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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi siviilihenkilös-
tön osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain ja Pe-
lastusopistosta annetun lain muuttamisesta  

 
ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi sivii-
lihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallin-
taan annettua lakia ja Pelastusopistosta an-
nettua lakia. Ulkomaille lähetettävän siviili-
henkilöstön valtiotyönantajan edustajana 
toimisi jatkossa pääsääntöisesti Pelastusopis-
ton Kriisinhallintakeskus, joka vastaisi hen-
kilöstön rekrytoinnista sekä materiaalisista ja 
logistisista valmiuksista. Se jatkaisi myös si-
viilihenkilöstön kriisinhallintakoulutuksen 
järjestämistä. Pelastusopisto vastaisi siten si-

viilikriisinhallinnan kotimaan valmiuksiin 
liittyvistä operatiivisista tehtävistä. 

Sisäasiainministeriö vastaisi laissa määri-
teltyjen siviilikriisinhallinnan kotimaan val-
miuksien strategisesta ohjauksesta ja valvon-
nasta. Ministeriöiden väliseen työnjakoon si-
viilikriisinhallintaan liittyvissä asioissa ei eh-
doteta muutoksia. 

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mah-
dollisimman pian.  
 

————— 
 
 

 
PERUSTELUT

1  Nykyti la  

Siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisin-
hallintaan annetun lain (1287/2004) tarkoitus 
on tukea Suomen osallistumista kansainväli-
seen kriisinhallintaan konfliktien ehkäisemi-
seksi ja rajoittamiseksi, niistä aiheutuvien tu-
hojen korjaamiseksi ja yhteiskunnan häiriöt-
tömän toiminnan palauttamiseksi, suuronnet-
tomuuden tai luonnonkatastrofin lieventämi-
seksi sekä Euroopan unionin ja kansainvälis-
ten järjestöjen kriisinhallintavalmiuksien ke-
hittämiseksi. Lain soveltamisalaan piiriin 
kuuluu kansainväliseen kriisinhallintaan liit-
tyvät kotimaan valmiudet sekä niiden ylläpi-
täminen ja kehittäminen sisältäen myös ul-
komailla kriisinhallintaan osallistuvan henki-
löstön asemaan liittyviä säädöksiä.  

Lain nojalla ulkoasiainministeriö käsittelee 
siviilihenkilöstön osallistumista kriisinhallin-
taan koskevat asiat ja sisäasiainministeriö kä-
sittelee kotimaan valmiuksia koskevat asiat 
sekä asiat, jotka koskevat pelastustoimen 
alaan kuuluvan avun antamista pelastuslain 
(468/2003) 49 §:n nojalla.  

Kotimaan valmiuksiin kuuluvat kriisinhal-
lintaan ulkomaille lähetettävän siviilihenki-
löstön rekrytointivalmiudet, materiaaliset ja 
logistiset valmiudet, siviilihenkilöstön krii-
sinhallintakoulutuksen järjestäminen, edellä 
mainittujen asioiden valmistelun yhteensovit-
taminen hallinnon eri aloilla sekä näihin liit-
tyvä yhteistoiminta kansalaisjärjestöjen kans-
sa. Sisäasiainministeriö toimii pääsääntöisesti 
valtiotyönantajan edustajana ja samalla toi-
mien palvelusuhteisiin nimittävänä viran-
omaisena. Ulkoasiainministeriö toimii valtio-
työnantajan edustajana, mikäli se on ulko- ja 
turvallisuuspoliittisesti tarkoituksenmukaista.  

Pelastusopiston yhtenä tehtävänä on Pelas-
tusopistosta annetun lain (607/2006) mukaan 
ulkomaille lähetettävän siviilihenkilöstön 
kriisinhallintakoulutuksen järjestäminen. Pe-
lastusopiston Kriisinhallintakeskus hoitaa tä-
tä tehtävää sisäasiainministeriön toiminta-
menomomentin määrärahalla.  

