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Lyhenteet

ARCC Aeronautical Rescue Co-ordination Centre (Lentopelastuskeskus)
AVI Aluehallintovirasto
CECIS  The Common Emergency Communication and Information System 
 (EU:n yhteinen hätäviestintä- ja tietojärjestelmä)
CMC Crisis Management Centre (Kriisinhallintakeskus; siviilikriisinhallinnan
 osaamiskeskus)
EADRCC Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre (Naton Euro-
 atlanttinen pelastuspalvelun koordinointikeskus)
EEH Emergency Evacuation Hospital (nopean toiminnan evakuointisairaala) 
ELY-keskukset  Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset
ERCC Emergency Response Coordination Centre (EU:n hätäavun koordinointi- 
 keskus, aiemmin MIC)
ERU Emergency Response Unit (Punaisen Ristin nopean avustustoiminnan 
 yksiköt)
EU Euroopan unioni
Evira Elintarviketurvallisuusvirasto 
Fimea Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus 
HNSG Host Nation Support Guidelines (EU:n pelastuspalvelumekanismin 
 puitteissa tehtävässä yhteistyössä käytetään myös suomennosta 
 ”isäntämaan tukitoimenpiteet”)
HUS Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri 
IAEA International Atomic Energy Agency (Kansainvälinen atomienergiajärjestö) 
ICAO International Civil Aviation Organisation (Kansainvälinen siviili-ilmailu-
 järjestö)
ICRC International Committee of the Red Cross (Punaisen Ristin kansainvälinen 
 komitea)
IDRL International Disaster Response Laws, Rules and Principles (Kansainväli-
	 set	katastrofiapua	koskevat	lait,	säännöt	ja	periaatteet)
IFRC International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies
 (Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten kansainvälinen liitto)
IHP International Humanitarian Partnership (Kansainvälinen humanitaarinen 
 kumppanuusverkosto)
IL Ilmatieteen laitos
IMO International Maritime Organisation (Kansainvälinen merenkulkujärjestö)
JulkL Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta
LEMA Local Emergency Management Authority (paikallinen pelastustoiminnan 
 johtaja)
LO	 Liaison	Officer	(yhteysviranomainen,	joka	tässä	yhteydessä	vastaisi	
 kansainvälisen pelastuspalvelun joukkojen maahantulosta ja koordinoin-
 nista HNSG-ohjeiden mukaisesti)
LVM Liikenne- ja viestintäministeriö
Mekanismi Euroopan unionin pelastuspalvelumekanismi 
MIC Monitoring and Information Centre (Euroopan komission hätäapukeskus, 
 nykyinen ERCC)
Model Act Model Act for the Facilitation and Regulation of International Disaster
 Relief and Initial Recovery Assistance (with commentary). IFRC, OCHA, 
 Inter-Parliamentary Union, 2013 
MRCC Maritime Rescue Coordination Centre (Meripelastuskeskus)
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OCHA	 United	Nations	Office	for	Coordination	of	Humanitarian	Affairs	(YK:n	
 humanitaarisen avun koordinaation toimisto)
OKM Opetus- ja kulttuuriministeriö
OSOCC On Site Operations Coordination Centre (OCHA:n kehittämä, kansain-
 välisten yksiköiden pelastusalueella tapahtuvan toiminnan koordinointia 
 varten perustettava toimisto)
PelL Pelastuslaki
PL Suomen perustuslaki
PLM Puolustusministeriö
PoliisiL Poliisilaki
PRH Patentti- ja rekisterihallitus
PTR-viranomainen Poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen viranomaiset
PTR-laki Laki poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta
PV Puolustusvoimat
PVvirka-apuL Laki puolustusvoimien virka-avusta poliisille
RANET IAEA:n avunantoverkosto
RahanKerL Rahankeräyslaki
SBC Schengen Borders Code (Schengenin rajasäännöstö)
SEU Sopimus Euroopan Unionista
SEUT Sopimus Euroopan Unionin toiminnasta
SivKriisiL  Laki siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan
SM Sisäministeriö
STM Sosiaali- ja terveysministeriö
STUK Säteilyturvakeskus
SYKE  Suomen Ympäristökeskus
TAL Työaikalaki
TEM Työ- ja elinkeinoministeriö
VNTIKE Valtioneuvoston Tilannekeskus 
Trafi	 Liikenteen	turvallisuusvirasto
TVL Tuloverolaki
UM Ulkoministeriö
UNDAC	 United	Nations	Disaster	Assessment	and	Coordination	(YK:n	katastrofien	
 arviointi- ja koordinaatiojärjestelmä) 
UNESCO	 United	Nations	Educational,	Scientific	and	Cultural	Organisation	(YK:n	
 kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö) 
UNHCR United Nations High Commissioner for Refugees (YK:n pakolaisjärjestö)
VahL Vahingonkorvauslaki
Valvira Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto 
Vapepa Vapaaehtoinen pelastuspalvelu
VM Valtiovarainministeriö
VN Valtioneuvosto
VNTIKE Valtioneuvoston tilannekeskus
VNA Valtioneuvoston asetus
WFP World Food Program (YK:n Maailman ruokaohjelma)
YhdL Yhdistyslaki
YK Yhdistyneet kansakunnat
YM Ympäristöministeriö
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Määritelmiä

