisuus vel-
voittaa henkilö korvaamaan valtiolle ne kus-
tannukset, jotka hänen koulutuksensa tai pal-
veluksensa järjestämisestä ovat aiheutuneet, 
jos sitoumuksen tehnyt jää kutsun saatuaan 
ilman pätevää syytä saapumatta koulutukseen 
tai palvelukseen. Sitoumuksen puuttuessa 
työ- ja virkasuhdeturvaa koskevilla säännök-
sillä on suurempi merkitys. 

Suurin yksittäinen siviilikriisinhallintateh-
täviin hakeutuva ryhmä on poliisivirassa 
toimivat henkilöt. Poliisihenkilöt ovat olleet 
hyvin aktiivisia hakeutumaan myös rauhan-
turvaamistehtäviin, joihin he poliisikoulutuk-
sen ja -kokemuksen takia sopivat erittäin hy-
vin. Molempien kriisinhallintajärjestelmien 
kannalta olisi tarkoituksenmukaista, että po-
liisihenkilöillä olisi oikeus saada virkavapa-
utta poliisitehtäviin, jotka parhaiten vastaavat 
heidän koulutustaan, kun heillä on oikeus 
saada virkavapaata osallistuakseen sotilaalli-
seen kriisinhallintaan. 

Poliisihenkilöiden oikeus virkavapauteen 
saattaisi toisaalta asettaa työnantajan vaike-
aan tilanteeseen. Jos virkavapausoikeus ulo-
tettaisiin rauhanturvaamistehtävien lisäksi si-
viilikriisinhallintatehtäviin lähtevälle poliisi-
henkilölle, saattaisi poliisipiirissä tai valta-
kunnallisessa yksikössä syntyä resurssivaja-
us, jota ei sijaisjärjestelyin välttämättä voitai-
si kokonaan korvata. Koska poliisi ei myös-
kään kouluta itselleen ylimääräistä henkilös-
töä, on jokainen kriisinhallintatehtävissä ole-
va poliisihenkilö pois kotimaan vahvuudesta. 

Toisaalta on huomattava, että kaikki sivii-
likriisinhallinnan poliisitehtäviin osallistu-
neet suomalaiset poliisihenkilöt olivat käy-
neet kaksi viikkoa kestävän kansainvälisen 
siviilikriisinhallinnan poliisitehtäviin val-
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mentavan peruskoulutustilaisuuden. Tähän 
koulutukseen osallistuminen ei ole mahdol-
lista ilman poliisipiirin tai yksikön päällikön 
tai muun esimiehen suostumusta. Antaessaan 
suostumuksen koulutukseen osallistumiseen 
esimies tiedostaa myös sen, että poliisihenki-
lö suurella todennäköisyydellä lähtee siviili-
kriisinhallinnan poliisitehtäviin lähitulevai-
suudessa. Poliisihenkilöiden oikeuden saada 
virkavapautta siviilikriisinhallinnan poliisi-
tehtäviin aiheuttama vaikutus kotimaan vah-
vuuteen on mahdollista hallita tehokkaalla 
henkilöstösuunnittelulla. 

 
Sotilaseläke 

Palvelussuhdeasioiden hallinnollisen ohja-
uksen keskittäminen on tarkoituksenmu-
kaisinta toteuttaa keskittämällä valtiotyönan-
tajan edustajana toimiminen. Tämä edellyttää 
myös puolustusvoiminen ja rajavartio-
laitoksen palveluksessa olevien eläkeoikeu-
dellisen tilanteen ottamista huomioon. Valti-
on eläkelaissa on erityissäännökset sotilas-
eläkejärjestelmästä, jonka piiriin kuuluvat 
puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen pal-
veluksessa olevat upseerit, opistoupseerit, 
osa sotilasammattihenkilöstöä sekä osa eri-
koisupseereista. Näillä ryhmillä on oikeus 
jäädä eläkkeelle palvelemansa sotilaselä-
keajan perusteella jo ennen eroamisiän saa-
vuttamista. Näihin ryhmiin kuuluvien henki-
löiden asema on otettu sotilaallisessa kriisin-
hallinnassa huomioon siten, että rauhantur-
vaamislain tarkoittamassa palvelussuhteessa 
palveltu aika luetaan hyväksi valtion eläke-
laissa tarkoitettua sotilaseläkettä varten. 

Suomi on asettanut ensisijaiseksi tavoit-
teekseen olla mukana kehittämässä EU:n si-
viilikriisinhallintavalmiuksia kansallisista 
lähtökohdista. EU on asettanut yhdeksi sivii-
likriisinhallintatoiminnan painopistealueeksi 
poliisitoimen, joka sisältää myös rajapoliisi-
toiminnan. Suomella oli vuoden 2003 lopus-
sa kaksi rajavalvonnan asiantuntijaa EU:n 
poliisioperaatiossa ja kaksi rajavalvonnan 
asiantuntijaa ETYJ:n rajavalvontaoperaatios-
sa. Sotilaseläkeoikeuden turvaamiseksi nämä 
henkilöt olivat siviilikriisinhallintatehtävään 
osallistumisensa aikana edelleen rajavartio-
laitoksen palveluksessa.  

Sotilaallista osaamista edellyttäneissä sivii-

likriisinhallintatehtävissä on palvellut yksit-
täisiä henkilöitä, jotka eivät sotilaseläkkee-
seen oikeutettuina ole kuitenkaan voineet lu-
kea tehtävässä palveltua aikaa hyväksi soti-
laseläkettä varten. Joissakin tapauksissa sivii-
likriisinhallintatehtäviin on rekrytoitu puo-
lustusvoimien tai rajavartiolaitoksen vakinai-
sesta palveluksesta eronnutta henkilöstöä.  

Rajavalvonnan asiantuntemus ja sotilas-
koulutus antavat hyvät edellytykset eräisiin 
siviilikriisinhallintatehtäviin. Rajavartiolai-
toksen ja puolustusvoimien palveluksessa 
olevien henkilöiden rekrytointimahdollisuuk-
sien turvaamiseksi tulisi heidän oikeutensa 
sotilaseläkkeeseen säilyttää siviilikriisinhal-
lintatehtävässä työskentelyn aikana. 

 
3.2. Keskeiset ehdotukset 

3.2.1. Siviilikriisinhallintatoiminnan ta-
voitteet 

Peruslähtökohdaltaan siviilikriisinhallinta-
toiminnassa on kyse konfliktiin tai uhkaa-
vaan konfliktiin liittyvästä kriisitilanteesta. 
Konflikti sopii sisällöltään tässä laissa tarkoi-
tetun toiminnan tavoitteiden kuvaamiseen. 
Sosiologiassa erotetaan ensinnäkin rakenteel-
lisesti määritelty etukonflikti, jonka kohdalla 
osapuolten väliset ristiriidat - esimerkiksi yh-
teiskunnan epätasa-arvoisuus tai kehitysmaan 
ja teollisuusmaan välinen suhde - eivät vält-
tämättä ole päällepäin näkyviä ja kaikkien 
osapuolten havaitsemia. Toiseksi erotetaan 
tavoitekonflikti, jolla tarkoitetaan näkyvää ja 
tietoista osapuolten välistä ristiriitaa, johon 
liittyy konfliktitoimia, jotka mahdollisesti yl-
tyvät avoimiksi sotatoimiksi. 

Etukonfliktiksi määritellyssä tilanteessa on 
kysymys konfliktin kärjistymisen ehkäisemi-
sestä, joka myös kuuluu siviilikriisinhallinta-
toiminnan tavoitteisiin. Toiminnan aloittami-
nen ja asiantuntijoiden lähettäminen ei siten 
edellytä paikallisen infrastruktuurin romah-
tamista vaan tilannetta, jonka kärjistyminen 
tavoitekonfliktiksi on tietyllä todennäköisyy-
dellä mahdollista. Siviilikriisinhallinnan ta-
voitteiden määrittely konfliktin ehkäisemi-
seen ja siitä aiheutuneiden tuhojen korjaami-
seen pyrkivänä toimintana kuvaa ja rajaa riit-
tävällä tarkkuudella tässä laissa tarkoitettua 
toimintaa.  
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Tietyn konfliktin uhkaa tai seurauksia arvi-
oitaessa on otettava huomioon myös se, että 
kriisi ei ole luonteeltaan objektiivinen käsite 
vaan perustuu tilanteen arvioijan tulkintaan. 
Arviointiin vaikuttavat toimijan näkökulma 
sekä taustalla mahdollisesti olevat poliittiset, 
uskonnolliset tai taloudelliset motiivit. Tässä 
laissa tarkoitetun toiminnan määrittely sen 
tavoitteiden kautta antaa paremmat edelly-
tykset myös näiden seikkojen huomioon ot-
tamiseksi kuin liian yksityiskohtainen määri-
telmä. 

Sotilaalliseen kriisinhallintaan ja rauhan-
turvaamistoimintaan saattaa sisältyä aseellis-
ta voimankäyttöä, joka pääsääntöisesti on si-
viilikriisinhallintatoiminnalle vierasta. Jos si-
viilikriisinhallintaoperaatioon sisältyy paikal-
lisen poliisitoimen käytännön hoitaminen, 
saattaa yleisen järjestyksen ja turvallisuuden 
ylläpitäminen edellyttää muun muassa polii-
sien aseistamista. 

Siviilikriisinhallinnan poliisitehtävissä 
voimankäyttö on kuitenkin luonteeltaan eri-
laista kuin voimankäyttö sotilaallisessa krii-
sinhallinnassa ja rauhanturvaamistoiminnas-
sa. Siviilikriisinhallintaoperaatioon ei muun 
muassa voi sisältyä voimankäyttöä tehtävän 
turvaamiseksi eikä konfliktin osapuolten pa-
kottamista voimankäytöllä uhkaamalla. 

Läheinen yhteys siviilikriisinhallintaan on 
sotilasjoukon yhteistoiminnalla siviilien 
kanssa (Civil Military Cooperation, CIMIC). 
Sen avulla pyritään koordinoimaan sekä te-
hostamaan sotilaallisen kriisinhallinnan ja si-
viilikriisinhallinnan yhteisten tavoitteiden 
saavuttamista. Yhteisistä tavoitteista ja sa-
mankaltaisuudesta huolimatta CIMIC palve-
lee kuitenkin ensisijaisesti sotilasoperaation 
tavoitteita ja sotilasorganisaation toimintana 
sitä johdetaan operatiivisten johtosuhteiden 
mukaisesti. CIMIC on kiinteä osa sotilaallista 
kriisinhallintaa ja rauhanturvaamistoimintaa.  

Siviilikriisinhallinta on samalla kuitenkin 
selkeästi kiinteä osa kriisinhallintaa. Siviili-
kriisinhallinnassa suojattavat arvot painottu-
vat eri tavalla kriisin eri vaiheissa. Kriisin 
akuutissa vaiheessa kysymys on usein poh-
jimmiltaan väestön turvallisuuden ja elin-
mahdollisuuksien turvaamisesta. Myöhem-
mässä vaiheessa kuten myös kriisin ehkäi-
syssä suojattavina arvoina korostuvat ihmis-
oikeudet, demokratia ja oikeusvaltion peri-

aatteet. 
Lain otsikossa tulisi selkeästi osoittaa sää-

dellyn toiminnan olevan osa kriisinhallintaa 
mutta siinä olisi kuitenkin pystyttävä erotta-
maan se sotilaallisesta kriisinhallinnasta. 
Lain otsikointi siviilihenkilöstön osallistumi-
seksi kriisinhallintaan erottaa sen selkeästi 
sotilasorganisaation tai -henkilöiden toi-
meenpanemasta kriisinhallinnasta, mutta ko-
rostaa siviilikriisinhallinnan asemaa osana 
kriisinhallintaa. Otsikko vastaa myös siviili-
henkilöstön osallistumiseksi kriisinhallintaan 
tarkoitetun määrärahamomentin otsikointia. 

Ehdotetussa tavoitteiden määrittelyssä on 
pyritty ottamaan huomioon siviilikriisinhal-
lintatoiminnan läsnäolo kaikissa konfliktin 
eri vaiheissa. Toimintaan sisältyy konfliktin 
esto, kriisin kärjistymisen ja laajentumisen 
estäminen sekä aiheutuneiden vahinkojen 
korjaaminen.  

 
3.2.2. Osallistumispäätös ja toimialajako 

Vuoden 2003 aikana toteutetussa ministe-
riöiden toimialasäännöksiä koskevassa uudis-
tuksessa tavoitteeksi asetettiin ministeriöiden 
toimialasta säätäminen yleisellä tasolla val-
tioneuvoston ohjesäännössä. Tarkemmat 
säännökset ministeriöiden tehtävistä anne-
taan kutakin ministeriötä koskevassa valtio-
neuvoston asetuksessa.  

Valtioneuvostosta annetun lain mukaan 
ministeriöiden toimialasta ja asioiden jaosta 
niiden kesken voidaan säätää joko lailla tai 
valtioneuvoston asetuksella. Tässä esitykses-
sä ehdotetaan ulkoasiainministeriön ja sisä-
asiainministeriön tehtävistä säädettäväksi 
lain tasolla siltä osin kuin on kysymys niiden 
toiminnasta tämän lain soveltamisalaan kuu-
luvissa asioissa. 

Lainsäädännön informatiivisuus puoltaa 
tehtävien säätämistä lain tasolla. Siviilikrii-
sinhallinta-asioista vastaavien ministeriöiden 
roolien tulee olla todettavissa yhtä siviilikrii-
sinhallintatoiminnan sektoria sääntelevästä 
laista. Ei ole tarkoituksenmukaista, että eri 
toimijat ja heidän tehtävänsä tulisi aina erik-
seen varmistaa valtionneuvoston ohjesään-
nöstä ja valtioneuvoston kyseistä ministeriötä 
koskevasta asetuksesta. Sääntely vastaa rau-
hanturvaamislakia. 

Erillistä päätöksentekomenettelyä ei sen si-
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jaan ehdoteta säädettäväksi. Vaikka rauhan-
turvaamislaissa on yksityiskohtaiset sään-
nökset päätöksenteosta sotilaalliseen kriisin-
hallintaan ja rauhanturvaamistoimintaan 
osallistuttaessa, siviilikriisinhallinta edellyt-
tää joustavampaa päätöksentekomenettelyä. 

Ehdotuksen mukaan ulkoasiainministeriö 
käsittelisi siviilihenkilöstön osallistumista 
kriisinhallintaan koskevat asiat nykyisen 
toimiala- ja tehtäväjaon mukaisesti. Sisäasi-
ainministeriö käsittelisi kotimaan valmiuksia 
koskevat asiat ja päättäisi pelastuslain 49 §:n 
mukaisesta pelastustoimen alaan kuuluvan 
avun antamisesta. Tarkoituksena on nykyisen 
toimiala- ja tehtäväjaon säilyttäminen ja sel-
keyttäminen.  

Päätöksentekomenettelyn osalta ehdotetaan 
nykyisen tilanteen säilyttämistä ennallaan. 
Ulkoasiainministeriö päättäisi Suomen osal-
listumisesta kansainväliseen kriisinhallintaan 
ulko- ja turvallisuuspoliittisissa asioissa nou-
datetun päätöksentekomenettelyn mukaisesti. 

 
3.2.3. Kotimaan valmiudet 

Tarkoituksenmukaista on säätää kotimaan 
valmiuksista ja niistä vastuussa olevista vi-
ranomaisista tässä yhteydessä lain tasolla. 
Kotimaan valmiuksiin liittyviä tehtäviä ovat 
siviilikriisinhallinnan asiantuntijoiden lähet-
tämiseen liittyvät tehtävät, kuten rekrytointi 
ja siviilikriisinhallintakoulutuksen järjestä-
minen, valtionhallinnon sisäinen ja kansalais-
järjestöjen kanssa toteutettava yhteistyö sekä 
kotimaan valmiuksien ylläpitämiseen ja ke-
hittämiseen kuuluvien asioiden valmistelun 
yhteensovittaminen hallinnon eri aloilla. 
Vastuu kotimaan valmiuksista olisi sisäasi-
ainministeriöllä.  

Esityksessä ehdotetaan sisäasiainministeri-
ön toimivan pääsääntöisesti valtiotyönantajan 
edustajana. Esityksessä on kuitenkin otettu 
huomioon valtiotyönantajan edustajana toi-
mimiseen liittyvät ulko- ja turvallisuuspoliit-
tiset seikat. Ulkoasiainministeriö toimisi val-
tiotyönantajana niissä tapauksissa, joissa se 
olisi ulko- ja turvallisuuspoliittisesti tarkoi-
tuksenmukaista. Valtiotyönantajaa edustava 
ministeriö olisi myös nimittävä ja rekrytoin-
nista vastuussa oleva viranomainen. Ulkoasi-
ainministeriö vastaisi edelleen siviilihenki-
löstön asettamisesta ehdolle kriisinhallinta-

tehtäviin, milloin ehdolle asettamista edelly-
tetään. 

Palvelussuhteen ehtoja koskevan hallinnol-
lisen ohjauksen mahdollisimman tehokas 
keskittäminen sisäasiainministeriölle antaa 
paremmat mahdollisuudet tehostaa myös lo-
gistisia ja materiaalisia valmiuksia. Todetta-
koon, että sisäasiainministeriö on jo sopinut 
puolustusministeriön kanssa yhteistyömenet-
telystä muun muassa varuste- ja kalusto-
lainauksessa. 

 
3.2.4. Oikeudellinen asema 

Esitetty ratkaisu vastaa rauhanturvaamis-
laissa omaksuttua sääntelyä. Siviilikriisinhal-
lintatehtäviin lähetettävät asiantuntijat otet-
taisiin muuhun julkisoikeudelliseen palvelus-
suhteeseen. Palvelussuhteen oikeuksista ja 
velvollisuuksista säädettäisiin tässä laissa. 
Muilta osin asiantuntijoiden oikeudellinen 
asema määräytyisi valtion virkamieslain ja 
-asetuksen mukaisesti.  