Kriisinhallintakeskuksesta on kehittymässä 
Suomen siviilikriisinhallinnan koulutuksen 
osaamiskeskus. Tavoitteena on luoda vahva 
kansallinen siviilikriisinhallinnan kotimaan 
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valmiuksien keskus, joka pystyy vastaamaan 
niin kansainvälisesti kuin kansallisestikin 
Suomen siviilikriisinhallinnan liittyvien ko-
timaan valmiuksien operatiivisten tehtävien 
ylläpitämisestä ja kehittämisestä Suomen 
kansainvälistä kriisinhallintaa koskevien ul-
ko- ja turvallisuuspoliittisten päätösten ja lin-
jausten mukaisesti. Pääministeri Matti Van-
hasen II hallituksen ohjelmassa todetaan yh-
tenä hallituksen tavoitteena olevan siviilikrii-
sinhallinnan vahvistaminen.  

Valtionhallinnon keskushallintohankkeen 
linjausten mukaisesti ministeriötason tulisi 
keskittyä lähinnä ydintoimintoihin, joiksi on 
katsottu muun muassa toimialan yleinen oh-
jaus, esittely valtioneuvostossa sekä lainsää-
dännön valmistelu. Tässä mielessä on vaikea 
perustella siviilikriisinhallinnan kotimaan 
valmiuksiin liittyvien operatiivisluonteisten 
tehtävien säilyttämistä sisäasiainministeriös-
sä. 

Hallitus katsoo, että siviilikriisinhallinnan 
kotimaan valmiuksien operatiivisten tehtävi-
en keskittäminen yhteen paikkaan vahvistaa 
siviilikriisinhallintaa. Tässä tarkoitettuja ope-
ratiivisia tehtäviä ovat siviilikriisinhallinta-
koulutuksen järjestäminen, ulkomaille lähet-
tävän henkilöstön valtiotyönantajatehtävien 
hoitaminen (rekrytointi mukaan luettuna) se-
kä näitä tukeva tutkimustoiminta. Tällä het-
kellä valtiotyönantajana toimii pääsääntöises-
ti sisäasiainministeriö. Jatkossa ulkomaille 
lähetettävän henkilöstön valtiotyönantajan 
edustajana toimisi pääsääntöisesti Pelastus-
opisto ja vain erityisissä tapauksissa ulkoasi-
ainministeriö tai sisäasiainministeriö. Pelas-
tusopistoon keskitettäisiin kaikki palvelus-
suhteisiin liittyvät toiminnot, kuten esimer-
kiksi henkilöstö- ja taloushallinto. Näitä teh-
täviä hoitaisi Pelastusopistolla Kriisinhallin-
takeskus, jonka tehtäviä ja toimivaltaa sel-
keytettäisiin ehdotetuilla säädösmuutoksilla.  

Säädösmuutosten tavoitteena on kokonai-
suutena parantaa siviilikriisinhallinnan koti-
maan valmiuksien ylläpitämistä ja kehittä-
mistä luomalla samalla myös sisäasiainminis-
teriölle entistä parempi mahdollisuus koti-
maan valmiuksien strategiseen ohjaukseen.  
 
 
 
 

2  Ehdotetut  muutokset  

2.1 Laki siviilihenkilöstön osallistumises-
ta kriisinhallintaan 

Siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisin-
hallintaan annetun lain (1287/2004) 5 §:n 1 
momentin nojalla palvelussuhteessa olevan 
henkilön valtiotyönantajan edustajana on si-
säasiainministeriö tai ulkoasiainministeriö 
silloin, kun se on ulko- ja turvallisuuspoliitti-
sesti tarkoituksenmukaista. Mainitun lain  
5 §:n 1 momenttia ehdotetaan muutettavaksi 
siten, että henkilöstön toimiminen julkioi-
keudellisessa palvelussuhteessa valtioon ta-
pahtuisi ensisijaisesti Pelastusopiston toimi-
essa valtiotyönantajan edustajana. 

Ulkoasiainministeriö toimisi voimassa ole-
vaa lakia vastaavalla tavalla valtiotyönanta-
jan edustajana silloin, kun se on ulko- ja tur-
vallisuuspoliittisesti tarkoituksenmukaista.  