Avustustoimi.	Avunpyynnön	perusteella	toteutettavat	toimet	katastrofin	välittömästi	uhates-
sa, sen aikana tai sen jälkeen välittömien haitallisten vaikutusten torjumiseksi.1

Ennakkovaroitus. Oikea-aikainen ja tehokas tiedottaminen, jonka ansiosta voidaan toteuttaa 
toimia	riskien	ja	katastrofien	haitallisten	vaikutusten	välttämiseksi	tai	vähentämiseksi	ja	edis-
tää varautumista tehokkaisiin avustustoimiin.2

Ensihoito. Kiireellisen hoidon antaminen äkillisesti sairastuneelle tai loukkaantuneelle po-
tilaalle sekä tarvittaessa potilaan kuljettaminen hoitolaitokseen. Ensihoitopalvelu ja siihen 
liittyvä sairaanhoito ovat osa terveydenhuoltoa. Pelastustoimen henkilöstö on kuitenkin 
koulutettu antamaan (maallikkotason) ensiapua pelastustoiminnassa. Osa pelastustoimen 
henkilöstöstä on saanut myös ensiauttajakoulutuksen ja toimii ensivastetoiminnassa.3

Ensihuolto. Vapaaehtoistoimintaa, jonka tarkoituksena on antaa ihmisille apua ja tukea 
erilaisissa äkillisissä onnettomuus- ja erityistilanteissa. Ensihuolto tukee ja täydentää viran-
omaisten toimintaa. Ensihuolto pyrkii huolehtimaan ihmisten perustarpeista ja tukee heidän 
selviytymistään.4 Ensihuoltotehtäviä hoitavat Suomessa Vapaaehtoisen pelastuspalvelun jä-
senjärjestöt.

Ensivaste. Ensivastetoiminnalla tarkoitetaan hätäkeskuksen kautta hälytettävissä olevan 
muun yksikön kuin ambulanssin hälyttämistä, jotta äkillisesti sairastunut tai loukkaantunut 
potilas tavoitetaan nopeasti. Ensivaste on kyseisen yksikön henkilöstön antamaa hätäen-
siapua, joka on määritelty ensihoidon palvelutasopäätöksessä. Vapaaehtoisista esimerkiksi 
VPK:lla ja Suomen Meripelastusseuran toimijoilla on ensivasteyksiköitä.5 