Asiantuntijoiden oikeudellisessa asemassa 
on kaksi keskeistä eroa verrattuna virkasuh-
teeseen. Tässä laissa tarkoitettuun palvelus-
suhteeseen ehdotetaan otettavaksi ainoastaan 
määräajaksi. Henkilö asetetaan siviilikriisin-
hallintaoperaation toimeenpanijan palveluk-
seen, tyypillisesti toimeenpanijan pyynnön 
perusteella kerrallaan kuudeksi kuukaudeksi 
ja korkeintaan yhdeksi vuodeksi, vaikka tar-
koituksena olisi tehtävässä jatkaminen esi-
merkiksi kahden vuoden ajan. Tämä rajoitus 
johtuu suoraan siviilikriisinhallintatoiminnan 
luonteesta, eikä valtiotyönantajalla ole keino-
ja vaikuttaa siihen.  

Toinen ero virkamiehen oikeudelliseen 
asemaan verrattuna on se, että tässä laissa 
tarkoitetun palvelussuhteen ehdoista ei voi 
sopia virkaehtosopimuksella. Tätä on edellä 
esityksessä perusteltu sillä, että työtaistelu-
toimenpiteet tai niiden uhka voisivat vaaran-
taa siviilikriisinhallintaoperaation, johon 
Suomi osallistuu. Työskentelyolosuhteista 
johtuen palvelussuhteen ehdoista sopiminen 
siviilikriisinhallintatoiminnan luonteen edel-
lyttämällä tavalla ei olisi todennäköisesti 
mahdollista. 

Yhtenä ratkaisuun vaikuttavana seikkana 
on myös siviilikriisinhallintatehtävissä työs-
kentelevien asiantuntijaryhmien erilaisuus. 
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Luontevan, asiantuntijoita riittävän kattavasti 
edustavan neuvottelukumppanin löytäminen 
olisi mahdotonta. Siviilikriisinhallintatehtä-
viin lähteminen perustuu vapaaehtoisuuteen 
ja valtiotyönantajan intressissä on huolehtia 
siitä, että palvelussuhteen ehdot ovat kilpai-
lukykyiset riittävän ammattitaitoisen ja osaa-
van henkilöstön saamiseksi. 

 
Palkkarakenne 

Siviilikriisinhallintaoperaatiot, joissa toi-
meenpanija ei maksa mitään korvausta, tule-
vat todennäköisesti vähenemään tulevaisuu-
dessa. Tuolloin valtiotyönantajan vastuulle 
jäisi ainoastaan kuukausipalkan maksaminen. 
Valtiotyönantajan on kuitenkin varauduttava 
osassa operaatioista vastaamaan kaikista kus-
tannuksista. Asiantuntijoiden oikeudenmu-
kaisen kohtelun varmistamiseksi Suomen lä-
hettämilleen asiantuntijoille maksaman kom-
pensaation tulisi vastata kansainvälissä jär-
jestöissä noudatettua käytäntöä. Tämä edel-
lyttää palkkarakenteen uudistamista. 

Esityksessä ehdotetaan, että kokonaispalk-
kaus muodostuisi tehtävän vaativuuteen pe-
rustuvasta peruspalkasta ja paikallisiin eri-
tyisolosuhteisiin perustuvasta olosuhdekor-
vauksesta. Tehtävän vaativuuteen perustuva 
arviointi tehtäisiin tapauskohtaisesti sijoitta-
malla tehtävässä maksettava palkka ennalta 
tämän lain nojalla annetussa sisäasiainminis-
teriön asetuksessa vahvistettuihin palkka-
luokkiin. Näin eri tehtävissä maksettavien 
palkkojen keskinäinen vertailu olisi tehok-
kainta oikeudenmukaisen kohtelun varmis-
tamiseksi. Olosuhdekorvauksella olisi tarkoi-
tus kattaa asiantuntijoiden kaikki erityisten 
kustannusten ja elantokustannusten lisäykset. 

Asiantuntijoiden palkkaa määriteltäessä 
otettaisiin huomioon siviilikriisinhallintateh-
täviin lähetettävien ammatti- ja koulutusryh-
mien palkkataso kotimaassa sekä kansainvä-
listen järjestöjen noudattama käytäntö. Pal-
kan määrittelyssä hyödynnettäisiin tilastotie-
toja julkisen ja yksityisen sektorin palkka-
tasosta eri tehtävissä. Olosuhdekorvauksen 
suuruutta määriteltäessä seurattaisiin eri koh-
dealueilla ja -maissa kansainvälisten järjestö-
jen noudattamaa käytäntöä. 

Esitykseen liittyy myös ehdotus tulovero-
lain muuttamiseksi siten, että Suomen valtion 

ja siviilikriisinhallinnan toimeenpanijan asi-
antuntijalle erityisten kustannusten ja elanto-
kustannusten lisäyksen kattamiseksi maksa-
mat korvaukset säädettäisiin verovapaiksi.  

 
Tapaturmakorvaus, ammattitauti ja eräiden 
kustannusten korvaukset 

Siviilikriisinhallintatehtävissä työskentele-
vien henkilöiden oikeus saada valtion varois-
ta korvausta tapaturmasta, ammattitaudista, 
eräistä virantoimituksesta tai työtehtävästä 
aiheutuneista vahingoista ja oikeudenkäynti-
kuluista halutaan säilyttää nykyisenlaisena. 
Siviilikriisinhallintaoperaatioihin osallistuvi-
en henkilöiden oikeudellinen asema tulee 
tämän lain nojalla kuitenkin muuttumaan si-
ten, etteivät henkilöt enää ole valtion virka-
mieslaissa tarkoitettuja virkamiehiä vaan 
muussa julkisoikeudellisessa palvelussuh-
teessa valtioon. Heihin ei siten enää suoraan 
sovelleta niitä lakeja, joiden soveltaminen on 
rajattu virkamiehiin. Jotta nykyisenlainen 
käytäntö jatkuisi, ehdotetaan laissa säädettä-
väksi, että valtion virkamiesten tapaturma-
korvauksesta annettua lakia ja ammattitauti-
lakia sovelletaan myös siviilikriisinhallinta-
toimintaan osallistuviin henkilöihin.  

Lakia valtion virantoimituksesta tai työteh-
tävästä aiheutuneiden eräiden vahinkojen 
korvaamisesta samoin kuin lakia eräistä oi-
keudenkäynneistä valtion palveluksessa ole-
ville aiheutuvien kustannusten korvaamisesta 
valtion varoista sovelletaan jatkossakin suo-
raan siviilikriisinhallintatehtävissä oleviin 
henkilöihin, koska lait koskevat valtion pal-
veluksessa olevia henkilöitä. Niiden osalta ei 
siis tarvita erillistä lakiviittausta.  

Asiantuntijalla olisi oikeus saada korvausta 
tehtävien hoitamisesta aiheutuneista ylimää-
räisistä kustannuksista. Tavoitteena olisi sää-
tää kustannusten korvaamisesta mahdolli-
simman joustavasti, työskentelyolosuhteiden 
asettamien vaatimusten mukaisesti.  

 
Työaika, vuosiloma ja työturvallisuus 

Työaikalain (605/1996) 1 §:n mukaan lakia 
sovelletaan työsopimuksen tai virkasuhteen 
perusteella tehtävään työhön, jollei toisin 
säädetä. Siviilikriisinhallintatehtävissä työs-
kentelevät henkilöt olisivat muussa julkisoi-
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keudellisessa palvelussuhteessa valtioon, ei-
kä työaikalain säännöksiä siten sovellettaisi 
heihin.  

Nykytilanteessa ulkomaan virkamatkalla 
oleviin virkamiehiin on sovellettu työaikala-
kia. Siviilikriisinhallinnan asiantuntijoiden ti-
lanne ei kuitenkaan käytännössä muutu, kos-
ka he ovat joka tapauksessa olleet toiminnal-
lisesti siviilikriisinhallintaoperaation toi-
meenpanijan alaisia, jolloin toimeenpanija on 
voinut päättää työajasta. Työaikakorvauksena 
iltaisin ja viikonloppuisin tapahtuvasta työs-
kentelystä toimeenpanija on myöntänyt kes-
kimäärin kuusi päivää kuukautta kohti niin 
sanottua kompensaatiovapaata. Valtiotyönan-
tajaa edustavat ministeriöt ovat tulkinneet 
tämän riittäväksi korvaukseksi normaalin 
työajan ylittävästä työskentelystä. 

Vuosilomista 30 päivänä marraskuuta 2002 
tehdyn virka- ja työehtosopimuksen mukaan 
virassa ja työssäolopäivien veroisina päivinä 
pidetään vuosiloman pituutta määrättäessä 
poissaoloa virkavapaana tai vapautettuna 
työstä palvelua varten suomalaisessa valvon-
tajoukossa tai koulutettavana edellä mainittua 
tai valmiusjoukkoa varten Suomessa. Krii-
sinhallintaan osallistuvan siviilihenkilöstön 
vuosilomaoikeus ehdotetaan järjestettäväksi 
kuten rauhanturvaamishenkilöstöllä. Tuolloin 
valtion palveluksesta virkavapaalla olevalla 
henkilöstöllä olisi tässä laissa tarkoitetun 
palvelussuhteen aikana oikeus pitää ainoas-
taan siviilikriisinhallintaoperaation toimeen-
panijan myöntämä vapaa. Palvelussuhteen 
aikana ansaittu vuosiloma siirtyisi pidettä-
väksi taustatyönantajan palveluksessa.  

Järjestelyn toteuttaminen edellyttäisi asiaa 
koskevan määräyksen kirjaamista valtion 
virka- ja työehtosopimukseen. Asia toivotaan 
otettavan niihin seuraavissa virka- ja työeh-
tosopimusneuvotteluissa. Yksityisen ja muun 
julkisen sektorin palveluksesta tuleville asi-
antuntijoille maksettaisiin palvelussuhteen 
päättyessä lomakorvaus siten kuin vuosilo-
malaissa (272/1973) säädetään. 

Työturvallisuuslakia (738/2002) sovelle-
taan lähtökohtaisesti ainoastaan Suomessa 
tehtävään työhön. Suomen ulkomaan edus-
tustot ovat valtion viranomaisia ja niissä teh-
tävään työhön sovelletaan poikkeuksellisesti 
Suomen lainsäädäntöä, myös työturvallisuus-
lakia. Työturvallisuuslakia ei siten edelleen-

kään sovellettaisi siviilihenkilöstön osallis-
tumiseen kriisinhallintaan ulkomailla. 

 
Virkavapaus 

Ehdotuksen mukaan virkavapaudesta sää-
dettäisiin rauhanturvaamislain tapaan. Valti-
on palveluksessa olevalla henkilölle olisi si-
viilikriisinhallintatehtävässä työskentelyn 
ajaksi annettava palkatonta virkavapautta tai 
vapautusta työstä.  

Muun julkisen ja yksityisen sektorin osalta 
säädettäisiin vastaavasti, että työ- tai vir-
kasuhdetta, joka siviilikriisinhallintatehtä-
vään otettavalla tuolloin on, ei hänen työnan-
tajansa saisi siviilikriisinhallintatehtävän ai-
kana päättää eikä sen aikana irtisanoa. 

 Rauhanturvaamislakia vastaavan virkava-
pautta koskevan sääntelyn omaksuminen 
asettaa sotilaallisen ja siviilikriisinhallinnan 
tasa-arvoiseen asemaan rekrytointiedellytys-
ten osalta. Siviilikriisinhallinta on osa Suo-
men osallistumista kansainväliseen kriisin-
hallintaan. On perusteltua, että sekä julkinen 
että yksityinen sektori velvoitettaisiin luovut-
tamaan henkilöstöä siviilikriisinhallintatoi-
mintaan yhdenmukaisin järjestelyin. 

Palvelussuhteen päätyttyä tai keskeydyttyä 
olisi asianomainen otettava jälleen aikaisem-
paan tai siihen rinnastettavaan työhön nou-
dattaen soveltuvin osin, mitä palvelukseen 
kutsutun asevelvollisen työ- tai virkasuhteen 
jatkumisesta annetussa laissa säädetään. 

 
 

Sotilaseläke 

Esityksessä on ehdotettu sotilaseläkeoikeu-
den ulottamista siviilikriisinhallintatehtäviin. 
Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että palve-
lusaika tässä laissa tarkoitetussa palvelussuh-
teessa otettaisiin huomioon valtion eläkelais-
sa tarkoitettua sotilaseläkettä laskettaessa, jos 
henkilö on tässä laissa tarkoitettuun palvelus-
suhteeseen liittyessään, sen aikana virkava-
paalla tai vapautettuna työstä ja kyseisen pal-
velussuhteen päättyessä tehtävässä, jossa hän 
kuuluu sotilaseläkkeen piiriin. Rauhantur-
vaamislaissa oikeus sotilaseläkkeeseen toteu-
tuu periaatteessa vastaavalla tavalla. Sotilas-
virassa sotilaseläke karttuu 2% vuodessa ja 
täyden sotilaseläkkeen (60%) voi saada 30 
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vuoden palveluksen jälkeen, aikaisintaan kui-
tenkin 55 vuoden iässä. 

 
Asiantuntijarekisteri 

Siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiuksi-
en on vastattava Suomen antamia sitoumuk-
sia kansainväliseen kriisinhallintaan osallis-
tumisesta. 

Rauhanturvaamislaissa on säännökset si-
toumuksesta koulutukseen tai palvelukseen 
saapumisesta. Rauhanturvaamistehtäviin ha-
keutuva henkilöstö sitoutuu vapaaehtoisesti 
olemaan toimintavalmiudessa ja kutsuttaessa 
seitsemän päivän kuluessa kutsusta tiedon 
saatuaan osallistumaan sanottuun koulutuk-
seen tai saapumaan palvelukseen rauhantur-
vaamisorganisaatioon. Sitoumusaika on yksi 
vuosi, ja sitä voidaan jatkaa enintään vuo-
deksi kerrallaan.  

Siviilikriisinhallintatehtäviin hakeutuminen 
tapahtuisi edelleen vapaaehtoisesti eikä hen-
kilön tarvitsisi etukäteen ilmoittaa olevansa 
käytettävissä. Esityksessä ehdotetaan kuiten-
kin asiantuntijarekisterin perustamista rekry-
tointitarkoituksiin. Rekisterin luomista voi-
daan perustella sekä valtiotyönantajan että 
tehtäviin hakeutuvan henkilön näkökulmasta. 

Ulkoasiainministeriö päättää Suomen osal-
listumisesta siviilikriisinhallintaan ulkomailla 
ja ilmoittaa sisäasiainministeriölle kuinka 
monta asiantuntijaa esimerkiksi tiettyyn krii-
sinhallintaoperaatioon on tarkoitus lähettää.   

Henkilö asetetaan ehdolle tiettyyn tehtä-
vään suostumuksensa mukaisesti. Suostu-
mukselle voidaan asettaa vahva tosiasiallinen 
painoarvo, vaikka ehdolle asettamisesta huo-
limatta henkilöllä ei ole, eikä hänelle voida 
asettaa oikeudellista velvollisuutta ottaa vas-
taan tarjottua tehtävää. 

Pääsääntöisesti valinnan tiettyyn tehtävään 
suorittaa kansainvälinen järjestö, ja rekry-
tointiprosessi saattaa toisinaan kestää jonkin 
aikaa. Lopullinen palvelussuhteeseen ottami-
nen tapahtuu välittömästi valinnan varmistut-
tua. 

 Asiantuntijoiden rekrytoinnissa ensisijai-
sen tärkeässä asemassa ovat rekisterit, joihin 
siviilikriisinhallintatehtäviin halukkaat henki-
löt ovat voineet ilmoittautua. Tällä hetkellä 
kaikki kansainväliset järjestöt kehittävät eri-
laisia siviilikriisinhallinnan asiantuntijoista 

ylläpidettäviä rekistereitä. Pisimmälle kehi-
tyksessä on edennyt ETYJ, joka ottaa suoma-
laiset siviilikriisinhallinnan asiantuntijat pal-
velukseensa pääasiassa ulkoasiainministeriön 
ylläpitämän henkilöresurssirekisterin välityk-
sellä toteutetun ehdokasasettelun perusteella. 
Käytännön voidaan olettaa yleistyvän. 

Rekistereissä on henkilöitä, jotka ovat il-
moittaneet halukkuutensa osallistua siviili-
kriisinhallintatoimintaan. He ovat yksilöineet 
sen, minkälaisista tehtävistä he ovat kiinnos-
tuneet ja ilmoittaneet, miten nopeasti he oli-
sivat käytettävissä. Nämä alustavat tiedot 
ovat valtiotyönantajalle olennaisen tärkeitä 
tehokasta rekrytointia ajatellen. 

Hakuvaiheella on merkitystä myös palve-
lussuhteeseen hakevan henkilön oikeusase-
malle. Hakijan kannalta on tärkeää, että 
kaikki palvelussuhteeseen valintaa koskevat 
menettelytavat ovat mahdollisimman selkeät 
ja säännelty tarvittaessa lain tasolla.  

Virkamieslainsäädännössä ja laissa kunnal-
lisesta viranhaltijasta (302/2003) pääsääntöi-
seksi hakumenettelyksi on säädetty julkinen 
hakumenettely. Sitä pidetään yhtenä julkisen 
hallinnon perusteisiin liittyvänä olennaisena 
asiana, jolla turvataan hallinnon uskottavuus, 
oikeudenmukaisuus, tasapuolisuus ja parhaan 
mahdollisen henkilöstön saaminen julkishal-
linnon palvelukseen. 