Sisäasiainministeriö voisi edelleenkin olla 
valtiotyönantajan edustaja muissa tapauksis-
sa, joissa kyse on siviilikriisinhallinnan ko-
timaan valmiuksien kannalta merkittävistä 
tehtävistä. Tällaisia tehtäviä olisivat tehtävät, 
joihin liittyy huomattava merkitys siviilikrii-
sinhallinnan kotimaan valmiuksien suunnitte-
lussa, kehittämisessä ja/tai ylläpitämisessä. 
Nämä tehtävät olisivat sellaisia, jotka liitty-
vät merkittävään asemaan operaatiossa. Teh-
tävässä toimimiseen kuuluu operaation seu-
ranta ja tarvittaessa operatiivisen tilanneku-
van raportointi sisäasiainministeriölle. Tä-
män perusteella sisäasiainministeriö kykenee 
seuraamaan ja arvioimaan kotimaan val-
miuksien kannalta operaation toimintaa ja ti-
lannetta esimerkiksi rekrytoinnin kansallista 
kohdentamista koskevissa asioissa tai vaik-
kapa operaation ja kohdealueen turvallisuus-
riskejä suomalaisen operaatiossa toimivan 
henkilöstön kannalta.  

Sisäasiainministeriö rekrytoisi kyseiseen 
tehtävään henkilön, nimittäisi henkilön teh-
tävään sekä määrittäisi tehtävässä maksetta-
van palkan ja palvelussuhteen kestoajan. 
Näissäkin palvelussuhteissa Pelastusopisto 
hoitaisi käytännön talous- ja henkilöstöhal-
linnon tehtävät samalla tavoin kuin muiden-
kin asiantuntijoiden osalta. 
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Tapauskohtaisen harkinnan näissä koti-
maan valmiuksiin liittyvissä erityistapauksis-
sa suorittaisi sisäasiainministeriö. Jos kysees-
sä ei ole tällainen merkittävä tehtävä, niin 
pääsääntöisesti Pelastusopisto toimii valtio-
työnantajan edustajana. Työnantajatehtävien 
siirtäminen Pelastusopistolle mahdollistaisi 
siviilikriisinhallintakoulutuksen ja henkilös-
tön rekrytoinnin välisen kiinteän yhteyden. 
Henkilöstön rekrytoinnin ja koulutuksen yh-
distämisellä otetaan huomioon ja turvataan 
kunkin eri hallinnonalojen näkemykset ja in-
tressit. Näin kyettäisiin turvaamaan henkilös-
töä tehtäviin rekrytoitaessa eri viranomaisten, 
kuten poliisihallinnon, rajavartiolaitoksen ja 
oikeushallinnon häiriötön toiminta. Yhteis-
työllä taustaorganisaatioiden kanssa pysty-
tään lisäksi varmistamaan henkilön soveltu-
vuus operaatioon ja tehtävään sekä tiedon-
kulku rekrytoivan viranomaisen ja taustaor-
ganisaation välillä.  

Siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisin-
hallintaan annetun lain (1287/2004) 3 §:n 
mukaiseen ministeriöiden väliseen toimiala-
jakoon ei ehdoteta muutoksia. Sisäasiainmi-
nisteriö käsittelisi mainitun lain 4 §:n mukai-
sesti kotimaan valmiutta koskevat asiat, sekä 
asiat, jotka koskevat pelastustoimen alaan 
kuuluvan avun antamista pelastuslain 49 §:n 
nojalla.  

Lakimuutokset liittyvät kiinteästi sisäasi-
ainministeriön hallinnonalan sisäisiin järjes-
telyihin, joiden seurauksena kotimaan val-
miuksiin liittyvät strategisluonteiset asiat kä-
siteltäisiin sisäasiainministeriössä ja toisaalta 
kotimaan valmiuksiin liittyvät operatiivis-
luonteiset tehtävät siirrettäisiin ministeriön 
alaisen hallinnon tehtäväksi. Viranomaisyh-
teistyötä ylläpidetään ja kehitetään edelleen 
hallinnonalan sisällä ja eri ministeriöiden vä-
lillä. Muutoksen tavoitteena on samalla vah-
vistaa ja tehostaa siviilikriisinhallinta-
asioiden käsittelyä valtioneuvoston piirissä. 

Lain 17 §:ää esitetään muutettavaksi siten, 
että kriisinhallintaan osallistuvan henkilöstön 
rekrytointivalmiuksien tukena käytettävän 
asiantuntijarekisterin rekisterinpitäjäksi tulisi 
sisäasiainministeriön sijasta Pelastusopisto. 
Asiantuntijarekisterin käyttötarkoitus pysyisi 
samana eli rekisteriä käytettäisiin apuna rek-
rytoitaessa siviilihenkilöstöä kriisinhallinta-
tehtäviin. Rekisteri muodostetaan siten, että 

