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Laki
puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan puolustusvoimista annetun lain (551/2007) 2 ja 12 §, sellaisena kuin niistä

on 2 § osaksi laissa 577/2015, sekä
lisätään lakiin uusi 4 a ja 4 b §, 12 §:n edelle uusi väliotsikko sekä lakiin uusi 12 a–12 c §

seuraavasti:

2 §

Puolustusvoimien tehtävät

Puolustusvoimien tehtävänä on:
1) Suomen sotilaallinen puolustaminen, johon kuuluvat:     
a) maa-alueen, vesialueen ja ilmatilan valvominen sekä alueellisen koskemattomuuden

turvaaminen;
b) kansan elinmahdollisuuksien, perusoikeuksien ja valtiojohdon toimintavapauden

turvaaminen sekä laillisen yhteiskuntajärjestyksen puolustaminen;     
c) sotilaskoulutuksen antaminen ja vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen ohjaami-

nen sekä maanpuolustustahdon edistäminen;
2) muiden viranomaisten tukeminen, johon kuuluvat:     
a) virka-apu yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi, terrorismirikosten

estämiseksi ja keskeyttämiseksi sekä muuksi yhteiskunnan turvaamiseksi;     
b) pelastustoimintaan osallistuminen antamalla käytettäväksi pelastustoimintaan tarvit-

tavaa kalustoa, henkilöstöä ja asiantuntijapalveluja;     
3) osallistuminen Euroopan union toiminnasta tehdyn sopimuksen 222 artiklaan tai

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 42 artiklan 7 kohtaan perustuvaan apuun, alueval-
vontayhteistyöhön tai muuhun kansainvälisen avun antamiseen ja kansainväliseen toimin-
taan; 

4) osallistuminen kansainväliseen sotilaalliseen kriisinhallintaan ja sotilastehtäviin
muussa kansainvälisessä kriisinhallinnassa. 

Puolustusvoimien muista tehtävistä säädetään erikseen.

4 a §

Kansainvälisen avun pyytäminen

Jollei kansainvälisen avun antamista ja pyytämistä koskevasta päätöksenteosta annetus-
sa laissa (418/2017) muuta säädetä, puolustusministeriö voi ulkoasiainministeriötä kuul-
tuaan pyytää puolustusvoimien toimialaan kuuluvaa apua toiselta valtiolta, Euroopan
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unionilta tai kansainväliseltä järjestöltä ottaen huomioon Yhdistyneiden Kansakuntien pe-
ruskirjan (SopS 1/1956) päämäärät ja periaatteet sekä muut kansainvälisen oikeuden sään-
nöt. 

4 b §

Toimivalta ja voimakeinojen käyttö vastaanotettaessa kansainvälistä apua

Joukolla ja yksittäisellä sotilaalla, joka Suomen pyynnöstä antaa apua Suomelle, on toi-
mivalta suorittaa tehtäviä ja käyttää tehtävän kannalta välttämättömiä voimakeinoja sen
mukaisesti kuin, mitä laissa säädetään puolustusvoimien ja sotilasviranomaisten toimival-
lasta. Tätä toimivaltaa rajaavat lisäksi apua koskevan päätöksen määräykset. Voimakeino-
ja voidaan käyttää vain siinä määrin ja siihen saakka, kun ne ovat tehtävän kannalta tar-
peen sekä hyväksyttävässä suhteessa tehtävän tavoitteeseen nähden.

Apua koskevassa päätöksessä on määriteltävä tehtävä, johon apua pyydetään, toimival-
ta, apuun sisältyvät sotilaalliset voimavarat ja mahdollinen voimakeinojen käyttö sekä
muut avun antamisen edellytykset.

Osallistuminen kansainvälisen avun antamiseen ja muuhun kansainväliseen toimintaan

12 §

Kansainvälisen avun antaminen ja muu kansainvälinen toiminta

Puolustusvoimat voi antaa puolustusvoimien toimialaan kuuluvaa apua toiselle valtiol-
le, Euroopan unionille tai kansainväliselle järjestölle sekä osallistua muuhun kansainväli-
seen toimintaan ottaen huomioon Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan päämäärät ja
periaatteet sekä muut kansainvälisen oikeuden säännöt. 

Puolustusvoimat voi osallistua kansainvälisen avun antamiseen myös toista Suomen vi-
ranomaista tukeakseen toimivaltaisen ministeriön tai viranomaisen pyynnöstä. 

Jollei kansainvälisen avun antamista ja pyytämistä koskevasta päätöksenteosta annetus-
sa laissa muuta säädetä, puolustusvoimien osallistumisesta 1 ja 2 momentissa tarkoitet-
tuun toimintaan päättää puolustusministeriö ulkoasiainministeriötä kuultuaan. 

Puolustusvoimia ei saa määrätä 1 tai 2 momentissa tarkoitettuihin toimiin ilman kan-
sainvälisen avun antamista ja pyytämistä koskevasta päätöksenteosta annetussa laissa tai
3 momentissa säädettyä päätöksentekomenettelyä, ellei puolustusvoimien ylipäällikön
toimivallasta muuta johdu.