Valtion virkamieslain mukaan määräaikais-
ta virkasuhdetta ei tarvitse julistaa haettavak-
si. Periaatteessa julkisen hakumenettelyn 
käytölle ei olisi mitään ehdotonta estettä täs-
sä laissa tarkoitetun määräaikaisen palvelus-
suhteen osalta. Vaikka kotimaan valmiuksien 
kehittämisen yksi tavoitteista on suunnitel-
mallisuuden lisääminen, siviilikriisinhallinta-
toiminnalle on luonteenomaista tehtävien no-
pea avoimeksi julistaminen, lyhyt hakuaika 
sekä vaatimus nopeasta tehtävien vastaanot-
tamisesta valituksi tulemisen jälkeen. Julki-
nen hakumenettely ei sovellu näihin olosuh-
teisiin.  

Rekisteriin ilmoittautuminen on tarkoituk-
senmukainen tapa hakeutumiselle siviilikrii-
sinhallintatehtäviin. Sitä ei kuitenkaan ehdo-
teta ainoaksi siviilikriisinhallintatehtäviin 
hakeutumistavaksi. Palvelussuhteeseen va-
linnassa käytettävänä menettelytapana sillä 
on kuitenkin hakijoiden oikeussuojaa turvaa-
va merkitys. Ilmoittautuminen rekisteriin 
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mahdollistaa rekrytointiprosessissa mu-
kanaolon. Tehokkuuden kannalta ratkaisevaa 
on rekisterin toimivuus sekä menettely, jonka 
mukaisesti ehdolle asettaminen toteutetaan. 
 
4.  Esityksen taloudel l ise t  vaiku-

tukset  

Siviilikriisinhallintatoimintaan osallistumi-
nen on rahoitettu ulkoasiainministeriön mo-
mentilta 24.99.25 (Siviilihenkilöstön osallis-
tuminen kriisinhallintaan). Käyttöperusteiden 
mukaan arviomäärärahaa saa käyttää myös 
kriisinhallintatoimintaan ulkomailla osallis-
tuvasta suomalaisesta siviilihenkilöstöstä ai-
heutuvien erityismenojen ja Suomen siviili-
kriisinhallintatoiminnasta aiheutuvien mui-
den menojen maksamiseen sekä muiden hal-
linnonalojen siviilikriisinhallintaan osallistu-
vien virkamiesten menojen maksamiseen. Li-
säksi määrärahaa saa käyttää myös siviilikrii-
sinhallinnan projekteihin ja koulutukseen 
Suomessa, vaalitarkkailijoiden aiheuttamien 
menojen maksamiseen, siviilikriisinhallinta-
toimintaa harjoittavien järjestöjen toiminnan 
tukemiseen sekä siviilikriisinhallinnan tehtä-
vissä toimivalle henkilöstölle otetun henkilö-
vakuutuksen kustannusten maksamiseen. 
Vuoden 2002 määrärahan suuruus oli 
7 925 688 euroa. Vuodelle 2003 kyseiselle 
momentille oli budjetoitu talousarviossa 
10 205 000 euroa, minkä lisäksi vuoden 2003 
lisätalousarviossa momentille myönnettiin 
83 000 euroa. Vuodelle 2004 momentille on 
budjetoitu 10 363 000 euroa. 

Siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiuksi-
en yhteensovittamistehtävän siirryttyä sisä-
asiainministeriön vastuulle on toiminnan ra-
hoittaminen toteutettu käytännössä siten, että 
sisäasiainministeriö on arvioinut toiminnan 
aiheuttamat kustannukset ja pyytänyt ulko-
asiainministeriötä määrärahakirjeellä anta-
maan sisäasiainministeriölle käyttö- ja kir-
jaamisoikeuden kyseiseen momenttiin. Ny-
kyisin valtiotyönantajaa myös edustavat raja-
vartiolaitos ja poliisikoulu ovat tehneet vas-
taavan pyynnön omalta osaltaan. 

Uusi palkkarakenne ja tuloverolakiin ehdo-
tettu muutos lisäisivät verovapaan korvauk-
sen osuutta kokonaispalkkauksessa, koska 
tällä hetkellä osa tehtävästä ja paikallisista 
olosuhteista aiheutuvista erityisistä kustan-

nuksista on korvattu veronalaisen olosuhde-
haittalisän muodossa. Tämä muutos vaikut-
taisi suoraan henkilöstösivukulujen määrää 
vähentävästi.   

Henkilöstösivukuluilla tarkoitetaan palkko-
jen ja palkkioiden maksuihin liittyviä laki-
sääteisiä työnantajan sosiaaliturva-, eläke- ja 
tapaturmavakuutusmaksuja, joiden suuruus 
määräytyy prosenttiosuutena valtiotyönanta-
jan maksamasta palkkasummasta. Verova-
paiden korvausten maksamiseen ei liity hen-
kilöstösivukuluja. Lähes puolet eli 39 vuoden 
2003 lopussa siviilikriisinhallintatehtävissä 
työskentelevistä asiantuntijoista toimi ope-
raatioissa, joissa Suomi vastasi kaikista lähe-
tettyjen asiantuntijoiden palkka- ja  muista 
kustannuksista.  

Kaikissa näissä tapauksissa palkkaraken-
teen muutos vähentäisi henkilöstökustannuk-
sia, koska se osuus palkkakustannuksista, 
jonka perusteella henkilöstösivukuluja on 
maksettava, pienenisi arviolta 28 prosenttia. 
Lopullisessa vaikutuksessa on kuitenkin otet-
tava huomioon se, että palkkarakenteen muu-
tos pienentäisi samalla veronsaajien tuloja 
arviolta henkilöstösivukulujen vähenemistä 
vastaavalla määrällä. 

Toiseksi palkkarakenteen muutos yhdessä 
tuloverolakiin ehdotettavan muutoksen kans-
sa vähentäisi hallinnollista työtä ja siten 
myös hallinnollisia kustannuksia. Palkkara-
kenteen muutoksen jälkeen asiantuntijoiden 
ei tarvitsisi laatia kuukausittain matkalaskuja. 
Valtiotyönantajalta vapautuisi hallinnollisia 
resursseja, koska enää ei olisi tarvetta asia- ja 
numerotarkastuksen sekä hyväksynnän jär-
jestämiseksi matkalaskuille ja niiden liitteil-
le. 

Tässä esityksessä on ehdotettu, että palve-
lusaika tässä laissa tarkoitetussa palvelussuh-
teessa oikeuttaisi valtion eläkelaissa tarkoi-
tettuun sotilaseläkkeeseen. Tällä olisi henki-
löstökustannuksia lisäävä vaikutus. Sotilas-
eläkkeeseen oikeutetut siirtyvät eläkkeelle 
ennen yleistä valtion eläkelain mukaista elä-
keikää, joten heidän kohdallaan eläkemaksu-
prosentti olisi yleistä maksuprosenttia korke-
ampi. Yleinen maksuprosentti on 18,9 % ja 
sotilaseläkeoikeuden tuottavissa tehtävissä se 
on korkeimmillaan 29,46 %. Vaikutus rajoit-
tuisi kuitenkin muutamaan henkilöön vuo-
dessa. Viiden henkilön osalta kustannuksia 
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korottava vaikutus olisi arviolta 28 000 euroa 
vuodessa. 

Erotuksena muusta siviilihenkilöstön osal-
listumisesta kriisinhallintaan kansainvälisestä 
pelastustoiminnasta aiheutuneet kustannukset 
maksetaan sisäasiainministeriön momentilta 
26.80.22 (erityismenot). Käyttöperusteiden 
mukaan määrärahaa saa käyttää toimintakus-
tannuksiin, jotka aiheutuvat kansainvälisen 
hätäavun antamisesta ja vastaanottamisesta 
sekä siihen varautumisesta. Määrärahaa saa 
käyttää myös kansainvälisen avun antami-
seen EU:n siviilikriisinhallintajärjestelmien 
puitteissa sekä YK:n alaisena toimivan kata-
strofien arviointi- ja koordinointiryhmän 
(UNDAC), Naton Euro-Atlanttisen kump-
panuusneuvoston (Euro-Atlantic Partnership 
Council, EPAC) asiantuntijoiden, Suomen 
pelastuspalvelun kansainvälisen komennus-
kunnan (FRF) kahden- tai monenvälisistä 
komennuksista johtuviin palkkaus- ja toimin-
takustannuksiin.  

Kokonaisuutena voidaan arvioida, että eh-
dotetusta lainsäädännöstä ei aiheutuisi sellai-
sia lisämenoja, joita ei pystyttäisi hoitamaan 
hallinnonaloittaisten kehysten puitteissa. 

 
5.  Asian valmiste lu 

5.1. Valmisteluvaiheet ja -aineisto 

Sisäasiainministeriö asetti 24 päivänä elo-
kuuta 2001 työryhmän, joka sai tehtäväkseen 
selvittää siviilikriisinhallinnan koordinoinnin 
järjestämistä. Tavoitteena oli löytää kansain-
välisen siviilikriisinhallintatoiminnan laajen-
tumisen edellyttämä ratkaisu viranomais-
koordinointia ja tarvittavia kansallisia voi-
mavaroja koskeviin kysymyksiin. Työryh-
män tehtävänä oli muun muassa määrittää 
työnjako sisäasiainministeriön ja ulkoasiain-
ministeriön sekä puolustushallinnon kesken. 

Työryhmä totesi 31 päivänä tammikuuta 
2002 valmistuneessa mietinnössään (Sisäasi-
ainministeriön julkaisu 1/2002), että siviili-
kriisinhallintatehtävistä saatavaa monipuolis-
ta kokemusta voidaan hyödyntää myös koti-
maan tehtävissä. Varautuminen yhteiskunnan 
normaaliolojen suuronnettomuuksiin, häiriö-
tilanteisiin ja poikkeusoloihin sekä kansain-
välisiin siviilikriisinhallintatehtäviin tukevat 
toisiaan. Sisäasiainministeriön keskeinen 

rooli poikkeusoloihin varautumisessa oli yksi 
peruste siviilikriisinhallinnan kotimaan val-
miuksien yleisen koordinoinnin ja kehittämi-
sen siirtämiseksi sisäasiainministeriön vas-
tuulle. 

Toimeksiannossa annettujen tehtävien li-
säksi työryhmä käsitteli eräitä siviilikriisin-
hallintatehtäviin varautumisen ja toimintaan 
osallistumisen kannalta keskeisiä asioita 
(esimerkiksi asiantuntijoiden rekrytointi, 
koulutus, työehdot ja materiaalinen valmius) 
ja teki niitä koskevia ehdotuksia. Erityisinä 
sisäasiainministeriölle kuuluvina tehtävinä 
työryhmä mainitsi muun muassa asiantunti-
joiden oikeudellisen aseman ja palvelussuh-
teen ehtojen kehittämisen sekä siviilikriisin-
hallintavalmennuksen yleisen koordinoinnin 
ja suunnittelun. 

Työryhmän mietinnössä ei annettu nimen-
omaista toimeksiantoa siviilikriisinhallinta-
toimintaa koskevan lain säätämiseksi tai to-
dettu laintasoisen sääntelyn olevan tarpeelli-
nen siviilikriisinhallinnan koordinaation jär-
jestämiseksi tai siviilikriisinhallinnan asian-
tuntijoiden oikeudellisen aseman kehittämi-
seksi. Yleisperusteluissa esitetyt asiantunti-
joiden oikeudelliseen asemaan liittyvät epä-
kohdat, viranomaisten tehtäviin ja työnja-
koon liittyvät epätarkkuudet sekä hallinnolli-
sen ohjauksen keskittämisen tarve puolsivat 
kuitenkin laintasoisen sääntelyn ottamista 
valmistelun lähtökohdaksi.  

Sisäasiainministeriö asetti 23 päivänä tou-
kokuuta 2003 työryhmän, jolle annettiin teh-
täväksi valmistella Suomen osallistumista si-
viilikriisinhallintatoimintaan koskevaa lain-
säädäntöä. Lainvalmistelun tavoitteena oli 
sekä toiminnan yleisen järjestelyn selkeyttä-
minen että siviilikriisinhallintatehtäviin lähe-
tettävien asiantuntijoiden palvelussuhteen eh-
tojen määrittely. Työryhmä luovutti mietin-
tönsä 28 päivänä huhtikuuta 2004 (Sisäasi-
ainministeriön julkaisu 24/2004). 

 
5.2. Lausunnot 

Keväällä 2004 luovutetusta mietinnöstä 
pyydettiin lausunnot valtioneuvoston kansli-
alta, ulkoasiainministeriöltä, oikeusministeri-
öltä, puolustusministeriöltä, valtiovarainmi-
nisteriöltä, työministeriöltä sekä sosiaali- ja 
terveysministeriöltä, sisäasiainministeriön 
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hallintopalveluyksiköltä ja kuntaosastolta, 
pelastusosastolta, poliisiosastolta ja rajavar-
tio-osastolta. Lisäksi lausunnot pyydettiin oi-
keuskanslerinvirastolta, eduskunnan oikeus-
asiamiehen kanslialta, tietosuojavaltuutetun 
toimistolta, keskeisiltä työmarkkina- ja kan-
salaisjärjestöiltä sekä Suomen Punaiselta Ris-
tiltä. 

Yleisesti mietinnössä ehdotettua lainsää-
däntöä ja kriisinhallintatehtävissä työskente-
levän siviilihenkilöstön oikeudellisen aseman 
järjestämistä pidettiin tarpeellisena. Eräiden 
lausunnonantajien mielestä henkilön oikeus 
saada virkavapautta tässä laissa tarkoitetun 
palvelussuhteen ajaksi saattaisi kohtuutto-
masti vaikeuttaa työnantajan tilannetta. Toi-

saalta pidettiin tärkeänä säätää siviilihenki-
löstön oikeudesta saada virkavapautta krii-
sinhallintatehtävissä työskentelyä varten rau-
hanturvaamislakia vastaavalla tavalla. 

Erityisesti työntekijöitä edustavat työmark-
kinajärjestöt katsoivat, että palvelussuhteessa 
olevan siviilihenkilöstön oikeudellinen ase-
ma tulisi ensisijaisesti järjestää virkasuhteek-
si ja palvelussuhteen ehdoista tulisi olla 
mahdollista sopia virkaehtosopimuksin. Osa 
lausunnonantajista piti kuitenkin ehdotettua 
lähestymistapaa tarkoituksenmukaisena krii-
sinhallintatoiminnan luonteesta johtuen. 

Lausunnoissa esitettiin myös sisällöllisiä ja 
lakiteknisiä korjauksia, joista suurin osa on 
otettu esityksessä huomioon. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1.  Lakiehdotusten perustelut  

1.1. Laki siviilihenkilöstön osallistumises-
ta kriisinhallintaan 

1 luku.  Yleiset säännökset 

1 §. Lain tarkoitus. Perustuslain 1 §:n 3 
momentin mukaan Suomi osallistuu kansain-
väliseen yhteistyöhön rauhan ja ihmisoikeuk-
sien turvaamiseksi sekä yhteiskunnan kehit-
tämiseksi. Lainkohtaa koskevan hallituksen 
esityksen (HE 1/1998 vp) mukaan säännös 
ilmaisee Suomen valtion myönteisen suhtau-
tumisen kansainväliseen yhteistoimintaan. 
Säännöksen viittaus yhteiskunnan kehittämi-
seen on tarkoitettu kattamaan kansainvälisen 
yhteistoiminnan moninaiset kansalliset pää-
määrät. 

Suomen perustuslain säännöksessä esitetty-
jä perusteita ei ole viimeksi mainitun halli-
tuksen esityksen mukaan tarkoitettu tulkitta-
vaksi sillä tavoin tyhjentäviksi, että ne muo-
dostaisivat ehdottoman rajan sille, minkälai-
seen kansainväliseen yhteistoimintaan Suomi 
voisi osallistua. Sen sijaan Suomen perustus-
lain 94 §:n 3 momentin säännös, jonka mu-
kaan kansainvälinen velvoite ei saa vaarantaa 
valtiosäännön kansanvaltaisia perusteita, 
saattaa asettaa rajoituksia kansainväliselle 
yhteistoiminnalle. 

Tässä laissa tarkoitettu toiminta on osa 
Suomen osallistumista kansainväliseen yh-
teistyöhön. Osallistuminen tapahtuu lähettä-
mällä siviilihenkilöstöä erilaisiin kriisinhal-
lintatehtäviin. Lain tarkoitus on yleisesti 
määritelty osallistumisen tavoitteiden kautta. 
Pykälän 1 kohdan mukaisesti siviilihenkilös-
tön osallistuminen kansainväliseen kriisin-
hallintaan voi tapahtua kaikissa kriisisyklin 
eri vaiheissa. Kriisinhallinta on kokonaisuu-
tena jatkumo, jonka vaiheita ovat konflik-
tinesto, akuutin vaiheen kriisinhallinta sekä 
kriisien jälkihoito. Pykälän 1 kohdassa krii-
sillä tarkoitetaan ihmisen aiheuttaman kon-
fliktin uhkaa tai seurauksia.  

Pykälän 2 kohdalla tarkoitetaan erityisesti 
pelastustoimintaa, joka ei ole perusluonteel-
taan kriisinhallintaa vaan humanitaarista 

apua. Pelastustoiminta on kuitenkin EU:ssa 
yksi siviilikriisinhallintatoiminnan painopis-
tealueista ja se on myös selkeästi siviilihenki-
löstön osallistumista kriisinhallintaan. Pelas-
tustoiminnan kohteena voivat kuitenkin olla 
ihmisen aiheuttamista konflikteista riippu-
mattomat, suuronnettomuuden tai luonnonka-
tastrofin aiheuttamat kriisit. Lain tarkoituk-
sena on tukea myös Suomen osallistumista 
kansainväliseen pelastustoimintaan, minkä 
takia kyseisen toiminnan tavoitteet on määri-
telty erikseen. 