kriisinhallintatehtävistä kiinnostunut henkilö 
tallettaa itse tarpeelliseksi katsomansa tiedot 
asiantuntijarekisteriin ja vastaa näiden tieto-
jen oikeellisuudesta. Sisäasiainministeriöllä 
olisi mahdollisuus jatkossakin käyttää nykyi-
sellä tavalla asiantuntijarekisteriä teknisen 
käyttöyhteyden avulla. Sisäasiainministeriön 
siviilikriisinhallintatehtäviä hoitavat vastuu-
virkamiehet olisivat edelleen oikeutettuja kä-
sittelemään ja näkemään asiantuntijarekiste-
rin tietoja. Tämä on tarpeen esimerkiksi sen 
takia, että lakiehdotuksen mukaan sisäasi-
ainministeriö voisi erityistapauksissa jatkos-
sakin toimia valtiotyönantajan edustajana.  

Merkinnät, joita rekisterinpitäjä oma-
aloitteisesti voisi tehdä rekisteriin talletettui-
hin tietoihin, ovat voimassaolevan 18 §:n 3 
momentin mukaan merkintä osallistumisesta 
sisäasiainministeriön järjestämään kriisinhal-
lintakoulutukseen sekä tiedot kriisihallinta-
tehtävän alkamis- ja päättymispäivästä, krii-
sinhallintaoperaatiosta tai henkilön toimipai-
kasta sekä henkilön tehtävästä.  

Mainittua säännöstä ehdotetaan muutetta-
vaksi siten, että rekisterinpitäjä voi muuttaa 
rekisterin tietoja oma-aloitteisesti vain sil-
loin, kun on kyse Pelastusopiston järjestä-
mästä kriisinhallintakoulutuksesta.  
 
2.2 Laki Pelastusopistosta 

Pelastusopistosta  annetun lain (607/2006) 
2 §:ään lisättäisiin uusi 2 momentti, jossa 
säädettäisiin Pelastusopiston uusista siviili-
henkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan 
liittyvistä tehtävistä. Pelastusopiston tehtä-
viksi ehdotetaan siviilihenkilöstön kriisinhal-
lintakoulutuksen lisäksi käytännön tasolla 
suoritettavat henkilöstön rekrytointivalmiu-
teen, materiaaliseen ja logistiseen valmiuteen 
liittyvät tehtävät sekä henkilöstön valtiotyön-
antajan asemaan liittyvät tehtävät. Lisäksi 
esitetään Pelastusopiston tehtäviin lisättäväk-
si kriisinhallintaan liittyvät tutkimus- ja ke-
hittämistehtävät.  

Rekrytointivalmiuksiin kuuluu ulkomaille 
lähetettävän kriisinhallintaan lähetettävän si-
viilihenkilöstön rekrytointiin liittyvät toi-
menpiteet sekä rekrytointijärjestelmän ylläpi-
täminen ja kehittäminen. Materiaalisiin ja lo-
gistisiin valmiuksiin kuuluu siviilihenkilös-
tön kriisinhallintaan edellyttämän materiaali-
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hallinnon sekä kuljetusten ja muiden logistis-
ten järjestelyjen kehittäminen ja tehtäviin lä-
hetettävän henkilöstön tarpeellisen varustuk-
sen ja materiaalin hankinta sekä tarpeellisen 
valmiusvarastoinnin kehittäminen. Valtio-
työnantaja-asemaan liittyvät tehtävät sisältä-
vät esimerkiksi nimittämisen palvelussuhtee-
seen sekä palvelussuhteiden ehtojen määrit-
tämisen ja hallinnoinnin sekä yleisesti kaiken 
mikä kuuluu työnantajatoimivaltaan. Kriisin-
hallintaan liittyvät tutkimus- ja kehittämis-
tehtävät sisältävät kotimaan valmiuksiin liit-
tyvien ja niitä tukevien asioiden tutkimus- ja 
kehittämistehtävät.  

Lakiin ehdotetaan säädettäväksi uusi 3a §, 
jonka mukaan 2 §:n 2 momentin mukaisia si-
viilikriisinhallintatehtäviä varten Pelastus-
opistolla on Kriisinhallintakeskus. Voimassa 
olevan 4 §:n mukaisesti Pelastusopistolle 
kuuluvat asiat ratkaisee rehtori, jollei Pelas-
tusopistosta annetussa laissa toisin säädetä.  

