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Laki
kansainvälisen avun antamista ja pyytämistä koskevasta päätöksenteosta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan päätöksentekoon, joka koskee kansainvälisen avun antamista toi-
selle valtiolle, Euroopan unionille tai kansainväliselle järjestölle sekä kansainvälisen avun
pyytämistä niiltä Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan (SopS 1/1956) päämäärät ja
periaatteet sekä muut kansainvälisen oikeuden säännöt huomioon ottaen, jos kyse on avus-
ta:

1) joka perustuu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 222 artiklaan;
2) joka perustuu Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 42 artiklan 7 kohtaan;
3) johon sisältyy merkittäviä sotilaallisia voimavaroja;
4) johon voi sisältyä sotilaallisten voimakeinojen käyttöä;
5) joka on ulko- ja turvallisuuspoliittisesti merkittävää; tai
6) joka on laajakantoista ja periaatteellisesti tärkeää.
Muun kuin 1 momentissa tarkoitetun kansainvälisen avun antamista ja pyytämistä kos-

kevasta päätöksenteosta säädetään erikseen.

2 §

Avun antamisesta ja pyytämisestä päättäminen

Päätöksen avun antamisesta tai pyytämisestä tekee valtioneuvoston yleisistunto
asianomaisen ministeriön esittelystä. Jos avun antaminen tai pyytäminen on ulko- ja tur-
vallisuuspoliittisesti merkittävä kansainvälinen asia, päätöksen tekee siltä osin valtioneu-
voston ratkaisuehdotuksesta tasavallan presidentti. Valtioneuvoston toimivallasta valmis-
tella Euroopan unionissa tehtävät päätökset ja päättää niihin liittyvistä Suomen toimenpi-
teistä säädetään perustuslaissa.

Ennen 1 momentissa tarkoitettua päätöstä tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ul-
ko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan yhteisen kokouksen tai EU-ministeri-
valiokunnan käsiteltyä asiaa valmistelevasti asianomainen ministeriö voi ryhtyä avun an-
tamiseen tai vastaanottamiseen liittyviin valmistelu- ja varautumistoimenpiteisiin.

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, sovelletaan myös avun antamista tai pyytämistä kos-
kevan päätöksen olennaiseen muuttamiseen.
HE 72/2016
UaVM 1/2017
EV 54/2017
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Puolustusvoimia ei saa määrätä 1 §:ssä tarkoitettuun avun antamiseen ilman 1–3 mo-
mentissa säädettyä menettelyä, ellei puolustusvoimien ylipäällikön toimivallasta muuta
johdu.

3 §

Eduskunnan osallistuminen päätöksentekoon

Ennen 2 §:ssä tarkoitetun avun antamista tai pyytämistä koskevan päätöksen tekemistä
valtioneuvoston on kuultava eduskunnan ulkoasiainvaliokuntaa, jos apu voi sisältää soti-
laallisten voimakeinojen käyttöä. Jos päätös koskee erityisen vaativaa tilannetta, valtio-
neuvoston on ennen päätöksentekoa kuultava eduskuntaa antamalla sille asiasta selonteko.

4 §

Menettely kiireellisissä asioissa

Jos 1 §:n 1 momentin 1–3 kohdassa tarkoitettua apua koskevaa 2 §:ssä tarkoitettua pää-
töstä ei ole mahdollista tehdä riittävän nopeasti poikkeuksellisen kiireellisessä ja vakavas-
sa tilanteessa, jossa on kyse avun antamisesta tai sen pyytämisestä Suomen ja Euroopan
unionin tai sen muiden jäsenvaltioiden kesken taikka Suomen ja muiden Pohjoismaiden
välillä, asianomainen ministeriö voi päättää avun antamisesta ja pyytämisestä.

Avun antamista tai pyytämistä koskevasta ministeriön päätöksestä on ilmoitettava vii-
pymättä valtioneuvostolle ja tasavallan presidentille. Avun jatkamisesta ja lopettamisesta
päätetään 2 §:ssä säädettyä menettelyä noudattaen.

Puolustusvoimia ei saa määrätä tässä pykälässä tarkoitetun avun antamiseen ilman 1 ja
2 momentissa säädettyä päätöksentekomenettelyä, ellei puolustusvoimien ylipäällikön
toimivallasta muuta johdu.

5 §

Menettely sotilaallisia voimakeinoja edellyttävässä kiireellisessä tilanteessa

Jos sotilaallisia voimakeinoja sisältävää apua koskevaa 2 §:ssä tarkoitettua päätöstä ei
ole mahdollista tehdä riittävän nopeasti, päätös avun antamisesta tai pyytämisestä voidaan
tehdä tässä pykälässä säädetyssä menettelyssä sellaisessa poikkeuksellisen kiireellisessä
ja vakavassa tilanteessa, jossa on kyse avun antamisesta tai sen pyytämisestä Suomen ja
Euroopan unionin tai sen muiden jäsenvaltioiden kesken taikka Suomen ja muiden Poh-
joismaiden välillä ja jossa apu on välttämätöntä suuren ihmismäärän henkeä tai terveyttä
välittömästi uhkaavan terrori-iskun tai valtakunnan turvallisuutta vakavasti uhkaavan vä-
littömän vaaran torjumiseksi, eikä vaaraa ole mahdollista torjua lievemmillä keinoilla.
Tällöin päätöksen avun antamisesta tai pyytämisestä tekee valtioneuvoston yleisistunto tai
tasavallan presidentti siten kuin 2 §:n 1 momentissa säädetään.

Ennen 1 momentissa tarkoitetun avun antamista tai pyytämistä koskevan päätöksen te-
kemistä valtioneuvoston on annettava asiasta selvitys eduskunnan ulkoasiainvaliokunnal-
le. Päätöksenteon jälkeen asia on välittömästi saatettava eduskunnan käsiteltäväksi. Avun
jatkamisesta ja lopettamisesta päätetään tällöin 2 ja 3 §:ssä säädettyä menettelyä noudat-
taen.

Puolustusvoimia ei saa määrätä tässä pykälässä tarkoitetun avun antamiseen ilman 1 ja
2 momentissa säädettyä päätöksentekomenettelyä, ellei puolustusvoimien ylipäällikön
toimivallasta muuta johdu.

Suomen alueellisen koskemattomuuden turvaamisesta Suomen alueella Suomen alue-
valvontaviranomaisten toimesta säädetään aluevalvontalaissa (755/2000).
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6 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2017.

Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2017

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Ulkoasiainministeri Timo Soini
JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ    ISSN 1455-8904
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