Pykälän 3 kohtaan on selkeyden vuoksi ta-
voitteeksi määritelty EU:n ja kansainvälisten 
järjestöjen kriisinhallintavalmiuksien kehit-
tämisen tukeminen. Kriisinhallintavalmiuksi-
en kehittäminen ei ole välttämättä sidoksissa 
tiettyyn konfliktiin tai kriisitilanteeseen, mut-
ta kriisinhallintavalmiuksilla on välitön yhte-
ys käytännön kriisinhallinnan onnistumiseen. 
Järjestöjen sihteeristöissä tapahtuva kriisin-
hallintavalmiuksien kehittäminen kuten krii-
sinhallintaoperaatioiden valmistelu ja suun-
nittelu sekä toteutettujen operaatioiden ana-
lysointi ovat myös osa sitä kansainvälistä 
kriisinhallintaa, jota Suomi tukee. 

2 §. Lain soveltamisala. Pykälän 1 momen-
tissa määriteltäisiin kolme tämän lain sovel-
tamisalaan kuuluvaa kokonaisuutta. Pykälän 
1 momentin 1 kohdan mukaan tässä laissa 
säädettäisiin Suomen osallistumisesta krii-
sinhallintaan ulkomailla silloin kun osallis-
tuminen tapahtuu lähettämällä valtion palve-
luksessa olevaa siviilihenkilöstöä ulkomaille 
kriisinhallintatehtäviin. Kysymys voi olla se-
kä kriisialueella toteutettavista operaatioista 
että EU:n ja kansainvälisten järjestöjen krii-
sinhallintavalmiuksien kehittämisestä. 

Lain soveltamisalaan kuuluvat pykälän 1 
momentin 2 kohdan mukaan toimenpiteet, 
joiden tavoitteena on ylläpitää ja kehittää ko-
timaan valmiuksia osallistua kansainväliseen 
kriisinhallintaan tässä laissa tarkoitetulla ta-
valla. Kotimaan valmiudet ja vastuuviran-
omainen, jolle niistä huolehtiminen kuuluu, 
määriteltäisiin jäljempänä 3 ja 4 pykälissä. 
Vastuuviranomaisen tulee ylläpitää ja kehit-
tää kotimaan valmiuksia Suomen EU:lle ja 
kansainvälisille järjestöille antamien si-
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toumusten mukaisesti. 
Tässä laissa säädettäisiin 1 momentin 3 

kohdan mukaan kriisinhallintaan osallistuvan 
siviilihenkilöstön oikeuksista ja velvollisuuk-
sista. Vaikka lain soveltamisalaan kuuluu 
myös kotimaan valmiuksien ylläpitäminen ja 
kehittäminen, tässä laissa määriteltyjä palve-
lussuhteen ehtoja ei tämän lain perusteella 
voitaisi soveltaa muussa palvelussuhteessa 
kuin kriisinhallintatehtävässä ulkomailla. 

Pykälän 2 momentissa määriteltäisiin lain 
soveltamisalaan toiminnan luonteesta johtu-
via rajoituksia. Konfliktitilanteisiin liittyvä 
kriisinhallinta on kokonaisuus, johon kuuluu 
sekä erilaisia siviili- että sotilastoimintoja. 
Usein ne ovat samanaikaisia ja toisistaan 
riippuvaisia, vaikka kysymys on erilaisten 
organisaatioiden toiminnasta. Humanitaari-
nen apu, kehitysyhteistyö ja sotilaallinen 
kriisinhallinta on kuitenkin erotettava siviili-
henkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan. 

Humanitaarisen avustustoiminnan osalta 
rajaus on perusteltu mutta vaikeasti määritel-
tävissä. Humanitaarinen apu on muun muas-
sa humanitaarisesta avusta annetussa neuvos-
ton asetuksessa määritelty puolueettomiksi 
avustus- ja suojelutoimiksi, jotka suuntautu-
vat luonnonmullistusten, ihmisten aiheutta-
mien tapahtumien, kuten sotien ja selkkaus-
ten, tai luonnonmullistuksiin verrattavissa 
olevien tai ihmisten aiheuttamien poikkeuk-
sellisten tilanteiden ja olosuhteiden uhreiksi 
joutuneiden kolmansien maiden väestöjen, 
erityisesti vaaralle kaikkein alttiimpien väes-
tönosien ja ensisijaisesti kehitysmaiden väes-
töjen, hyväksi.  

Kriisinhallinnan ja humanitaaristen avus-
tustoimien yksi yhteisistä tavoitteista on pe-
lastaa ja varjella ihmishenkiä katastrofitilan-
teissa ja niiden jälkeen sekä luonnonmullis-
tuksissa. Humanitaarinen apu on kuitenkin 
välitöntä hätäapua, jonka antamisessa ulko- 
ja turvallisuuspoliittinen harkinta ei ole niin 
merkittävässä asemassa. Kriisinhallintaan 
osallistuva siviilihenkilöstö tekee osittain 
humanitaarista työtä, mutta kriisinhallinta-
toiminnan tavoite ei ole koskaan puhtaasti 
humanitaarinen. 

Vaikka pelastustoiminta on perusluonteel-
taan humanitaarista apua, se on selkeästi 
myös osa tässä laissa tarkoitettua toimintaa. 
Tästä syystä pelastustoimen alaan kuuluvan 

avun antaminen pelastuslain 49 §:n nojalla 
kuuluu tämän lain soveltamisalaan silloinkin, 
kun siihen ei liity ulko- ja turvallisuuspoliit-
tista harkintaa. Koska tuolloin on kysymys 
välittömästä hätäavusta, päätöksenteko ta-
pahtuu pelastuslain mukaisesti. Jos pelastus-
toimintaa olisi tarkoitus toteuttaa kriisitilan-
teessa, jossa osallistumispäätökseen liittyisi 
ulko- ja turvallisuuspoliittista harkintaa, osal-
listumisesta päättäisi ulkoasiainministeriö. 

Kehitysyhteistyön osalta selkein erottava 
seikka on aikatekijä. Siviilihenkilöstön osal-
listuminen kriisinhallintaan saattaa kestää ti-
lanteesta ja olosuhteista riippuen useita vuo-
sia, mutta verrattuna kehitysyhteistyöhön ky-
symys on kuitenkin tilapäisistä toimenpiteis-
tä. Tässä laissa tarkoitettu siviilihenkilöstön 
osallistuminen kriisinhallintaan on myös ke-
hitysyhteistyötä selkeämmin sidoksissa taus-
talla olevaan konfliktiin tai sen uhkaan.  Ul-
koasiainministeriöstä annetun valtioneuvos-
ton asetuksen mukaan kehityspolitiikan ja 
-yhteistyön valmistelu ja toimeenpano sekä 
humanitaarinen apu kuuluvat ulkoasiainmi-
nisteriön tehtäviin. Tulkinta siitä, onko tietty 
toiminta kriisinhallintaa vai kehitysyhteistyö-
tä, kuuluu siten ulkoasiainministeriön tehtä-
viin.  

Sotilaallisen kriisinhallinnan osalta nimen-
omainen rajaus soveltamisalaan on perustel-
tu, koska kyseistä toimintaa koskee oma lain-
säädäntö. Rauhanturvaamislaki sisältää muun 
muassa yksityiskohtaiset säännökset  sotilaal-
liseen kriisinhallintaan osallistumista koske-
vasta päätöksentekomenettelystä ja määräyk-
set rauhanturvaamistoimintaan osallistuvan 
henkilöstön oikeudellisesta asemasta. 

3 §. Toimialajako. Pykälässä säädettäisiin 
ulko- ja sisäasiainministeriön välinen toimi-
alajako tämän lain soveltamisalaan kuuluvis-
sa asioissa. Pykälän 1 momentin mukaan ul-
koasiainministeriö käsittelisi siviilihenkilös-
tön osallistumista kriisinhallintaan koskevat 
asiat. Päätöksenteko siviilihenkilöstön lähet-
tämisestä kriisinhallintatehtäviin on osa 
Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Si-
sällöllisesti ulkoasiainministeriö päättäisi se-
kä siitä mihin kriisinhallintaoperaatioon tai 
-tehtäviin siviilihenkilöstöä lähetettäisiin että 
lähetettävän henkilöstön määrästä. Ulkoasi-
ainministeriön olisi osallistumispäätöstä teh-
täessä arvioitava myös se, onko kysymys sel-
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laisesta kansainvälisestä yhteistyöstä, johon 
Suomi voi osallistua. Ulkoasiainministeriön 
olisi myös pyrittävä varmistamaan, että krii-
sinhallintaoperaation toimeenpanija on sol-
minut kohdemaan tai -alueen kanssa sopi-
muksen, jossa toimeenpanijan palvelukseen 
asetettujen Suomen lähettämien asiantunti-
joiden oikeudellinen asema on turvattu. 

 Pykälän 2 momentin mukaan sisäasiain-
ministeriö käsittelisi tässä laissa tarkoitetun 
siviilihenkilöstön osallistumisen kriisinhal-
lintaan edellyttämiä kotimaan valmiuksia 
koskevat asiat. Kotimaan valmiudet on mää-
ritelty jäljempänä 4 pykälässä.  

Sisäasiainministeriö käsittelisi myös sivii-
lihenkilöstön lähettämistä kriisinhallintateh-
täviin koskevat asiat, kun kysymys on pelas-
tustoimen alaan kuuluvan avun antamisesta 
pelastuslaissa tarkoitetulla tavalla. Pelastus-
lain 49 §:n mukaan sen lisäksi, mitä valtioi-
den välillä on sovittu, sisäasiainministeriö 
voi toisen valtion tai kansainvälisen järjestön 
esittämän pyynnön perusteella päättää pelas-
tustoimeen kuuluvan avun antamisesta ulko-
maille, milloin avun antaminen ihmisten, 
ympäristön tai omaisuuden turvaamiseksi on 
perusteltua. 

Suomi antaa pelastustoimen alaan kuuluvaa 
apua muun muassa asettamalla pelastusalan 
asiantuntijoita YK:n arviointi- ja koordinaa-
tioryhmään, joka lähetetään kriisialueelle ar-
viointitehtäviin. Ryhmän tehtävänä on katsoa 
mitä on tapahtunut, arvioida mitä apua tarvi-
taan, kuinka paljon ja mistä apua saadaan. 
Suomella on myös valmius osallistua kan-
sainväliseen pelastustoimintaan lähettämällä 
pelastusmuodostelma kriisialueelle. Pelas-
tusmuodostelman koko vahvuus on 196 hen-
kilöä ja Suomen valmius on yksi joukkueel-
linen eli noin 30 henkilöä. 

Päätös avun antamisesta on tehtävä nopeas-
ti ja erityisesti YK:lla on valmiit toiminta-
mallit, jotka edellyttävät kansallisesti nopeaa 
päätöksentekomenettelyä. Sisäasiainministe-
riön työjärjestyksen mukaan päätöksen pelas-
tuslain 49 §:n mukaisesta pelastustoimen 
alaan kuuluvan avun antamisesta tekee sisä-
asiainministeriön pelastusylijohtaja. Silloin 
kun pelastushenkilöstön lähettäminen ei edel-
lytä ulko- ja turvallisuuspoliittista harkintaa, 
pelastushenkilöstön lähettämisestä pelastus-
lain nojalla päättäisi edelleen sisäasiainminis-

teriö. 
Toimivalta osallistumispäätöksen tekemi-

seksi toimisi samalla myös lain sovelta-
misalan tarkentajana. Tässä laissa määritelty-
jä palvelussuhteen ehtoja voitaisiin soveltaa 
suoraan tämän lain nojalla ainoastaan niissä 
tapauksissa, joissa päätöksen siviilihenkilös-
tön lähettämisestä on tehnyt ulkoasiainminis-
teriö tämän lain nojalla tai sisäasiainministe-
riö pelastuslain nojalla.  

4 §. Kotimaan valmiudet. Pykälässä määri-
teltäisiin tyhjentävästi siviilihenkilöstön osal-
listumisen kriisinhallintaan edellyttämät ko-
timaan valmiudet. Kotimaan valmiuksien yl-
läpitämisestä ja kehittämisestä vastaisi sisä-
asiainministeriö. 

Pykälän 1 kohdan mukaan sisäasiainminis-
teriö vastaisi kriisinhallintaan ulkomaille lä-
hetettävän siviilihenkilöstön rekrytointival-
miuksista. Rekrytoinnilla tarkoitetaan henki-
löstön hankkimista, värväämistä, palkkaa-
mista ja ottamista palvelukseen. Rekrytointi-
valmiudet on kuitenkin eri asia kuin varsi-
nainen rekrytointi, josta vastaisi aina nimittä-
vä viranomainen. Sisäasiainministeriön teh-
tävänä on sen sijaan huolehtia ulkomaille lä-
hetettävän siviilihenkilöstön rekrytointijärjes-
telmän ylläpitämisestä ja kehittämisestä si-
ten, että henkilöstön valinta ja lähettäminen 
kriisinhallintatehtäviin tapahtuu tehokkaasti. 
Tätä tarkoitusta varten tässä laissa on sään-
nökset perustettavasta asiantuntijarekisteris-
tä, jonka rekisterinpitäjänä toimisi sisäasi-
ainministeriö.  

Kotimaan valmiuksiin kuuluvat pykälän 2 
kohdan mukaan myös materiaaliset ja logisti-
set valmiudet. Sisäasiainministeriö vastaisi 
asiantuntijoiden varustamisesta siltä osin, 
kun kysymys on kriisinhallintaoperaation 
toimeenpanijan edellyttämästä varustuksesta. 
Sisäasiainministeriö myös koordinoisi sivii-
lihenkilöstön kriisinhallintaan edellyttämän 
materiaalihallinnon sekä kuljetusten ja mui-
den logististen järjestelyjen kehittämistä yh-
teistyössä eri hallinnonalojen kanssa. 

Materiaalisista valmiuksista huolehtimi-
seen kuuluisi myös huolehtia sellaisesta yh-
teisestä varustuksesta, joka sopii useiden vi-
ranomaisten tarpeisiin ja voitaisiin taloudelli-
simmin hankkia ja varastoida keskitetysti. 
Materiaalin ja kaluston hankkimiseksi sekä 
valmiusvarastoinnin kehittämiseksi sisäasi-
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ainministeriö toimisi yhteistyössä Huolto-
varmuuskeskuksen, puolustusvoimien ja kan-
salaisjärjestöjen kanssa. 

Pykälän 3 kohdassa säädetty siviilihenki-
löstölle annettavan kriisinhallintakoulutuksen 
järjestäminen sisältäisi lisäksi koulutukseen 
liittyvän yleisen koordinoinnin. Kaikille yh-
teisen koulutuksen lisäksi sisäasiainministe-
riön vastuulla olisi myös erityisalojen, kuten 
oikeus- ja siviilihallinto, koulutus. Eri hallin-
nonalojen asiantuntijoille suunnattu koulutus 
suunniteltaisiin ja järjestettäisiin yhteistyössä 
kyseisen hallinnonalan kanssa. Koordinaatio 
edellyttäisi siten koulutussuunnitelman laa-
dintaa yhteistyössä eri hallinnonalojen ja 
kansalaisjärjestöjen kanssa.  

Pykälän 4 kohdassa määritelty, 1-3 kohdas-
sa yksilöityjen asioiden valmistelun yhteen-
sovittaminen eri hallinnon aloilla olisi toi-
saalta kehitystehtävä. Sisäasiainministeriön 
olisi aktiivisesti seurattava asioiden valmiste-
lua eri hallinnonaloilla ja huolehdittava siitä, 
että kokonaisuus olisi järjestetty mahdolli-
simman tarkoituksenmukaisesti. Toisaalta si-
säasiainministeriö olisi yleinen vastuuviran-
omainen, jonka puoleen olisi mahdollista 
kääntyä valmistelun yhteensovittamiseksi. 

Pykälän 5 kohdan mukaan kotimaan sisä-
asiainministeriö toimisi yhteistyössä kansa-
laisjärjestöjen kanssa 1-3 kohdassa yksilöity-
jen asioiden ylläpitämiseksi ja kehittämisek-
si. Kansalaisjärjestöjen kokemusta olisi mah-
dollistaa hyödyntää muun muassa rekrytoin-
tivalmiuksien ja siviilihenkilöstölle annetta-
van kriisinhallintakoulutuksen kehittämises-
sä. Yhteistoimintaan kuuluisi myös asioista 
tiedottaminen kansalaisjärjestöille. 

 
2 luku.  Palvelussuhteessa olevan oi-

keudet ja velvollisuudet 

5 §. Julkisoikeudellinen palvelussuhde. Py-
kälän 1 momentin mukaisesti kriisinhallin-
taan ulkomailla osallistuva siviilihenkilöstö 
olisi määräaikaisessa julkisoikeudellisessa 
palvelussuhteessa valtioon. Valtion virka-
mieslain mukaan virkamieheksi voidaan ni-
mittää määräajaksi tai muutoin rajoitetuksi 
ajaksi, jos työn luonne, sijaisuus, avoinna 
olevaan virkaan kuuluvien tehtävien hoidon 
väliaikainen järjestäminen tai harjoittelu 
edellyttää määräaikaista virkasuhdetta. 

Kriisinhallintatehtävät ovat kaikki luonteel-
taan määräaikaisia. Siviiliasiantuntija asete-
taan määräajaksi, yleensä kuuden kuukauden 
tai enintään vuoden jaksoissa EU:n, kansain-
välisen järjestön tai kriisinhallintaoperaation 
toimeenpanijan palvelukseen. Suomella ei 
ole edes mahdollisuutta asettaa henkilöä krii-
sinhallintatehtävään pidemmäksi aikaa.  