Hallituksen esityksessä ehdotetaan säädet-
täväksi uusi 4 §:n 2 momentti poikkeuksena 
opiston rehtorin ratkaisuvallasta siltä osin 
kuin on kyse esitetyn uuden 2 §:n 2 momen-
tin mukaisista tehtävistä. Kriisinhallintakes-
kuksen johtajalla olisi toimivalta ratkaista 
asiat, jotka koskevat rekrytointivalmiuksia, 
materiaalisia ja logistisia valmiuksia, siviili-
kriisinhallintakoulutusta, työnantajatehtäviä 
sekä siviilikriisinhallinnan tutkimus- ja kehit-
tämistehtäviä.  

Ratkaisuvallasta määrättäisiin tarkemmin 
Pelastusopiston työjärjestyksessä Ottaen 
huomioon Kriisinhallintakeskuksen toimin-
nan merkittävä kansallinen ja kansainväli-
nenkin luonne, on perusteltua, että Kriisin-
hallintakeskuksen johtajan nimittäisi jatkossa 
sisäasiainministeriö.  

Lisäksi Pelastusopistosta annetun lain 
(607/2006) 2 §:ää ja 13 §:ää ehdotetaan muu-
tettavaksi siltä osin kuin kyse on siviilihenki-
löstön osallistumisesta annetun lain 
(1287/2004) mukaisesta siviilihenkilöstön 
kriisinhallintakoulutuksesta. Tämä on lähinnä 
säädöstekninen muutos, jolla vältetään saman 
asian toistoa Pelastusopistosta annetussa lais-
sa (607/2006). Kyseinen koulutustehtävä 
säädetään yhdeksi Pelastusopiston tehtäväksi 
uudessa 2 § 2 momentissa.  
 
 

3  Esityksen vaikutukset  

Pelastusopiston Kriisinhallintakeskuksen 
toimintamenot rahoitetaan sisäasiainministe-
riön toimintamenomomentilta 26.01.01, josta 
siviilikriisinhallinnan toimintamenojen osuus 
on valtion vuoden 2008 talousarviossa yh-
teensä 1 304 000 euroa. Eduskunta hyväksyi 
vuoden 2008 valtion talousarvion käsittelyn 
yhteydessä 250 000 euron määrärahalisäyk-
sen tuleviin mahdollisiin tehtäväsiirtoihin 
liittyen, jolloin kokonaismäärärahaksi muo-
dostui edellä mainittu 1 304 000 euroa. Esi-
tys lisää Pelastusopiston ja Kriisinhallinta-
keskuksen tehtäviä ja aiheuttaa jonkin verran 
lisäkustannuksia, jotka kyetään kattamaan li-
sätyllä 250 000 euron määrärahalla. Tehtävä-
siirrossa on kyse sisäasiainministeriön hal-
linnonalan sisäisestä järjestelystä.  Pelastus-
opiston lisääntyvien tehtävien osalta on arvi-
oitu, että Kriisinhallintakeskukseen peruste-
taan 5-6 henkilötyövuotta vastaava määrä 
uusia virkoja siirrettyjä tehtäviä hoitamaan. 
Sisäasiainministeriöstä voitaisiin mahdolli-
sesti siirtää hallinnonalan sisäisinä virkasiir-
toina ja henkilön suostumukseen perustuen 
virka/virkoja Pelastusopiston Kriisinhallinta-
keskukseen.  

Ministeriöiden ja muiden hallinnonalojen 
välisiin toimiala- ja tehtäväjakoihin ei ole 
esityksessä ehdotettu muutoksia. Käytännön 
tehtävähoidon tasolla viranomaisten välinen 
kiinteä yhteistyö jatkuu entisellään sisäasi-
ainministeriön osuuden painottuessa entistä 
enemmän siviilihenkilöstön osallistumisesta 
annetun lain mukaisten kotimaan valmiuksi-
en strategisen tason ohjaukseen ja valvon-
taan.  

Kriisinhallintaan ulkomailla toimivan hen-
kilöstön kulut rahoitetaan ulkoasiainministe-
riön momentilta 24.99.22, josta ulkoasiain-
ministeriö asettaa sisäasiainministeriön käyt-
töön. Tämän määrärahan käyttöperiaatteisiin 
ei näillä ehdotuksilla ole vaikutuksia.  

Hallituksen esityksellä ei ole vaikutusta 
henkilöstön palvelussuhteiden ehtoihin. 