12 a §

Toimivalta ja voimakeinojen käyttö kansainvälisen avun antamisessa ja muussa 
kansainvälisessä toiminnassa 

Edellä 12 §:n 1 momentissa tarkoitettuun kansainvälisen avun antamiseen ja muuhun
kansainväliseen toimintaan osallistuvalla henkilöstöllä on tehtävää suorittaessaan kan-
sainväliseen oikeuteen perustuva ja kansainvälisen avun pyytäjän määrittämä toimivalta
sekä oikeus käyttää tehtävän kannalta välttämättömiä voimakeinoja. Voimakeinoja voi-
daan käyttää vain siinä määrin ja siihen saakka, kun ne ovat tehtävän kannalta tarpeen, hy-
väksyttävässä suhteessa tehtävän tavoitteeseen nähden ja tehtävälle vahvistettujen voi-
mankäyttösääntöjen mukaisia. Voimakeinojen käytön liioittelusta säädetään rikoslain
(39/1889) 4 luvun 6 §:n 3 momentissa ja 7 §:ssä.

Edellä 12 §:n 2 momentissa tarkoitettuun avun antamiseen osallistuvalla henkilöstöllä
on toimivalta suorittaa tehtäviä ja oikeus käyttää voimakeinoja toisen Suomen viranomai-
sen esittämän pyynnön ja osoittaman toimivallan mukaisesti.
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12 b §

Kansainvälisen avun antamiseen ja muuhun kansainväliseen toimintaan osallistuva 
henkilöstö

Edellä 12 §:ssä tarkoitettuihin tehtäviin käytetään ensisijaisesti sellaista puolustusvoi-
mien henkilöstöä, joka on sitoutunut puolustusvoimien kansainväliseen toimintaan. Teh-
tävien ajan henkilöstö on virka- tai työsuhteessa puolustusvoimiin. Mitä 41 §:n 2 momen-
tissa säädetään tiedon antamisen määräajasta, ei sovelleta 12 §:ssä tarkoitettuihin tehtä-
viin. Tehtäviin osallistuvaan henkilöstöön sovelletaan tapaturman ja palvelussairauden
korvaamisesta kriisinhallintatehtävässä annettua lakia (1522/2016).

Asevelvollisten käyttämisestä kansainvälisen avun antamiseen ja muuhun kansainväli-
seen toimintaan säädetään asevelvollisuuslaissa. Jos reserviläinen otetaan tehtävän ajaksi
puolustusvoimien palvelussuhteeseen, työ- tai virkasuhdetta, joka tehtävään otettavalla
on, ei saa tehtävän takia päättää. Reserviläisellä on oikeus palata aikaisempaan työ- tai vir-
kasuhteeseen, kun palvelussuhde puolustusvoimiin päättyy. Virkavapauden tai työstä va-
pautuksen myöntämisestä reserviläiselle 12 §:ssä tarkoitettuihin tehtäviin päättää harkin-
tansa mukaan työnantaja. 

12 c §

Joukkojen asemaa koskevat sopimukset

Valtioneuvoston asetuksella voidaan kansainvälisten velvoitteiden voimaansaattami-
seksi säätää seuraavien sopimusten soveltamisesta kansainvälisen avun vastaanottamiseen
sekä antamiseen ja muuhun kansainväliseen toimintaan:

1) Pohjois-Atlantin sopimuksen sopimusvaltioiden ja muiden rauhankumppanuuteen
osallistuvien valtioiden välillä niiden joukkojen asemasta tehty sopimus ja sen lisäpöytä-
kirja (SopS 64 ja 65/1997) ja toinen lisäpöytäkirja (SopS 72–74/2005);

2) Euroopan unionin jäsenvaltioiden välinen sopimus Euroopan unionin sotilasesikun-
nan ja Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 17 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tehtä-
vien, myös harjoitusten, valmistelemiseksi ja toteuttamiseksi Euroopan unionin toimielin-
ten käyttöön mahdollisesti asetettujen esikuntien ja joukkojen palvelukseen siirrettyjen
sotilas- ja siviilihenkilöiden sekä jäsenvaltioiden tätä varten Euroopan unionin käyttöön
asettamien sotilas- ja siviilihenkilöiden asemasta (EU SOFA) (SopS 24/2006);

3) Euroopan unionin jäsenvaltioiden välinen sopimus jäsenvaltion toiselle jäsenvalti-
olle esittämistä korvausvaatimuksista, jotka koskevat sellaiselle omaisuudelle, jonka jä-
senvaltio omistaa, jota se käyttää tai jolla se toimii, Euroopan unionin kriisinhallintaope-
raation yhteydessä aiheutunutta vahinkoa tai tällaisen operaation yhteydessä sattunutta jä-
senvaltion sotilas- ja siviilihenkilöiden loukkaantumista tai kuolemaa (SopS 25/2006).

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2017.

Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2017

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Puolustusministeri Jussi Niinistö
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