Valtiotyönantajaa edustaisi pääsääntöisesti 
sisäasiainministeriö. Ulkoasiainministeriö 
edustaisi valtiotyönantajaa silloin, kun se oli-
si ulko- ja turvallisuuspoliittisesti tarkoituk-
senmukaista. Tällä tarkoitettaisiin esimerkik-
si tilannetta, jossa tiettyyn kriisinhallintateh-
tävään nimitettävän henkilön asema tai teh-
tävät olisivat ulko- ja turvallisuuspoliittisesti 
erittäin merkittäviä. Tarkoituksenmukaisuus-
harkinta voi tulla ajankohtaiseksi esimerkiksi 
eri kansainvälisten järjestöjen (esimerkiksi 
ETYJ:n puheenjohtajan) käyttöön asetettujen 
neuvonantajien osalta. 

Pykälän 2 momentin mukaisesti palvelus-
suhteeseen otettavien henkilöiden oikeuksista 
ja velvollisuuksista säädettäisiin tässä laissa 
siltä osin, kuin ne poikkeavat siitä, mitä val-
tion virkamieslaissa säädetään. Muutoin krii-
sinhallintaan osallistuvan siviilihenkilöstön 
oikeudellinen asema määräytyisi valtion vir-
kamieslain ja sen nojalla annettujen säädös-
ten mukaisesti. Siviilihenkilöstön oikeuksien 
ja velvollisuuksien perustana olisivat siis 
määräaikaista virkasuhdetta koskevat sää-
dökset siltä osin, kuin henkilöiden oikeuksis-
ta ja velvollisuuksista ei ole tässä laissa sää-
detty virkasuhteesta poikkeavasti. 

Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että val-
tiotyönantajan ja palvelussuhteessa olevan 
henkilön yleiset oikeudet ja velvollisuudet 
määräytyisivät valtion virkamieslain mukai-
sesti. Palvelussuhteessa olevalla henkilöllä 
olisi esimerkiksi oikeus hakea muutosta pal-
velussuhdetta koskevassa asiassa tehtyyn 
päätöksen kuten valtion virkamieslaissa on 
säädetty. 

Valtion virkaehtosopimuslain mukaan val-
tion virkamieslaissa tarkoitettujen valtion 
virkamiesten palvelussuhteen ehtojen vahvis-
tamiseksi virkaehtosopimuksin ja työrauhan 
turvaamiseksi neuvotellaan sen mukaan kuin 
valtiovirkaehtosopimuslaissa säädetään. Täs-
sä laissa tarkoitettu muu julkisoikeudellinen 
palvelussuhde ei olisi valtion virkamieslaissa 



 HE 206/2004 vp  
  
    

 

41

tarkoitettu virkasuhde. Palvelussuhteen oi-
keudellisen luonteen selventämiseksi pykälän 
3 momenttiin on otettu säännös, jonka mu-
kaan tässä laissa tarkoitetun palvelussuhteen 
ehdoista ei voisi sopia virkaehtosopimuksel-
la, ellei tässä laissa ole toisin säädetty. Järjes-
tely vastaa rauhanturvaamislaissa omaksuttua 
rauhanturvaamishenkilöstön oikeudellista 
asemaa.  

Tässä laissa ei ole asetettu palvelussuhtee-
seen otettavalle henkilölle yleisiä tai erityisiä 
kelpoisuusvaatimuksia. Valtion virkamies-
lain 6 §:ssä on yleisten nimitysperusteiden 
osalta viitattu Suomen perustuslakiin, jonka 
125 §:n 2 momentissa mainitut yleiset nimi-
tysperusteet koskevat kaikkia julkisia virko-
ja. Ne tulevat siten sovellettavaksi myös ni-
mitettäessä henkilöä tässä laissa tarkoitettuun 
palvelussuhteeseen. Yleiset nimitysperusteet 
ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. 
Yleisiä nimitysperusteita tulkittaessa on otet-
tava huomioon palvelussuhteen nimi ja teh-
täväpiiri sekä palvelussuhteeseen kuuluvat 
konkreettiset työtehtävät. 

Useiden kriisinhallintatehtävissä työskente-
levien siviiliasiantuntijoiden taustavirkoihin 
liittyy kelpoisuusvaatimuksena Suomen kan-
salaisuus. Vuoden 2003 lopussa 87 kriisin-
hallintatehtävässä työskennelleestä asiantun-
tijasta 37 oli poliisiviroissa toimivia virka-
miehiä. Valtion virkamieslain mukaan polii-
silaissa (493/1995) tarkoitettuun poliisimie-
hen virkaan voidaan nimittää vain Suomen 
kansalainen. 

Valtion virkamieslain mukaan myös tuo-
marin virkaan ja virkaan, johon kuuluu viral-
lisen syyttäjän tehtäviä tai virkaan, johon ni-
mitetty kuuluu vankilan johtokuntaan, voi-
daan nimittää vain Suomen kansalainen. Oi-
keushallinnon asiantuntijat edustavat tyypil-
lisesti suomalaista tuomari- ja syyttäjäam-
mattikuntaa sekä vankeinhoidon asiantunte-
musta. Kriisinhallintaoperaatioissa työsken-
teli vuoden 2003 lopussa oikeushallinnon 
tehtävissä 11 asiantuntijaa. Lisäksi monissa 
tarkkailuoperaatioissa työskentelee poliisi-
henkilöitä sekä syyttäjiä ja tuomareita. Myös 
rajavartiolaitoksen virkaan voidaan valtion 
virkamieslain mukaan nimittää ainoastaan 
Suomen kansalainen. 

Kriisinhallintatehtäviin lähdössä olevalle 
siviilihenkilöstölle asetettavat konkreettiset 

vaatimukset ovat pääasiassa tehtävän edellyt-
tämiä. Näiden kelpoisuusvaatimusten kirjaa-
minen lain tasolla ei ole tarkoituksenmukais-
ta. Kriisinhallintatehtävät vaihtelevat fyysi-
sesti erittäin vaativista rajavalvontatehtävistä 
eri kansainvälisten järjestöjen sihteeristöissä 
suoritettaviin, vahvaa esimies- ja hallintoko-
kemusta edellyttäviin esikuntatehtäviin. 

EU ja kansainväliset järjestöt edellyttävät 
usein heidän käyttöönsä asetettavan siviili-
asiantuntijan luotettavuuden selvittämistä 
kansalliselta turvallisuusviranomaiselta. 
Suomeen kansallinen turvallisuusviranomai-
nen perustettiin ulkoasiainministeriöön Na-
ton rauhankumppanuusohjelmaan liityttäessä 
vuonna 1994. Kansallinen turvallisuusviran-
omainen vastaa vieraiden valtioiden tai kan-
sainvälisten järjestöjen sille luovuttamien 
turvaluokiteltujen tietojen turvaamisesta niin 
kotimaassa kuin ulkomaillakin. Lisäksi kan-
sallinen turvallisuusviranomainen vastaa 
muun muassa turvaluokiteltujen tietojen re-
kisteristä, turvajärjestelyjen määräaikaistar-
kastuksista, henkilöiden turvallisuusselvityk-
sistä ja valtion edustamisesta kansainvälisillä 
foorumeilla kansallisissa turvallisuusasioissa.  

Ulkoasiainministeriössä kansallisen turval-
lisuusviranomaisen tehtävät on määrätty hal-
linnolliselle alivaltiosihteerille. Henkilöstö-
turvallisuudesta vastaa turvallisuusyksikkö. 

Ulkoasiainministeriö hakee poikkeuksetta 
kriisinhallintatehtäviin lähetettävistä siviili-
asiantuntijoista, joiden luotettavuudesta on 
pyydetty lausuntoa, turvallisuusselvityksistä 
annetussa laissa (177/2002) mainitun perus-
muotoisen turvallisuusselvityksen. Selvitys 
voidaan kyseisen lain 2 §:n mukaan pyytää, 
kun tavoitteena on parantaa mahdollisuuksia 
ennakolta estää rikokset, jotka vakavasti va-
hingoittaisivat muun muassa Suomen suhtei-
ta toiseen valtioon tai kansainväliseen järjes-
töön.  

Turvallisuusselvityksistä annetun lain 12 
§:n 1 momentin mukaan hakijan on hävitet-
tävä turvallisuusselvitys heti, kun se ei enää 
ole tarpeen selvitystä haettaessa ilmoitetun 
käyttötarkoituksen kannalta, kuitenkin vii-
meistään kahden vuoden kuluttua selvityksen 
tekemisestä. Mikäli ehdolle asetettua henki-
löä ei ole valittu tehtävään, tulee turvalli-
suusselvitys välittömästi hävittää. 

Käytännön vaatimuksina kriisinhallintateh-
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täviin voidaan vielä mainita henkilökohtai-
nen soveltuvuus, jolla tarkoitetaan henkilön 
soveltumista tiettyyn tehtävään persoonallis-
ten ominaisuuksiensa perusteella. Henkilö-
kohtainen soveltuvuus selvitetään pääsään-
töisesti haastattelun avulla. 

Työkieli kriisinhallintatehtävissä on poik-
keuksetta englanti, mutta tietyissä tehtävissä 
vaatimukseksi on saatettu määritellä esimer-
kiksi operaation toiminta-alueella paikallisen 
väestön käyttämän kielen osaaminen. Kieli-
taidon toteamiseksi on mahdollista vaatia 
kielitodistus. 

Lähes poikkeuksetta kriisialueille sijoittu-
viin tehtäviin on kelpoisuusvaatimukseksi 
asetettu tehtävän edellyttämä fyysinen ja 
psyykkinen terveys. Valtiotyönantaja on vas-
tuussa siitä, että kriisinhallintatehtävään eh-
dolle asetettava siviilihenkilöstö täyttää nämä 
vaatimukset. 

6 §. Palvelussuhteessa olevan henkilön 
asema. Pykälässä säädettäisiin, että palvelus-
suhteeseen otettu henkilö on toiminnallisesti 
EU:n, kansainvälisen järjestön tai kriisinhal-
lintaoperaation toimeenpanijan alainen. Krii-
sinhallintatehtävissä työskentelevän siviili-
henkilöstön asema on verrattavissa rauhan-
turvaamishenkilöstön asemaan heidän työs-
kennellessään rauhanturvaamisoperaatioissa. 
Rauhanturvaamistoiminnan käytännön toi-
meenpanosta annetun puolustusministeriön 
asetuksen (1154/2000) mukaan rauhantur-
vaamisorganisaatio on toiminnallisesti ope-
raation toimeenpanijan ja muutoin puolus-
tusministeriön alainen. 

Kriisinhallintaoperaation toimeenpanijana 
voi EU:n tai kansainvälisen järjestön lisäksi 
toimia myös itsenäinen organisaatio tai muu 
järjestely, joka ei ole rinnastettavissa kan-
sainväliseen järjestöön. Tällainen on esimer-
kiksi Sri Lankan ja Norjan hallitusten 18 päi-
vänä maaliskuuta 2002 allekirjoittamalla so-
pimuksella perustettu Sri Lankan tarkkai-
luoperaatio (Sri Lanka Monitoring Mission, 
SLMM). Operaatiolla on edellä mainittuun 
sopimukseen perustuva itsenäinen asema ja 
organisaatio. Tarkkailuoperaation tehtävänä 
on valvoa Sri Lankan hallituksen ja tamilijär-
jestön (Liberation Tigers of Tamil Eelam, 
LTTE) välistä aselepoa. 

Siviiliasiantuntijat toimivat kriisinhallinta-
tehtävissä usein yksilöinä eivätkä organisaa-

tiona. Heidän asemansa toiminnallisesti 
EU:n, kansainvälisen järjestön tai kriisinhal-
lintaoperaation toimeenpanijan alaisina tar-
koittaa käytännössä sitä, että he ovat velvol-
lisia suorittamaan heille osoitettuja tehtäviä. 
Työnjohto- ja valvontaoikeus on kuitenkin 
edelleen valtiotyönantajalla, jota edustaa ul-
ko- tai sisäasiainministeriö. 

Kriisinhallintaoperaation toimeenpanija 
saattaa esimerkiksi esittää lähetetyn siviili-
asiantuntijan siirtämistä vastuullisempaan 
tehtävään hyvän työpanoksen perusteella. 
Eräissä tapauksissa siviiliasiantuntijan siirto 
toiseen toimipaikkaan saattaa olla perusteltua 
operatiivisista syistä, esimerkiksi operaation 
toiminta-alueessa tapahtuvien muutosten ta-
kia. Siirto toiseen toimipaikkaan operaation 
toiminta-alueen laajentuessa, tai siirto uuteen 
tehtävään edellyttävät pääsääntöisesti valtio-
työnantajan suostumusta. Asettamalla siviili-
asiantuntijan kriisinhallintaoperaation palve-
lukseen valtiotyönantaja antaa toimeenpani-
jalle tietyn vapauden päättää käytännön työ-
tehtävistä, mutta ainoastaan valtiotyönantaja 
voi päättää siviiliasiantuntijan palvelussuh-
detta koskevista asioista. 

Kriisinhallintaoperaatioiden toimeenpanijat 
tiedostavat valtiotyönantajan aseman. Palve-
lukseen asetettu siviilihenkilöstö otetaan ope-
raatioissa vastaan tietoisina siitä, että valtio 
voi yksipuolisella päätöksellä milloin tahansa 
vetää lähettämänsä siviilihenkilöstön pois 
operaatiosta. 

7 §. Virkavapaus ja työ- tai virkasuhteen 
jatkuminen. Pykälä vastaa pääosin rauhan-
turvaamislain mukaista sääntelyä. Kriisinhal-
linta käsittää sekä sotilaiden että siviiliasian-
tuntijoiden toiminnan, eikä näiden kahden 
toimintamuodon asettaminen eriarvoiseen 
asemaan rekrytointimahdollisuuksien osalta 
ole perusteltua. Kriisinhallintaan osallistuvi-
en henkilöiden oikeudesta virkavapauteen on 
siten tarkoituksenmukaista säätää yhdenmu-
kaisesti.  

Pykälän 1 momentin mukaan valtion palve-
luksessa olevalla, tässä laissa tarkoitettuun 
palvelussuhteeseen nimitetyllä henkilöllä, 
olisi oikeus saada virkavapaata tai vapautusta 
työstä palvelussuhteen ajaksi. Kriisinhallinta-
tehtävissä työskentelevän siviilihenkilöstön 
palvelussuhteen kokonaispituus on pääsään-
töisesti enintään kaksi vuotta. Merkittävissä 
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johtotehtävissä Suomi on saattanut pitää tär-
keänä turvata tehtävän miehittäminen Suo-
men lähettämällä asiantuntijalla, jolloin joh-
totehtävässä toimivan henkilön palvelussuh-
detta on voitu jatkaa operaation toimeenpani-
jan pyynnöstä kahden vuoden jälkeenkin. 
Nämä ovat kuitenkin poikkeustapauksia. 
Useissa tapauksissa jo kriisinhallintaoperaa-
tion toimeenpanija on rajoittanut palvelus-
suhteen pituuden yhteen vuoteen. 

Pykälän 2 momentin mukaan työ- tai vir-
kasuhdetta ei saisi päättää tässä laissa tarkoi-
tettuun palvelussuhteeseen nimittämisen ta-
kia eikä myöskään tämän palvelussuhteen ai-
kana irtisanoa. Tällä säädöksellä säädetään 
muun julkisen sektorin kuin valtion ja yksi-
tyisen sektorin palveluksessa oleville vastaa-
va työ- ja virkasuhdeturva kuin valtion ja 
kunnan palveluksessa oleville. 

Poikkeuksena rauhanturvaamislaista virka-
vapauden ja työstä vapauttamisen myöntä-
misvelvoitetta ei kuitenkaan ehdoteta ulotet-
tavaksi koskemaan kriisinhallintatehtäviin 
annettavaa koulutusta. Vaikka koulutus antaa 
siviilihenkilöstölle hyvät edellytykset krii-
sinhallintatehtävässä toimimiselle, koulutuk-
seen merkitys ei ole niin olennainen kuin 
rauhanturvaamistoiminnassa. 

Palvelussuhteen päätyttyä tai keskeytettyä 
henkilö on otettava jälleen aikaisempaan tai 
siihen rinnastettavaan työhön. Menettelyn 
osalta pykälän 3 momentissa viitattaisiin 
rauhanturvaamislain mukaisesti siihen mitä 
palvelukseen kutsutun asevelvollisen työ- tai 
virkasuhteen jatkumisesta annetussa laissa 
(570/1961) säädetään. 

8 §. Lomakorvaus. Laki siviilihenkilöstön 
osallistumisesta kriisinhallintaan on tarkoitet-
tu henkilöstön oikeuksien ja velvollisuuksien 
ja palvelussuhteen ehtojen sääntelyssä tyh-
jentäväksi. Tässä laissa tarkoitetussa palve-
lussuhteessa olevalla siviilihenkilöstöllä ei 
olisi siten suoraan oikeutta vuosilomalain 
mukaisiin etuuksiin.  

Pykälässä säädettäisiin, että muulla kuin 
valtion palveluksesta virkavapaalla olevalla, 
palvelussuhteessa olevalla  henkilöllä olisi 
oikeus lomakorvaukseen siten kuin vuosilo-
malaissa säädetään. Kriisinhallintaan osallis-
tuvalla siviilihenkilöstöllä ei ole mahdolli-
suutta pitää vuosilomaa palvelussuhteen kes-
täessä, joten heille tultaisiin palvelussuhteen 

perusteella maksamaan vuosilomalain mu-
kainen vuosilomakorvaus. 