Kokonaisuutena arvioiden esityksestä ei 
aiheutuisi sellaisia lisämenoja, joita ei pystyt-
täisi hoitamaan nykyisen budjettikehyksen 
puitteissa.  
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4  Asian valmistelu 

Asiaa on valmisteltu sisäasiainministeriön 
sisäisissä työryhmissä.  

Hallituksen esityksestä on pyydetty lau-
sunnot ulkoasiainministeriöltä, oikeusminis-
teriöltä, puolustusministeriöltä, valtiovarain-
ministeriöltä, opetusministeriöltä, sosiaali- ja 
terveysministeriöltä, Pelastusopistolta sekä 
sisäasiainministeriön pelastusosastolta, polii-
siosastolta, rajavartio- osastolta, hallintoyk-
siköstä ja talousyksiköstä. 

Lausunnoissa esitettiin lähinnä joitakin tar-
kennuksia muun muassa valtiotyönantajan 

asemaan liittyen, jotka huomioitiin hallituk-
sen esityksessä. 

 
5  Voimaantulo 

Lait ehdotetaan tulemaan voimaan mahdol-
lisemman pian.  

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
lakien täytäntöönpanoa edellyttämiin toi-
menpiteisiin 

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan edus-

kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo-
tukset: 
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Lakiehdotukset 

 

1.  

Laki 

siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan 30 päivänä joulukuuta 2004 

annetun lain (1287/2004) 5 §:n 1 momentti, 17 §:n 3 momentti ja 18 §:n 3 momentti seuraa-
vasti: 
 

5 § 

Julkisoikeudellinen palvelussuhde 

Kriisinhallintaan ulkomailla osallistuva 
henkilö on määräaikaisessa julkisoikeudelli-
sessa palvelussuhteessa valtioon, jota työnan-
tajana edustaa Pelastusopisto. Valtiotyönan-
tajaa edustaa kuitenkin ulkoasiainministeriö, 
jos se on ulko- ja turvallisuuspoliittisesti tar-
koituksenmukaista tai sisäasiainministeriö, 
jos tehtävä on kotimaan valmiuksien kannal-
ta merkittävä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

17 § 

Rekisterin käyttötarkoitus ja rekisterinpitäjä 

— — — — — — — — — — — — — —  
Rekisterinpitäjänä on Pelastusopisto. Sisä-

asiainministeriöllä on rekisterin käyttöoikeus 
teknisen käyttöyhteyden avulla. 

18 § 

Tietolähteet ja tietosisältö 

— — — — — — — — — — — — — —  
Rekisterinpitäjä voi tallettaa rekisteriin tie-

don henkilön osallistumisesta Pelastusopis-
ton järjestämään kriisinhallintakoulutukseen, 
tässä laissa tarkoitetun palvelussuhteen al-
kamis- ja päättymisajankohdasta sekä henki-
lön tehtävästä ja toimipaikasta palvelussuh-
teen aikana. 

 
——— 

Tämä laki tulee voimaan     päivänä     kuu-
ta 20   . 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanoa edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 
 

————— 
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2.  

Laki 

Pelastusopistosta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 21 päivänä heinäkuuta 2006 annetun lain Pelastusopistosta (607/2006) 2 ja 13 § 

sekä 
lisätään lakiin uusi 3 a § ja 4 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti: 

 
 

2 § 

Pelastusopiston tehtävät 

Pelastusopiston tehtävänä on antaa pelas-
tustoimen ja hätäkeskustoiminnan ammatil-
lista peruskoulutusta, pelastustoimen päällys-
tön ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa 
koulutusta, normaaliolojen häiriötilanteisiin 
ja poikkeusoloihin varautumiseen valmenta-
vaa koulutusta sekä huolehtia osaltaan pelas-
tustoimen tutkimus- ja kehittämistoiminnas-
ta, tutkimistoiminnan koordinoinnista sekä 
tarvittaessa muistakin opiston toimialaan so-
veltuvista tehtävistä.  

Pelastusopiston tehtävänä on hoitaa siviili-
henkilöstön osallistumisesta annetun lain 
(1287/2004) 4 §:n 1 momentissa mainittuja 
kriisinhallintaan ulkomaille lähetettävän 
henkilöstön rekrytointivalmiuksia, materiaa-
lisia ja logistisia valmiuksia sekä antaa mai-
nitun lain mukaista siviilihenkilöstön kriisin-
hallintakoulutusta. Pelastusopisto toimii mai-
nitun lain 5 §:ssä tarkoitettuna valtiotyönan-
tajan edustajana. Lisäksi Pelastusopiston teh-
tävänä on huolehtia kotimaan valmiuksien 
tutkimus- ja kehittämistoiminnasta.  
 