Humanitaarinen apu. Hallinnollisesti se kuuluu UM:n toimivaltaan. Humanitaarisen avun vas-
taanotto toteutetaan useimmiten STM:n hallinnon alla. Suomen lähettämä humanitaarinen 
apu perustuu kansainväliseen humanitaariseen oikeuteen, kansainvälisiin ihmisoikeussopi-
muksiin ja pakolaisoikeuteen. Suomi on sitoutunut noudattamaan Taloudellisen yhteistyön ja 
kehityksen järjestön kehitysapukomitean (OECD-DAC) hyvän humanitaarisen avunannon peri-
aatteita.6

Häiriötila. Uhka tai tapahtuma, joka vaarantaa ainakin hetkellisesti tai alueellisesti rajattuna 
yhteiskunnan turvallisuutta, toimintakykyä tai väestön elinmahdollisuuksia. Näiden tilanteiden 
hallinta edellyttää tavallisesti viranomaisten ja muiden toimijoiden tavanomaista laajempaa 
tai tiiviimpää yhteistoimintaa ja viestintää. Sama häiriötilanne voi liittyä useampaan eri uhka-
malliin, riippuen tarkastelunäkökulmasta, uhkan lähteestä tai sen seurannaisvaikutuksista.7  
Häiriötilanteita voi esiintyä sekä normaalioloissa että poikkeustiloissa.

Isäntävaltio. Apua vastaanottava valtio (Affected state)

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1313/2013/EU unionin pelastuspalvelumekanismista, 4 artiklan 2 kohta.
2 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1313/2013/EU unionin pelastuspalvelumekanismista, 4 artiklan 4 kohta. 
3 Haastattelu STM, Ilkka 20.2.2014. 
4 rednet.punainenristi.fi – tieto ja taito – (DEF) ensihuolto 18.12.2013.
5 Terveydenhuoltolain 40.2 §, haastattelu STM, Ilkka 20.2.2014.
6 Principles and Good Practice on Humanitarian donorship, OECD 17.6.2003.
7 VN:n turvallisuusstrategia, s. 14.
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Isäntävaltion tuki. Apua vastaanottavan tai lähettävän maan tai komission valmius- ja avus-
tusvaiheessa toteuttamia toimia ennakoitavien esteiden poistamiseksi, kun kansainvälistä 
apua tarjotaan EU:n mekanismin välityksellä. Tähän sisältyy jäsenvaltioiden antama tuki, jolla 
helpotetaan avun kuljettamista niiden alueen kautta.8  (Host Nation Support).
 
Katastrofi. Tilanne, jolla on tai jolla voi olla vakavia vaikutuksia ihmisiin, ympäristöön tai 
omaisuuteen, kulttuuriperintö mukaan lukien.9

Lentopelastustoimi. Helikopterin tai lentokoneen avulla toteutetut pelastustoimet

Meripelastustoimi. Merellä vaarassa olevien ihmisten etsimistä ja pelastamista, heille an-
nettavaa ensihoitoa sekä vaaratilanteeseen liittyvän radioviestinnän hoitamista. Lisäksi 
meripelastukseen kuuluvat merenkulun hätäradioliikenne ja kiireelliset puhelinvälitteiset lää-
kärikonsultaatiopalvelut sekä merenkulun avustuspalvelu.10 

Moduuli tai yksikkö. Etukäteen määritelty, jäsenvaltioiden voimavarojen mukainen, oma-
varainen ja itsenäinen, tehtävä- ja tarvelähtöinen järjestely tai jäsenvaltioiden liikkuva 
operatiivinen ryhmä. Sillä on tarvittava henkilöstö ja materiaali, jotka voidaan kuvata sen toi-
mintakykynä tai niiden tehtävien perusteella, jotka se pystyy suorittamaan.11

Pelastuspalvelu. Pelastuspalvelu-termi esiintyy EU:n säädösaineistossa (EU:n pelastuspal-
velumekanismi) sekä Suomen alueellisissa ja kahdenvälisissä kansainvälisissä sopimuksissa. 
Pelastuspalvelun käsitettä ei esiinny Suomen lainsäädännössä eikä sillä ole vakiintunutta si-
sältöä. Etenkin EU:n pelastuspalvelumekanismin määrittelemä tuki on laajempi kuin mitä se on 
yleensä Suomessa tarkoittanut.
 