Valtion palveluksesta virkavapaalla tai 
työstä vapautettuna olevien rauhanturvaajien 
osalta valtiotyönantaja on vuosilomista 30 
päivänä marraskuuta 2002 tehdyn virka- ja 
työehtosopimuksen perusteella velvollinen 
antamaan vuosiloman tai maksamaan vuosi-
lomakorvauksen sekä lomarahan myös rau-
hanturvaamispalveluksen ajalta.  Viimeksi 
mainitun valtion virka- ja työehtosopimuksen 
5 §:n mukaan virassa ja työssäolopäivien ve-
roisina päivinä pidetään vuosiloman pituutta 
määrättäessä myös virkavapaana tai va-
pautettuna työstä palvelua varten suomalai-
sessa valvontajoukossa tai koulutettavana 
edellä mainittua tai valmiusjoukkoa varten 
Suomessa. 

Siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisin-
hallintaan ei ole olemassa vastaavaa säännös-
tä. Valtion henkilöstön osalta olisi toivotta-
vaa, että asia järjestettäisiin virka- ja työehto-
sopimuksella vastaavalla tavalla kuin soti-
laalliseen kriisinhallintaan osallistumisen 
osalta. 

9 §. Perhevapaat ja sairausloma. Pykäläs-
sä säädettäisiin palvelussuhteessa olevan 
henkilön oikeudesta sairauslomaan ja saira-
usloman ajan palkkaan sekä lapsen synty-
mään ja hoitoon liittyviin poissaoloihin. Oi-
keus määräytyisi kulloinkin voimassa olevan 
valtion yleisen virka- ja työehtosopimuksen 
mukaisesti. 

Palvelussuhteessa olevan henkilön oikeus 
sairauslomaan ja palkkaukseen sairausloman 
ajalta määräytyisi kuten valtion virkamiehel-
lä. Voimassa olevan virka- ja työehtosopi-
muksen mukaan virkamiehelle maksetaan 
esimerkiksi poissaoloajan palkkaus vähentä-
mättömänä 60 päivän ajalta kalenterivuodes-
sa, milloin poissaoloon on syynä todistetusta 
sairaudesta johtuva työkyvyttömyys.   

Valtion virkamiehellä on voimassa olevan 
virka- ja työehtosopimuksen mukaan oikeus 
saada vapaaksi työstä sairausvakuutuslaissa 
(364/1963) tarkoitetut äitiys-, isyys- ja van-
hempainrahakaudet. Virka- ja työehtosopi-
mus sisältää lisäksi säännökset erityisäitiys- 
ja hoitovapaasta. 

10 §. Ryhmähenkivakuutus. Pykälän 1 
momentissa säädettäisiin kriisinhallintaan 
osallistuvan siviilihenkilöstön kuulumisesta 
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ryhmähenkivakuutusta vastaavan edun pii-
riin. Koska palvelussuhteessa olevan henki-
lön oikeudet ja velvollisuudet määräytyvät 
tyhjentävästi tämän lain mukaan, tulee oi-
keudesta ryhmähenkivakuutusta vastaavaan 
taloudelliseen tukeen, siten kuin siitä on so-
vittu valtion virka- ja työehtosopimuksessa, 
olla nimenomainen säännös.  

Pykälän 2 momenttiin sisältyy yhteensovit-
tamissäännös. Se koskisi EU:n, kansainväli-
sen järjestön tai kriisinhallintaoperaation 
toimeenpanijan saman palvelussuhteen pe-
rusteella kuolemantapauksessa maksamaa 
korvausta. 

Pykälän 3 momentin mukaan ryhmähenki-
vakuutusta vastaavan tuen myöntäisi hake-
muksesta Valtiokonttori. Tukea olisi haettava 
Valtiokonttorin vahvistamalla lomakkeella. 
Voimassa olevien säännösten mukaan tukea 
on haettava viimeistään 5 vuoden kuluessa 
sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka ai-
kana edunjättäjä on kuollut. 

11 §. Eläkeoikeus. Valtion eläkelain mu-
kaan virka- tai työsuhteessa valtioon olevalla 
henkilöllä on oikeus vanhuus-, työkyvyttö-
myys-, työttömyys- ja osa-aikaeläkkeeseen ja 
muuhun etuuteen siten kuin valtion eläkelais-
sa säädetään. Sama koskee myös toimia sekä 
tilapäisiä ja muita tehtäviä, joiden haltijat 
ovat virkasuhteessa valtioon. Tässä laissa 
tarkoitetussa palvelussuhteessa olevien hen-
kilöiden eläkeoikeus määräytyisi ilman viit-
taustakin valtion eläkelain ja perhe-eläkelain 
mukaisesti. Tämän lain tarkoittaman muun 
julkisoikeudellisen palvelussuhteen luonteen 
takia pykälän 1 momenttiin on kuitenkin 
otettu selkeyden takia viittaussäännös mainit-
tuihin säädöksiin.  

Pykälän 2 momentin mukaan henkilö, joka 
tässä laissa tarkoitettuun palvelussuhteeseen 
siirtyessään, sen aikana ja kyseisen palvelus-
suhteen päättyessä olisi sotilaseläkkeeseen 
oikeuttavassa, valtion eläkelain 8 §:n 4 mo-
mentin 1–3 kohdassa tarkoitetussa palveluk-
sessa, voisi lukea palvelusajan hyväkseen so-
tilas-eläkettä määrättäessä. Tällä tarkoitettai-
siin tilannetta, jossa henkilöllä on tässä laissa 
tarkoitetun palvelussuhteen ajan taustalla so-
tilaseläkkeeseen oikeuttava virka, josta hän 
on virkavapaalla tai muuten vapautettuna. Jos 
henkilö esimerkiksi irtisanoutuu sotilaseläk-
keeseen oikeuttavasta virastaan tai se muuten 

päättyy tässä laissa tarkoitetun palvelussuh-
teen alkaessa tai kuluessa, palvelusaikaa ei 
otettaisi huomioon henkilön sotilaseläkettä 
laskettaessa, vaikka hän tässä laissa tarkoite-
tun palvelussuhteen päättyessä palaisi toiseen 
tehtävään, jossa palvelusaika otetaan huomi-
oon sotilaseläkettä laskettaessa. 

12 §. Yleinen eroamisikä. Vuoden 2005 
alusta voimaan tulevan valtion virkamieslain 
35 §:n mukaan virkamiesten yleinen 
eroamisikä on 68 vuotta. Virkamiehen vir-
kasuhde päättyy ilman irtisanomista tai muu-
ta virkasuhteen päättymistä tarkoittavaa toi-
menpidettä sen kuukauden päättyessä, jonka 
aikana virkamies saavuttaa eroamisiän.  

Kriisinhallintatehtävät voivat vaativimmil-
laan olla erittäin monipuolista ja pitkää ko-
kemusta edellyttäviä johtotehtäviä. Pykälässä 
säädettäisiin, että tässä laissa tarkoitetussa 
palvelussuhteessa ei sovellettaisi valtion vir-
kamieslain mukaista yleistä eroamisikää. 
Tämä mahdollistaisi myös 68 vuotta täyttä-
neiden kokeneiden henkilöiden ottamisen 
palvelussuhteeseen.  

 13 §. Peruspalkka. Pykälän 1 momentissa 
säädettäisiin palvelussuhteessa noudatetta-
vasta peruspalkasta, joka perustuisi tehtävän 
vaativuuteen. Tehtävän vaativuuden arvioin-
nissa otettaisiin huomioon muun muassa teh-
tävän edellyttämä asiantuntemus ja kokemus. 
Arvioinnissa tarkasteltaisiin myös tehtävän 
itsenäisyyttä, siihen sisältyvää ratkaisuvaltaa 
sekä tehtävän taloudellista ja operationaalista 
vaikuttavuutta. Tehtävän edellyttämien vuo-
rovaikutustilanteiden vaativuus olisi myös 
mukana arvioinnissa. Samassa kriisinhallin-
taoperaatiossa sijaitsevien tehtävien osalta 
kiinnitettäisiin lisäksi tarvittaessa huomiota 
muun muassa siihen, mikä on kunkin tehtä-
vän vaikutus kyseisen operaation kannalta. 
Tehtävän vaativuus pyrittäisiin arvioimaan 
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa rekry-
tointia. 

Pykälän 2 momentin valtuussäännöksen 
mukaan palkkaluokista säädettäisiin sisäasi-
ainministeriön asetuksella. Palkkaluokkia 
tarkistettaisiin tarvittaessa yleisen palkkake-
hityksen mukaisesti. 

14 §. Olosuhdekorvaus. Pykälän 1 momen-
tissa säädettäisiin valtiotyönantajan maksa-
masta olosuhdekorvauksesta, jonka perustee-
na olisivat muun muassa tehtävästä tai pai-
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kallisista olosuhteista aiheutuvat erityiset 
kustannukset ja lisääntyneet elantokustan-
nukset. Yhteensovittamissäännön mukaisesti, 
jos EU:n, kansainvälisen järjestön tai kriisin-
hallintaoperaation toimeenpanijan maksama 
päiväraha tai muu korvaus olisi yhtä suuri tai 
suurempi kuin olosuhdekorvaus, ei olosuh-
dekorvausta maksettaisi. 

Pykälän 2 momentin valtuussäännöksen 
mukaan olosuhdekorvauksen määrästä sää-
dettäisiin sisäasiainministeriön asetuksella. 

15 §. Eräiden kustannusten korvaaminen. 
Pykälän 1 momentin mukaan palvelussuhtee-
seen otetulla henkilöllä olisi oikeus saada 
korvausta tehtävien hoitamisesta aiheutuneis-
ta ylimääräisistä kustannuksista. Siviilikrii-
sinhallintatehtävien erilaisuuden takia saattaa 
olla, että valtiotyönantajan ei ole kaikissa ta-
pauksissa tarkoituksenmukaista huolehtia 
operaation toimeenpanijan edellyttämien va-
rusteiden hankkimisesta keskitetysti. Palve-
lussuhteessa olevalle henkilölle korvattaisiin 
näissä tapauksissa varusteiden hankkimisesta 
aiheutuneet kustannukset. Korvattavia kus-
tannuksia olisivat lisäksi muun muassa val-
tiotyönantajan tai kriisinhallintaoperaation 
toimeenpanijan määräämästä matkasta aiheu-
tuneet matkustamiskustannukset. 

Siltä osin kun EU:n, kansainvälisen järjes-
tön tai kriisinhallintaoperaation toimeenpani-
jan maksama korvaus olisi tarkoitettu kor-
vaamaan tehtävien hoitamisesta aiheutuneet 
kustannukset, palvelussuhteessa olevalla 
henkilöllä ei olisi oikeutta saada korvausta 
valtiotyönantajalta.  

Pykälän 2 momentin mukaan kustannusten 
korvaamisesta säädettäisiin sisäasiainministe-
riön asetuksella. Tämä antaisi ministeriölle 
keinon tarvittaessa nopeasti reagoida muu-
toksiin EU:ssa ja kansainvälisissä järjestöissä 
noudatetussa korvauskäytännössä. Samalla 
olisi mahdollista joustavasti varmistaa erilai-
sissa olosuhteissa työskentelevän siviilihen-
kilöstön oikeudenmukainen kohtelu. 

16 §. Palvelussuhteen päättäminen. Valtion 
virkamieslain 25 §:ssä on säädetty irtisano-
misperusteista, joita ovat henkilöön tai hänen 
käyttäytymiseensä liittyvät syyt. Henkilöstä 
johtuva syy on muun muassa työntekijän 
työkyvyn olennainen ja pysyvä heikentymi-
nen, jos virkamiehellä on sen perusteella oi-
keus työkyvyttömyyseläkkeeseen. Virkamie-

hestä johtuvan syyn on oltava erityisen pai-
nava, jotta virkasuhde voidaan irtisanoa.  

Valtion virkamieslain 27 §:ssä on säädetty 
virkamiehen taloudellisista ja tuotannollisista 
syistä tapahtuvan irtisanomisen perusteet. Ir-
tisanomisen perusteena voi olla paitsi virka-
miehen työn konkreettinen väheneminen 
myös viraston työntarjoamisedellytysten hei-
kentyminen. 

Kriisinhallintatehtävissä toimiva siviilihen-
kilöstö on asetettu EU:n, kansainvälisen jär-
jestön tai kriisinhallintaoperaation toimeen-
panijan palvelukseen. Erityisesti kriisialueilla 
toimiva siviilihenkilöstö saattaa esimerkiksi 
turvallisuustilanteen muuttumisen takia jou-
tua poistumaan toiminta-alueelta, ja äärim-
mäisessä tapauksessa tietty kriisinhallinta-
operaatio saatetaan toistaiseksi keskeyttää. 

Tässä laissa tarkoitetun siviilihenkilöstön 
poikkeuksellisen aseman takia pykälässä 
säädettäisiin, että valtion virkamieslain sään-
nösten lisäksi tässä laissa tarkoitettu palve-
lussuhde voidaan irtisanoa, jos se tehtävä, jo-
hon henkilö on asetettu, lakkaa. Vaikka val-
tiotyönantajalla ei ole mahdollisuutta vaikut-
taa näihin  kriisinhallintaoperaation toimeen-
panijan ratkaisuihin niin käytännössä selvi-
tettäisiin, olisiko toimeenpanijalla mahdolli-
suutta tarjota henkilölle muita tehtäviä suori-
tettavaksi palvelussuhteen loppuajaksi. Val-
tiotyönantajalle ei voida kuitenkaan asettaa 
tällaisessa tapauksessa työllistämisvelvoitet-
ta. 

 
3 luku.  Asiantuntijarekisteri  

17 §. Rekisterin käyttötarkoitus ja rekiste-
rinpitäjä. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin 
siviiliasiantuntijoille kriisinhallintatehtäviin 
hakeutumista varten perustettavasta henkilö-
rekisteristä. Tätä asiantuntijarekisteriä käytet-
täisiin apuna rekrytoitaessa siviilihenkilöstöä 
kriisinhallintatehtäviin. Näihin tehtäviin voisi 
edelleenkin rekrytoitua myös muuta kautta 
kuin ilmoittautumalla asiantuntijarekisteriin.   

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin asian-
tuntijarekisteriin talletettujen tietojen käyttö-
tarkoituksesta. Tietoja käytettäisiin vain rek-
rytoitaessa siviilihenkilöstöä kriisinhallinta-
tehtäviin. Käytännössä rekrytointi tapahtuisi 
siten, että kun tieto avoimena olevasta tehtä-
västä saadaan, sisäasiainministeriö voisi etsiä 
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rekisteristä tehtävän edellyttämät vaatimuk-
set täyttävät henkilöt, joiden kanssa hakume-
nettelyä jatketaan. Varmistuttuaan henkilön 
sopivuudesta avoimena olevaan tehtävään, 
sisäasiainministeriö ilmoittaa valinnastaan 
asianomaiselle henkilölle, jonka tulee vielä 
antaa suostumuksensa siihen, että häntä voi-
daan tehtävään esittää. Tämän jälkeen sisä-
asiainministeriö ilmoittaa valinnastaan ulko-
asiainministeriölle, jolle toimitetaan tuolloin 
myös kyseistä henkilöä koskevat asiantunti-
jarekisterissä olevat tiedot. 

Lopullisen valinnan tekee pääsääntöisesti 
se järjestö tai operaation toimeenpanija, jon-
ka tehtävästä on kysymys. Tehtävään voitai-
siin rekrytoida myös henkilö, jonka tietoja ei 
ole asiantuntijarekisterissä. Sisäasiainminis-
teriöllä voi esimerkiksi olla jo entuudestaan 
tiedossa tiettyyn tehtävään soveltuva henkilö 
ja henkilöltä voidaan tällöin tiedustella suo-
raan mahdollisuudesta ottaa vastaan kyseinen 
tehtävä. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin, että 
asiantuntijarekisterin rekisterinpitäjänä toi-
misi sisäasiainministeriö. Kuten tämän lain 3 
§:ssä säädettäisiin, sisäasiainministeriö käsit-
telisi siviilihenkilöstön kriisinhallintaan osal-
listumisen edellyttämiä kotimaan valmiuksia 
koskevat asiat. Asiantuntijarekisteri perustet-
taisiin apuvälineeksi kotimaan valmiuksiin 
kuuluvien rekrytointivalmiuksien ylläpitä-
mistä varten. Tämän johdosta on perusteltua, 
että sisäasiainministeriö toimisi rekisterinpi-
täjänä.  

 18 §. Tietolähteet ja tietosisältö. Kriisin-
hallintatehtäviin haluava henkilö voisi tallet-
taa asiantuntijarekisteriin nimensä, syntymä-
aikansa ja yhteys- sekä  koulutustietonsa sa-
moin kuin tiedot työkokemuksestaan. Hän 
voisi tallettaa rekisteriin myös tietoja siitä, 
minkälaisista tehtävistä hän on kiinnostunut. 
Rekisteriin olisi talletettava myös selvitys sii-
tä, onko kriisinhallintatehtävään hakeutuvan 
henkilön terveydentila riittävä niihin tehtä-
viin, joihin hän hakeutuu. Rekisteröityvä 
henkilö päättää aina itse, mitä tietoja ja kuin-
ka laajasti hän itsestään antaa.  