 

 
3 a § 

Pelastusopiston yksiköt 

Pelastusopistolla on 2 §:n 2 momentin mu-
kaisia tehtäviä varten Kriisinhallintakeskus. 
Pelastusopiston muista yksiköistä määrätään 
työjärjestyksessä. Kriisinhallintakeskuksen 
johtajan nimittää sisäasiainministeriö. 
 

4 § 

Ratkaisuvalta 

— — — — — — — — — — — — — —  
Edellä 1 momentista poiketen 2 §:n 2 mo-

mentin mukaiset asiat ratkaisee Kriisinhallin-
takeskuksen johtaja, siten kuin ratkaisuval-
lasta Pelastusopiston työjärjestyksessä tar-
kemmin säädetään.  
 

13 § 

Muu koulutus 

Pelastusopisto antaa pelastustoimeen ja hä-
täkeskustoimintaan liittyvää ammatillista täy-
dennyskoulutusta, pelastuslain (468/2003) 
mukaista väestönsuojelun johto- ja erityis-
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henkilöstön koulutusta sekä valmiuslain 
(1080/1991) mukaista varautumista edistävää 
koulutusta. Opisto voi antaa muutakin toimi-
alaansa soveltuvaa koulutusta. 

——— 

Tämä laki tulee voimaan     päivänä    kuuta   
20   

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanoa edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 

————— 
 

Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2008 

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 

Sisäasiainministeri Anne Holmlund 
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Liite 
Rinnakkaistekstit 

 
 

1.  

Laki 

siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan 30 päivänä joulukuuta 2004 

annetun lain (1287/2004) 5 §:n 1 momentti, 17 §:n 3 momentti ja 18 § 3 momentti seuraavasti: 
 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

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 turvallisuuspoliitti-
sesti tarkoituksenmukaista. 

 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

5 § 

Julkisoikeudellinen palvelussuhde 

Kriisinhallintaan ulkomailla osallistuva 
henkilö on määräaikaisessa julkisoikeudelli-
sessa palvelussuhteessa valtioon, jota työnan-
tajana edustaa Pelastusopisto. Valtiotyönan-
tajaa edustaa kuitenkin ulkoasiainministeriö, 
jos se on ulko- ja turvallisuuspoliittisesti tar-
koituksenmukaista tai sisäasiainministeriö, 
jos tehtävä on kotimaan valmiuksien kannal-
ta merkittävä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
17 § 

Rekisterin käyttötarkoitus ja rekisterinpitäjä 

— — — — — — — — — — — — — —  
Rekisterinpitäjänä on sisäasiainministeriö. 

17 § 

Rekisterin käyttötarkoitus ja rekisterinpitäjä 

— — — — — — — — — — — — — —  
Rekisterinpitäjänä on Pelastusopisto. Sisä-

asiainministeriöllä on rekisterin käyttöoikeus 
teknisen käyttöyhteyden avulla.” 

 
 

18 § 

Tietolähteet ja tietosisältö 

— — — — — — — — — — — — — —  
Rekisterinpitäjä voi tallettaa rekisteriin tie-

don henkilön osallistumisesta sisäasiainminis-
teriön järjestämään kriisinhallintakoulutuk-

18 § 

Tietolähteet ja tietosisältö 

— — — — — — — — — — — — — —  
Rekisterinpitäjä voi tallettaa rekisteriin tie-

don henkilön osallistumisesta Pelastusopis-
ton järjestämään kriisinhallintakoulutukseen, 
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seen, tässä laissa tarkoitetun palvelussuhteen 
alkamis- ja päättymisajankohdasta sekä hen-
kilön tehtävästä ja toimipaikasta palvelussuh-
teen aikana. 

 

tässä laissa tarkoitetun palvelussuhteen al-
kamis- ja päättymisajankohdasta sekä henki-
lön tehtävästä ja toimipaikasta palvelussuh-
teen aikana.” 

——— 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä     kuu-

ta 2008. 
——— 

 
 
 

2.  