Selvitys terveydentilasta sisältää yleisluon-
teisen selvityksen henkilön terveydestä. Tar-
koitus ei ole, että hakija tallettaisi rekisteriin 
esimerkiksi tietoja mahdollisista sairauksis-
taan tai käyttämistään lääkkeistä. Koska krii-

sinhallintatehtävät vaativat lähes poikkeuk-
setta hyvää terveyttä, on katsottu perustelluk-
si pyytää tehtäviin hakeutuvia henkilöitä ar-
vioimaan terveydentilansa. Myös tehtävään 
hakeutuvan henkilön edun mukaista on jo 
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa arvioi-
da oman terveytensä riittävyyttä siviilikrii-
sinhallintatehtäviin. Kansainvälisistä järjes-
töistä ETYJ edellyttää jo tällä hetkellä perus-
tietoja tehtäviin hakeutuvien henkilöiden ter-
veydentilasta. 

Henkilön terveyttä koskevat tiedot on hen-
kilötietolaissa (523/1999) säädetty arkaluon-
teisiksi tiedoiksi, joiden käsittely on pääsään-
töisesti kielletty. Henkilötietolain 12 §:n 1 
momentin mukaan arkaluonteisia tietoja voi-
daan kuitenkin käsitellä rekisteröidyn nimen-
omaisella suostumuksella. Rekisteröidyn ni-
menomaisen suostumuksen tulee yleensä olla 
kirjallinen ja siitä pitää ilmetä, minkälaiseen 
henkilötietojen käsittelyyn se on annettu.  

Rekisteriin ilmoittautuminen on vapaaeh-
toista.  Järjestelmässä on nähtävillä asiantun-
tijarekisterin rekisteriseloste, josta käy esille 
muun muassa se, mitä tarkoitusta varten hen-
kilötietoja rekisteriin talletetaan ja mihin tie-
toja luovutetaan. Lisäksi järjestelmä pyytää 
rekisteröityvältä henkilöltä vielä erikseen 
suostumuksen siitä, että tämän rekisteriin tal-
lettamia tietoja voidaan käsitellä tämän lain 
säännösten mukaisesti. Menettelyn voidaan 
katsoa vastaavan henkilötietolain 12 §:n 1 
momentin säännöstä.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, ettei 
rekisterinpitäjä ole vastuussa rekisteröidyn 
tallettamien tietojen oikeellisuudesta. Henki-
lötietolain 9 §:n 2 momentin mukaan rekiste-
rinpitäjän on huolehdittava siitä, ettei virheel-
lisiä, epätäydellisiä tai vanhentuneita henki-
lötietoja käsitellä (virheettömyysvaatimus). 
Henkilötietolaki lähtee siitä, että tiedot rekis-
teriin on tallettanut joko rekisterinpitäjä tai 
henkilö, jonka rekisterinpitäjä on tähän teh-
tävään valtuuttanut. Rekisteröidyllä ei ole 
tuolloin myöskään mahdollisuutta itse muut-
taa esimerkiksi virheellisiä tietoja vaan hän 
joutuu pyytämään tätä rekisterinpitäjältä. 

Tässä laissa tarkoitetun asiantuntijarekiste-
rin lähtökohtana sen sijaan on, että kriisinhal-
lintatehtäviin haluava henkilö tallettaa itse 
tarpeelliseksi katsomansa tiedot asiantuntija-
rekisteriin ja vastaa näiden tietojen oikeelli-
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suudesta. Hän voi milloin tahansa muuttaa it-
seään koskevia tietoja rekisteröitymällä jär-
jestelmään uudelleen. Rekisterinpitäjä ei 
oma-aloitteisesti tarkasta tai täydennä rekis-
teriin talletettuja tietoja. Rekisteröidyn oman 
edun mukaista on antaa itsestään oikeat ja 
riittävän laajat tiedot eikä tietojen tarkista-
mista viran puolesta katsota tarpeelliseksi.  
Tietojen tarkistamista viran puolesta ei ole 
katsottu tarpeelliseksi myöskään sen johdos-
ta, että asiantuntijarekisterin kautta tapahtuva 
hakeutumismenettely kriisinhallintatehtäviin 
halutaan pitää mahdollisimman yksinkertai-
sena.  

Jos edellä 17 pykälän 2 momentin peruste-
luissa kuvattua valintamenettelyä jatketaan 
tietyn asiantuntijarekisteriin rekisteröityneen  
henkilön kanssa, voidaan tältä tarvittaessa 
pyytää  lisäselvitystä eri seikoista. Samalla 
tulee varmistetuksi se, että henkilön asiantun-
tijarekisteriin ilmoittamat tiedot ovat oikeita.  

Momentissa todetaan vielä selvyyden 
vuoksi, että rekisteriin talletettuja tietoja voi-
daan rekisteröidyn suostumuksella tarkastaa 
hänen ilmoittamastaan tietolähteestä. Rekis-
teröity voisi esimerkiksi antaa luvan siihen, 
että hänen ilmoittamia koulutusta koskevia 
tietoja tarkastetaan suoraan tietyltä oppilai-
tokselta tai että hänen työkokemuksesta tie-
dustellaan työnantajalta. 

Ainoat merkinnät, joita rekisterinpitäjä 
oma-aloitteisesti voisi tehdä rekisteriin talle-
tettuihin tietoihin, olisivat 3 momentin mu-
kaan merkintä osallistumisesta sisäasiainmi-
nisteriön järjestämään kriisinhallintakoulu-
tukseen sekä tiedot kriisinhallintatehtävän al-
kamis- ja päättymispäivästä, kriisinhallinta-
operaatiosta tai toimipaikasta sekä henkilön 
tehtävästä. 

Rekisterinpitäjänä toimiva sisäasiainminis-
teriö vastaa myös kriisinhallintakoulutuksen 
järjestämisestä. Rekrytoinnin kannalta olisi 
ensiarvoisen tärkeää, että sisäasiainministeriö 
voisi yksilöidä rekisteriin tietonsa ilmoitta-
neista henkilöistä ne, jotka ovat osallistuneet 
sisäasiainministeriön järjestämään kriisinhal-
lintakoulutukseen. Tieto ajanjaksosta, jonka 
henkilö on kriisinhallintatehtävässä eikä siten 
käytettävissä muihin mahdollisesti avoinna 
oleviin tehtäviin, nopeuttaa ja tehostaa valin-
tamenettelyä estämällä rekisterinpitäjän tur-
hat rekrytointiyhteydenotot. Tieto henkilön 

tehtävästä ja toimipaikasta olisi tarpeellinen 
muun muassa sen seuraamiseksi, tapahtuuko 
hänen tehtävässään tai toimipaikassa muu-
toksia, jotka edellyttäisivät valtiotyönantajan 
suostumusta. Selvää on, että rekisterinpitäjä 
vastaisi tallettamiensa tietojen oikeellisuu-
desta. 

19 §. Tietojen luovuttaminen. Pykälässä 
säädettäisiin asiantuntijarekisterissä olevien 
tietojen luovuttamisesta. Asiantuntijarekiste-
rin sisältämien henkilötietojen luovuttami-
seen ja salassapitoon sovelletaan viranomais-
ten toiminnan julkisuudesta annettua lakia, 
jollei tässä laissa muuta säädetä. Asiantunti-
jarekisterissä olevia tietoja voitaisiin luovut-
taa ulkoasiainministeriölle, EU:lle, kansain-
välisille järjestöille tai kriisinhallintaoperaa-
tion toimeenpanijalle.  

Tietoja voitaisiin luovuttaa ainoastaan rek-
rytoitaessa henkilöitä kriisinhallintatehtä-
vään. Ulkoasiainministeriön tapauksessa olisi 
mahdollista tietyt kelpoisuusehdot täyttävien 
henkilöiden hakeminen rekisteristä. EU:lle, 
kansainvälisille järjestöille tai kriisinhallinta-
operaation toimeenpanijalle sen sijaan luovu-
tettaisiin ainoastaan tarvittaessa tiettyyn 
avoinna olevaan tehtävään ehdolle asetetta-
van henkilön tiedot. Tietoja voitaisiin luovut-
taa myös teknisen käyttöyhteyden avulla. 

20 §. Tietojen säilytysaika. Pykälä sisältää 
säännökset asiantuntijarekisterissä olevien 
tietojen poistamista koskevista määräajoista. 
Pykälän 1 momentin mukaan tiedot poiste-
taan rekisteristä kahden vuoden kuluttua re-
kisteröitymisestä. Koska henkilöiden ilmoit-
tamissa tiedoissa ja mahdollisuudessa lähteä 
työskentelemään kriisinhallintatehtäviin voi 
tapahtua muutoksia, pidetään perusteltuna, 
ettei tietoja säilytetä rekisterissä kahta vuotta 
kauempaa. Jos rekisteröity haluaa uudistaa 
hakemuksensa, on hänen päivitettävä tietonsa 
ennen kun kaksi vuotta on kulunut edellisestä 
rekisteröitymisestä. Jos rekisteröity toisaalta 
haluaa, että hänen tietonsa poistetaan asian-
tuntijarekisteristä ennen kuin kaksi vuotta on 
kulunut hänen edellisestä rekisteröitymises-
tään, on hänen ilmoitettava tästä sisäasiain-
ministeriölle, joka ilmoituksen saatuaan pois-
taa tiedot.   

Pykälän 2 momentin mukaan palvelussuh-
teeseen otetun henkilön tietoja säilytettäisiin 
kuitenkin kahden vuoden ajan viimeisen pal-
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velussuhteen päättymisen jälkeen. Tämä on 
perusteltua sekä valtiotyönantajan että palve-
lussuhteessa olleen henkilön oikeuksien kan-
nalta.  

Palvelussuhteen aikana voi tapahtua asioi-
ta, jotka saavat palvelussuhteessa olleen hen-
kilön esittämään naisten ja miesten välisestä 
tasa-arvosta annettuun lakiin (609/1986) pe-
rustuvia vaatimuksia tai väitteen rikoslain 
(39/1889) 47 luvun 3 §:ssä tarkoitettuun työ-
syrjintään syyllistymisestä. Naisten ja mies-
ten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa 
tarkoitettuun syrjintään perustuva kanne hy-
vityksen suorittamisesta on nostettava vuo-
den kuluessa ja syyteoikeus työsyrjintärikok-
sesta vanhentuu kahdessa vuodessa. Tietojen 
säilyttäminen antaa palvelussuhteen molem-
mille osapuolille mahdollisuuden hyödyntää 
niitä mahdollisissa erimielisyystilanteissa. 

Pykälän 3 momentissa rekisterinpitäjälle 
annettaisiin oikeus poistaa virheelliset tiedot 
rekisteristä. Rekisteröitymislomake sijoitet-
taisiin rekisterinpitäjän ylläpitämille internet-
sivuille. Kuka tahansa, jolla on käytössään 
internetyhteys ja –selain, voisi tallettaa tieto-
ja rekisteriin. On mahdollista, että rekisteriin 
talletettaisiin tietoja esimerkiksi pilailutarkoi-
tuksessa, ilman todellista tarkoitusta ilmoit-
tautua ehdolle kriisinhallintatehtäviin. Nämä 
tiedot rasittaisivat turhaan tietokantaa ja vää-
ristäisivät tilastointia. Tiedot olisi mahdollis-
ta poistaa, mikäli tiedot tallettanut henkilö ei 
olisi lainkaan jättänyt yhteystietojaan tai hä-
nen jättämänsä yhteys- tai muut tiedot olisi-
vat ilmeisen virheellisiä. 

21 §. Muu tietojen käsittely. Asiantuntija-
rekisteriin ja sen sisältämien henkilötietojen 
käsittelyyn sovellettaisiin yleislakina henki-
lötietolakia ja rekisterissä olevien henkilötie-
tojen salassapitoon ja tietojen luovuttamiseen 
viranomaisten toiminnan julkisuudesta annet-
tua lakia. Nyt ehdotettu laki olisi henkilötie-
tolakiin ja viranomaisten toiminnan julkisuu-
desta annettuun lakiin nähden erityislaki, 
jonka edellä mainituista laeista poikkeavia 
säännöksiä sovellettaisiin yleislakien sijaan. 

 
4 luku.  Erinäiset säännökset ja voi-

maantulo 

22 §. Muiden säännösten soveltaminen. 
Kriisinhallintaan osallistuva siviilihenkilöstö 

olisi muussa julkisoikeudellisessa palvelus-
suhteessa valtioon. Henkilöstön oikeuksista 
ja velvollisuuksista on säänneltävä tyhjentä-
västi tässä laissa. Palvelussuhteessa olevien 
henkilöiden oikeudet on olennaisilta osin tar-
koitus säilyttää kuten valtion virkamiehillä. 
Tämän takia pykälässä säädettäisiin, että 
henkilöiden oikeudesta tapaturmakorvauk-
seen on voimassa, mitä valtion virkamiesten 
tapaturmakorvauksesta annetussa laissa ja 
ammattitautilaissa säädetään.   

23 §. Voimaantulo. Pykälän 1 momentin 
mukaan laki ehdotettaisiin tulemaan voimaan 
1 päivänä tammikuuta 2005. 

Siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisin-
hallintaan ehdotetun lain 2 luvun säännöksiä 
palvelussuhteessa olevan oikeuksista ja vel-
vollisuuksista sovellettaisiin kuitenkin 2 
momentin mukaan vasta palvelussuhteessa, 
johon henkilö on nimitetty lain voimaantulon 
jälkeen. Tuolloin palvelussuhteeseen nimitet-
tävällä henkilöllä olisi ennen nimitystä tieto 
siitä, mitkä ovat hänen oikeutensa ja velvolli-
suutensa palvelussuhteen aikana. 

 
1.2. Tuloverolaki 

76 §. Eräät ulkomailla työskentelyyn liitty-
vät verovapaat korvaukset. Pykälän 1 mo-
mentin 3 a kohdassa säädettäisiin EU:n, kan-
sainvälisen järjestön, Suomen valtion tai krii-
sinhallintaoperaation toimeenpanijan erityis-
ten kustannusten ja elantokustannusten lisä-
yksen kattamiseksi maksamat korvaukset si-
viilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallin-
taan annetussa laissa tarkoitetussa palvelus-
suhteessa olevalle henkilölle verovapaaksi. 

Jos kriisinhallintaoperaation toimeenpanee 
jokin kansainvälinen järjestö, operaation 
toimeenpanija vastaa yleensä operaatioon 
osallistuville aiheutuneista ja heille makset-
tavista erityisistä kustannuksista. Näissä ti-
lanteissa Suomen valtio maksaa operaatioon 
osallistuvalle henkilölle tavallisesti palkan. 
Kustannusten korvaukset olisivat saajalleen 
verovapaita. Sitä vastoin valtion henkilölle 
maksama palkka olisi edelleen veronalaista 
tuloa. Eräissä tapauksissa Suomen valtio vas-
taa myös operaatioon osallistuvien henkilöi-
den erityisistä kustannuksista. Vastaavasti 
näissä tilanteissa kustannusten korvaukset 
olisivat saajalleen verovapaata tuloa. 
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Verovapaat kustannusten korvaukset kat-
taisivat muun muassa majoittumiskustannuk-
set, ylimääräiset elantokustannukset mukaan 
lukien yhteydenpitokustannukset Suomeen 
sekä tarvittavien henkilökohtaisten Suomessa 
käyntien kustannukset. Kun siviilikriisinhal-
lintaan osallistuville henkilöille korvattaisiin 
käytännössä kaikki erityiset kustannukset ja 
elantokustannusten lisäykset verovapaasti, 
heidän ei tarvitsisi erikseen selvittää näitä 
kustannuksia omassa verotuksessaan. Siten 
ehdotus yksinkertaistaisi hieman verotusta. 

 
2.  Tarkemmat säännökset  ja  mää-

räykset  

Siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisin-
hallintaan ehdotetun lain 13 ja 14 pykälissä 
on säännökset palvelussuhteessa olevalle 
henkilölle maksettavasta peruspalkasta ja 
olosuhdekorvauksesta. Pykälien valtuussään-
nösten mukaan palkkaluokista ja olosuhde-
korvauksen määrästä säädettäisiin sisäasi-
ainministeriön asetuksella. 

Peruspalkan suuruus määräytyisi tehtävän 
vaativuuden perusteella. Esityksessä ei kui-
tenkaan ehdoteta säädettäväksi tarkempia kri-
teereitä tehtävän vaativuuden määrittelemi-
seksi lain tasolla. Kriisinhallinta on kokonai-
suudessaan kehittyvä ala ja erityisesti siviili-
henkilöstön osallistuminen kriisinhallintaan 
hakee koko ajan uusia muotoja ja toimintata-
poja. Kriisinhallintatehtävien vaativuuden 
määrittelyn osatekijöiden yksilöinti lain ta-
solla ei ole tästä syystä tarkoituksenmukaista. 
Sisäasiainministeriö valtuutettaisiin kuitenkin 
säätämään asetuksella palkkaluokista, joihin 
kriisinhallintatehtävä vaativuutensa perus-
teella sijoitettaisiin.  

Olosuhdekorvaus määriteltäisiin samansuu-
ruiseksi tiettyä kriisinhallintaoperaatiota tai 
toiminta-aluetta varten. Olosuhdekorvausta 
määriteltäessä otettaisiin huomioon muun 
muassa tehtävästä ja paikallisista olosuhteista 
aiheutuvat erityiset kustannukset ja elanto-
kustannusten lisäys. 

Esityksessä ehdotetun lain 15 pykälässä on 
valtuussäännös, jonka mukaan tehtävien hoi-
tamisesta palvelussuhteessa olevalle henki-
lölle aiheutuneiden ylimääräisten kustannus-
ten korvaamisesta säädettäisiin tarkemmin 
asetuksella. Tavoitteena olisi säätää kustan-

nusten korvauksista aikaisempaa joustavam-
min, siviilikriisinhallintatoiminnan luonteen 
edellyttämällä tavalla. 

 
3.  Voimaantulo 

Esityksessä ehdotetun lain siviilihenkilös-
tön osallistumisesta kriisinhallintaan tavoit-
teena on toiminnan tehostamiseksi keskittää 
palvelussuhdeasioiden hallinnollinen ohjaus 
sisäasiainministeriölle. Keskittäminen on tar-
koitus toteuttaa siirtämällä kriisinhallintateh-
tävissä työskentelevät asiantuntijat sisäasi-
ainministeriön palvelukseen vuoden 2005 
alusta. 

Esityksessä ehdotetut muutokset asiantunti-
joiden oikeudelliseen asemaan ja palkkara-
kenteeseen vähentävät valtiotyönantajan hal-
linnollista työtä. Nykyisillä säännöksillä kes-
kittäminen todennäköisesti edellyttäisi lisä-
resursseja. Tämän takia lait ehdotetaan tule-
maan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.  

 
4.  Suhde perustuslaki in ja  säätä-

misjärjestys  

Suomen perustuslain 80 §:n 1 momentin 
mukaan lailla on säädettävä yksilön oikeuk-
sien ja velvollisuuksien perusteista sekä asi-
oista, jotka perustuslain mukaan muuten kuu-
luvat lain alaan. Perustelujen mukaan sään-
nös edellyttää, että kaikki yksilön oikeus-
asemaan vaikuttavat keskeiset säännökset tu-
lisi antaa lailla. Yksilön oikeuksien ja velvol-
lisuuksien perusteet on perustuslain esitöiden 
mukaan ymmärrettävä 80 §:n 1 momentissa 
laajasti ja tämä käsite kattaa nimenomaisen 
maininnan mukaan myös virkamiesten oike-
usaseman perusteet (HE 1/1998 vp). 

Ehdotetun lain 13 §:n valtuussäännöksen 
mukaan asetuksella säädettävä palkkaluoki-
tus on tarkoitettu työvälineeksi, joka tukee 
tehtävien vaativuuden vertailua yksittäista-
pausten ratkaisemiseksi. Peruspalkka mää-
räytyisi kuitenkin ehdotetun lain 13 §:n mu-
kaisesti tehtävän vaativuuden mukaan. Vas-
taavasti olosuhdekorvauksen määrä perustui-
si 14 §:ssä esitetyllä tavalla erityisiin kustan-
nuksiin ja elantokustannusten lisäykseen, 
vaikka sen määrästä säädettäisiinkin sisäasi-
ainministeriön asetuksella. Sisäasiainministe-
riön harkintavalta ei siten ulottuisi virkamies-
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ten oikeuksien ja velvollisuuksien perustei-
siin luettaviin kysymyksiin. 

Ehdotetun lain 15 §:n mukaan palvelussuh-
teessa olevalla henkilöllä olisi oikeus saada 
korvaus tehtävien hoitamisesta aiheutuneista 
ylimääräisistä kustannuksista. Kustannusten 
korvaamisessa noudatettavasta menettelystä 
säädettäisiin tarkemmin sisäasiainministeriön 
asetuksella. Nykyisin kustannukset on kor-
vattu matkakustannusten korvaamisesta teh-
dyn valtion virka- ja työehtosopimuksen mu-

kaisesti. Ehdotetussa 15 §:n valtuussäännök-
sessä on kysymys ainoastaan henkilön oike-
uksiin ja velvollisuuksiin liittyvistä vähäisistä 
yksityiskohdista.  

Hallitus katsoo, että lakiehdotukset voidaan 
käsitellä tavallisessa lainsäätämisjärjestyk-
sessä.  

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-

kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo-
tukset:  
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Lakiehdotukset  
 
 
 
 
 

1. 

Laki 

siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
 

1 luku  

Yleiset säännökset 

1 § 

Lain tarkoitus 

Tämän lain tarkoituksena on tukea Suomen 
osallistumista kansainväliseen kriisinhallin-
taan: 

1) konfliktien ehkäisemiseksi ja rajoittami-
seksi, niistä aiheutuneiden tuhojen korjaami-
seksi ja yhteiskunnan häiriöttömän toiminnan 
palauttamiseksi;  

2) suuronnettomuuden tai luonnonkatastro-
fin aiheuttamien tuhojen lieventämiseksi; ja 

3) Euroopan unionin ja kansainvälisten jär-
jestöjen kriisinhallintavalmiuksien kehittämi-
seksi.  

 
2 § 

Lain soveltamisala 

Tässä laissa säädetään: 
1) siviilihenkilöstön osallistumisesta krii-

sinhallintaan ulkomailla; 
2) kriisinhallintaan osallistumisen edellyt-

tämistä kotimaan valmiuksista sekä niiden 
ylläpitämisestä ja kehittämisestä; ja 

3) kriisinhallintaan ulkomailla osallistuvan 
siviilihenkilöstön oikeuksista ja velvollisuuk-
sista. 

Tämä laki koskee lisäksi pelastuslain 
(468/2003) 49 §:ssä tarkoitettua humanitaa-

rista apua. Se ei koske muuta humanitaarista 
apua, kehitysyhteistyötä tai varsinaisen kehi-
tysyhteistyön määrärahamomentilta rahoitet-
tua muuta toimintaa, sotilaallista kriisinhal-
lintaa tai muuta rauhanturvaamislaissa 
(514/1984) tarkoitettua toimintaa. 

 
3 § 

Toimialajako 

Ulkoasiainministeriö käsittelee siviilihenki-
löstön osallistumista kriisinhallintaan koske-
vat asiat. 

Sisäasiainministeriö käsittelee kotimaan 
valmiuksia koskevat asiat, sekä asiat, jotka 
koskevat pelastustoimen alaan kuuluvan 
avun antamista pelastuslain 49 §:n nojalla. 

 
 

4 § 

Kotimaan valmiudet 

Kotimaan valmiuksiin kuuluvat: 
1) kriisinhallintaan ulkomaille lähetettävän 

siviilihenkilöstön rekrytointivalmiudet; 
2) materiaaliset ja logistiset valmiudet; 
3) siviilihenkilöstön kriisinhallintakoulu-

tuksen järjestäminen; 
4) edellä 1—3 kohdassa mainittujen asioi-

den valmistelun yhteensovittaminen eri hal-
linnon aloilla; ja 

5) yhteistoiminta kansalaisjärjestöjen kans-
sa edellä 1—3 kohdassa mainittujen asioiden 
ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. 
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2 luku 

Palvelussuhteessa olevan oikeudet ja velvol-
lisuudet  

5 §  

Julkisoikeudellinen palvelussuhde 

Kriisinhallintaan ulkomailla osallistuva 
henkilö on määräaikaisessa julkisoikeudelli-
sessa palvelussuhteessa valtioon, jota työnan-
tajana edustaa sisäasiainministeriö. Valtio-
työnantajaa edustaa kuitenkin ulkoasiainmi-
nisteriö, jos se on ulko- ja turvallisuuspoliit-
tisesti tarkoituksenmukaista.  

Palvelussuhteessa olevan henkilön oikeuk-
sista ja velvollisuuksista on voimassa, mitä 
tässä laissa säädetään. Muutoin palvelussuh-
teessa olevan henkilön oikeudellisesta ase-
masta säädetään valtion virkamieslaissa 
(750/1994).  

Tässä laissa tarkoitetun palvelussuhteen 
ehdoista ei voida määrätä virkaehtosopimuk-
sella, ellei tässä laissa toisin säädetä. 

 
 

6 §  

Palvelussuhteessa olevan henkilön asema  

Palvelussuhteeseen otettu henkilö on palve-
lussuhteen ajan toiminnallisesti Euroopan 
unionin, kansainvälisen järjestön tai kriisin-
hallintaoperaation toimeenpanijan alainen. 
 

7 §  

Virkavapaus ja työ- tai virkasuhteen jatku-
minen  

Valtion palveluksessa olevalle henkilölle 
on myönnettävä palkatonta virkavapautta tai 
vapautusta työstä tässä laissa tarkoitetun pal-
velussuhteen ajaksi.  

Työ- tai virkasuhdetta, joka tässä laissa tar-
koitettuun palvelussuhteeseen nimitettävällä 
tuolloin on, ei hänen työnantajansa saa tämän 
palvelussuhteen takia päättää eikä sen aikana 
irtisanoa. 

Palvelussuhteen päätyttyä tai keskeydyttyä 
henkilö on otettava jälleen aikaisempaan tai 

siihen rinnastettavaan työhön noudattaen so-
veltuvin osin, mitä palvelukseen kutsutun 
asevelvollisen työ- tai virkasuhteen jatkumi-
sesta annetussa laissa (570/1961) säädetään. 

 
8 §  

Lomakorvaus  

Muulle kuin 7 §:n 1 momentissa tarkoite-
tulle henkilölle suoritetaan tässä laissa tarkoi-
tetun palvelussuhteen päättyessä lomakorva-
usta siten kuin vuosilomalaissa (272/1973) 
säädetään. 

 
 

9 §  

Perhevapaat ja sairausloma  

Palvelussuhteessa olevan henkilön oikeus 
sairauslomaan ja sairausloman ajan palkkaan 
sekä lapsen syntymään ja hoitoon liittyviin 
poissaoloihin määräytyy valtion yleisen vir-
ka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. 
 
 

10 §  

Ryhmähenkivakuutus  

Tässä laissa tarkoitetussa palvelussuhteessa 
olleen henkilön kuoltua maksetaan ryhmä-
henkivakuutusta vastaavaa taloudellista tukea 
siten kuin siitä on sovittu valtion virka- ja 
työehtosopimuksessa ryhmähenkivakuutusta 
vastaavasta edusta. 

Jos tässä laissa tarkoitetussa palvelussuh-
teessa olleen henkilön kuoltua hänen oikeu-
denomistajillaan on oikeus Euroopan unio-
nin, kansainvälisen järjestön tai kriisinhallin-
taoperaation toimeenpanijan saman palvelus-
suhteen perusteella kuolemantapauksen joh-
dosta maksamaan korvaukseen, 1 momentis-
sa tarkoitettua tukea maksetaan vain siltä 
osin kuin se on kyseistä korvausta suurempi. 

Tuen myöntää ja maksaa hakemuksesta 
Valtiokonttori noudattaen soveltuvin osin 
valtion palveluksessa olleen henkilön kuoltua 
suoritettavan taloudellisen tuen myöntämi-
sestä ja maksamisesta voimassa olevia sään-
nöksiä ja määräyksiä. 
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11 § 

Eläkeoikeus  

Tässä laissa tarkoitetun palvelussuhteen 
tuottamasta eläkeoikeudesta säädetään valti-
on eläkelaissa (280/1966) ja valtion perhe-
eläkelaissa (774/1968). 

Jos edunsaaja on tässä laissa tarkoitetun 
palvelussuhteen alkaessa ja päättyessä valti-
on eläkelain 8 §:n 4 momentin 1—3 kohdas-
sa tarkoitetussa palveluksessa, ja palvelus-
suhteen aikana virkavapaalla tai vapautettuna 
kyseisestä palveluksesta, voidaan tässä laissa 
tarkoitettu palvelus ottaa huomioon valtion 
eläkelain 10 §:n 3 momentin mukaisesti ky-
seisen edunsaajan eläkettä määrättäessä. 

 
 

12 §  

Yleinen eroamisikä  

Tässä laissa tarkoitetussa palvelussuhteessa 
ei sovelleta valtion virkamieslain mukaista 
yleistä eroamisikää.  

 
 

13 §  

Peruspalkka  

Palvelussuhteeseen otetun henkilön perus-
palkka määräytyy tehtävän vaativuuteen pe-
rustuvan palkkaluokan mukaisesti. 

Palkkaluokista säädetään sisäasiainministe-
riön asetuksella.  

 
14 §  

Olosuhdekorvaus  

Palvelussuhteeseen otetulle henkilölle 
maksetaan erityisten kustannusten ja elanto-
kustannusten lisäyksen kattamiseksi olosuh-
dekorvausta, jollei Euroopan unionin, kan-
sainvälisen järjestön tai kriisinhallintaoperaa-
tion toimeenpanijan maksama päiväraha tai 
muu korvaus kata sitä. 

Olosuhdekorvauksen määrästä säädetään 
sisäasiainministeriön asetuksella. 
 

15 §  

Eräiden kustannusten korvaaminen 

Palvelussuhteeseen otetulle henkilölle kor-
vataan tehtävien hoitamisesta aiheutuneet 
ylimääräiset kustannukset, jollei Euroopan 
unionin, kansainvälisen järjestön tai kriisin-
hallintaoperaation toimeenpanijan maksama 
korvaus kata niitä. 

Kustannusten korvaamisessa noudatetta-
vasta menettelystä säädetään sisäasiainminis-
teriön asetuksella. 

 
16 §  

Palvelussuhteen päättäminen 

Sen lisäksi, mitä valtion virkamieslaissa 
säädetään virkasuhteen päättämisestä, tässä 
laissa tarkoitettu palvelussuhde voidaan irti-
sanoa, jos tehtävä, johon henkilö on asetettu, 
lakkaa. 

 
3 luku 

Asiantuntijarekisteri 

17 §  

Rekisterin käyttötarkoitus ja rekisterinpitäjä 

Asiantuntijarekisteri on automaattisen tie-
tojenkäsittelyn avulla ylläpidettävä henkilö-
rekisteri. 

Rekisteriin talletettuja tietoja voidaan käyt-
tää rekrytoitaessa henkilöitä tässä laissa tar-
koitettuun kriisinhallintaan. 

Rekisterinpitäjänä on sisäasiainministeriö. 
 

18 §  

Tietolähteet ja tietosisältö 

Henkilö voi rekisteröityä ja tallettaa asian-
tuntijanrekisteriin: 

1) nimensä, syntymäaikansa ja yhteystie-
tonsa; 

2) tietoja koulutuksestaan; 
3) tietoja työkokemuksestaan; 
4) tietoja siitä, minkälaisista tehtävistä hän 

on kiinnostunut; ja 
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5) oman arvion terveydentilansa riittävyy-
destä kyseisiin tehtäviin. 

Rekisterinpitäjä ei ole vastuussa rekisteriin 
talletettujen 1 momentissa mainittujen tieto-
jen oikeellisuudesta. Rekisteriin ilmoitetut 
tiedot voidaan tarkistaa rekisteröidyn suos-
tumuksella hänen ilmoittamastaan tietoläh-
teestä. 

Rekisterinpitäjä voi tallettaa rekisteriin tie-
don henkilön osallistumisesta sisäasiainmi-
nisteriön järjestämään kriisinhallintakoulu-
tukseen, tässä laissa tarkoitetun palvelussuh-
teen alkamis- ja päättymisajankohdasta sekä 
henkilön tehtävästä ja toimipaikasta palve-
lussuhteen aikana. 

 
19 §  

Tietojen luovuttaminen 

Asiantuntijarekisterissä olevia tarpeellisia 
tietoja voidaan luovuttaa rekrytointitarkoi-
tuksessa, myös teknisen käyttöyhteyden 
avulla, ulkoasiainministeriölle, Euroopan 
unionille, kansainväliselle järjestölle tai krii-
sinhallintaoperaation toimeenpanijalle. 

 
20 §  

Tietojen säilytysaika 

Asiantuntijarekisteriin talletetut tiedot pois-
tetaan kahden vuoden kuluttua rekisteröity-
misestä, jollei henkilö halua, että häntä kos-
kevat tiedot poistetaan aikaisemmin. 

Tässä laissa tarkoitetussa palvelussuhteessa 
olevan tai olleen henkilön tietoja säilytetään 
rekisterissä kuitenkin kahden vuoden ajan 
viimeisen palvelussuhteen päättymisen jäl-
keen. 

Rekisterinpitäjällä on oikeus poistaa rekis-

teriin talletetut tiedot, jos niistä ei käy esille 
tiedot tallettaneen henkilön yhteystiedot tai 
tiedot ovat ilmeisen virheellisiä. 

 
 

21 §  

Muu tietojen käsittely 

Muilta osin tietojen salassapitoon ja luo-
vuttamiseen sovelletaan viranomaisten toi-
minnan julkisuudesta annettua lakia 
(621/1999) sekä henkilötietojen käsittelyyn 
henkilötietolakia (523/1999). 

 
 

4 luku 

Erinäiset säännökset ja voimaantulo 

22 §  

Muiden säännösten soveltaminen 

Tässä laissa tarkoitetussa palvelussuhteessa 
olevien henkilöiden oikeudesta tapaturma-
korvaukseen on voimassa, mitä valtion vir-
kamiesten tapaturmakorvauksesta annetussa 
laissa (449/1990) ja ammattitautilaissa 
(1343/1988) säädetään. 

 
23 § 

Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan  päivänä   kuuta 
20  . 

Tämän lain 2 luvun säännöksiä sovelletaan 
palvelussuhteessa, johon henkilö on nimitetty 
lain voimaantulon jälkeen. 
 

————— 
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2. 

Laki 

tuloverolain 76 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun tuloverolain (1535/1992) 76 §:n 1 momenttiin, 

sellaisena kuin se on osaksi laeissa 1465/1994, 1549/1995, 431/1996 ja 1026/2002, uusi 3 a 
kohta seuraavasti: 

 
4 luku 

Ansiotulon veronalaisuus 

76 § 

Eräät ulkomailla työskentelyyn liittyvät vero-
vapaat korvaukset 

Veronalaista tuloa ei ole: 
— — — — — — — — — — — — — —  

3 a) korvaus, jonka Euroopan unioni, kan-
sainvälinen järjestö, Suomen valtio tai krii-
sinhallintaoperaation toimeenpanija maksaa 
erityisten kustannusten ja elantokustannusten 
lisäyksen kattamiseksi siviilihenkilöstön 
osallistumisesta kriisinhallintaan annetussa 
laissa ( /2004) tarkoitetussa palvelussuhtees-
sa olevalle henkilölle;  
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä    kuuta 

20 . 
————— 
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