Laki 

Pelastusopistosta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 21 päivänä heinäkuuta 2006 annetun lain Pelastusopistosta (607/2006) 2 § ja 13 § 

ja 
lisätään lakiin uusi 3a § sekä 4 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti: 

 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 
 
 

2 § 

Pelastusopiston tehtävä 

Pelastusopiston tehtävänä on antaa pelas-
tustoimen ja hätäkeskustoiminnan ammatillis-
ta peruskoulutusta, pelastustoimen päällystön 
ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa kou-
lutusta, normaaliolojen häiriötilanteisiin ja 
poikkeusoloihin varautumiseen valmentavaa 
koulutusta ja siviilikriisinhallintakoulutusta 
sekä huolehtia osaltaan pelastustoimen tutki-
mus- ja kehittämistoiminnasta, tutkimustoi-
minnan koordinoinnista sekä tarvittaessa 
muistakin opiston toimialaan soveltuvista teh-
tävistä. 

 

2 § 

Pelastusopiston tehtävä 

Pelastusopiston tehtävänä on antaa pelas-
tustoimen ja hätäkeskustoiminnan ammatil- 
lista peruskoulutusta, pelastustoimen päällys-
tön ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa 
koulutusta, normaaliolojen häiriötilanteisiin 
ja poikkeusoloihin varautumiseen valmenta-
vaa koulutusta sekä huolehtia osaltaan pelas-
tustoimen tutkimus- ja kehittämistoiminnas-
ta, tutkimistoiminnan koordinoinnista sekä 
tarvittaessa muistakin opiston toimialaan so-
veltuvista tehtävistä.  

Pelastusopiston tehtävänä on edellä 1 mo-
mentissa säädetyn lisäksi hoitaa siviilihenki-
löstön osallistumisesta annetun lain 
(1287/2004) 4 §:n 1 momentissa mainittuja 
kriisinhallintaan ulkomaille lähetettävän 
henkilöstön rekrytointivalmiuksia, materiaa-
lisia ja logistisia valmiuksia sekä antaa mai-
nitun lain mukaista siviilihenkilöstön kriisin-
hallintakoulutusta.Pelastusopisto toimii myös 
edellä mainitun lain 5 §:ssä tarkoitettuna 
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valtiotyönantajan edustajana. Lisäksi Pelas-
tusopiston tehtävänä on huolehtia kotimaan 
valmiuksien tutkimus- ja kehittämistoimin-
nasta.  
 

 
 3 a § 

Pelastusopiston yksiköt 

Pelastusopistolla on 2 §:n 2 momentin mu-
kaisia tehtäviä varten Kriisinhallintakeskus. 
Pelastusopiston muista yksiköistä määrätään 
työjärjestyksessä.Kriisinhallintakeskuksen 
johtajan nimittää sisäasiainministeriö. 

 
 4 § 

Ratkaisuvalta 

— — — — — — — — — — — — — —  
Edellä 1 momentista poiketen 2 §:n 2 mo-

mentin mukaiset asiat ratkaisee Kriisinhal-
lintakeskuksen johtaja, siten kuin ratkaisu-
vallasta Pelastusopiston työjärjestyksessä 
tarkemmin säädetään.   
 

 
13 § 

Muu koulutus 

Pelastusopisto antaa pelastustoimeen ja hä-
täkeskustoimintaan liittyvää ammatillista täy-
dennyskoulutusta, pelastuslain (468/2003) 
mukaista väestönsuojelun johto- ja erityis-
henkilöstön koulutusta, valmiuslain 
(1080/1991) mukaista varautumista edistävää 
koulutusta sekä siviilihenkilöstön osallistumi-
sesta kriisinhallintaan annetussa laissa 
(1287/2004) tarkoitettua kriisinhallintakoulu-
tusta. Opisto voi antaa muutakin toimialaansa 
soveltuvaa koulutusta. 
 

13 § 

Muu koulutus 

Pelastusopisto antaa pelastustoimeen ja hä-
täkeskustoimintaan liittyvää ammatillista täy-
dennyskoulutusta, pelastuslain (468/2003) 
mukaista väestönsuojelun johto- ja erityis-
henkilöstön koulutusta ja valmiuslain 
(1080/1991) mukaista varautumista edistävää 
koulutusta. Opisto voi antaa muutakin toimi-
alaansa soveltuvaa koulutusta. 
 
 
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä    kuu-

ta   200 
——— 

 