Pelastustoiminta. Kiireelliset tehtävät, joiden tarkoituksena on pelastaa ja suojata ihmisiä, 
omaisuutta ja ympäristöä onnettomuuden uhatessa tai sattuessa sekä rajoittaa onnettomuu-
desta aiheutuvia vahinkoja ja lieventää onnettomuuden seurauksia. Pelastustoimintaan kuuluu 
hälytysten vastaanottaminen, väestön varoittaminen, uhkaavan onnettomuuden torjuminen, 
onnettomuuden uhrien ja vaarassa olevien ihmisten, ympäristön ja omaisuuden suojaaminen 
ja pelastaminen, tulipalojen sammuttaminen ja vahinkojen rajoittaminen sekä em. Kohtiin 
liittyvät johtamis-, viestintä-, huolto- ja muut tukitoiminnat.12 Yleistä pelastustoimintaa (maa-
alueet ja sisävedet), meripelastusta sekä lentopelastusta on säännelty eri tavoin.

Poikkeusolot. Valmiuslain 3 §:n määritelmän mukaisia poikkeusoloja ovat: 1) Suomeen koh-
distuva aseellinen tai siihen vakavuudeltaan rinnastettava hyökkäys ja sen välitön jälkitila; 2) 
Suomeen kohdistuva huomattava aseellisen tai siihen vakavuudeltaan rinnastettavan hyök-
käyksen uhka, jonka vaikutusten torjuminen vaatii tämän lain mukaisten toimivaltuuksien 
välitöntä käyttöön ottamista; 3) väestön toimeentuloon tai maan talouselämän perus-
teisiin kohdistuva erityisen vakava tapahtuma tai uhka, jonka seurauksena yhteiskunnan 
toimivuudelle välttämättömät toiminnot olennaisesti vaarantuvat; 4) erityisen vakava suuron-
nettomuus ja sen välitön jälkitila sekä 5) vaikutuksiltaan erityisen vakavaa suuronnettomuutta 
vastaava, hyvin laajalle levinnyt vaarallinen tartuntatauti. Poikkeusolot toteaa VN ja tasavallan 
presidentti. 

8 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1313/2013/EU unionin pelastuspalvelumekanismista, 4 artikla 8 kohta. 
9 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1313/2013/EU unionin pelastuspalvelumekanismista, 4 artiklan 1.kohta.
10 Leppänen, 2010. 
11 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1313/2013/EU unionin pelastuspalvelumekanismista, 4 artiklan 6 kohta.
12 Pelastuslaki 2.2 ja 32 §.
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Psykososiaalinen tuki. Psykososiaalista tukea ja palveluita järjestetään yhdyskuntaonnet-
tomuuden, suuronnettomuuden tai muun erityistilanteen yhteydessä ihmisiin kohdistuvien 
seuraamusten rajoittamiseksi ja tapahtuman aiheuttaman psyykkisen stressin seuraamusten 
torjumiseksi ja lievittämiseksi. Tuki voidaan jakaa psyykkiseen ja kirkon henkiseen huoltoon 
sekä sosiaalityöhön ja -palveluihin.13

Rajat ylittävä vakava terveysuhka.  ja -palveluihin.  
Rajat ylittävä vakava terveysuhka. Alkuperältään biologinen, kemiallinen, ympäristöön liittyvä 
tai tuntematon hengenvaarallinen tai muutoin vakava terveysvaara, joka leviää tai johon liittyy 
merkittävä riski levitä jäsenvaltioiden kansallisten rajojen yli. Voi edellyttää koordinointia unio-
nin tasolla, jotta varmistetaan ihmisten terveyden korkeatasoinen suojelu.14

Sosiaalihuolto. Lainsäädännössä kunnille säädettyjen toimintojen kokonaisuus, johon 
kuuluvat koko väestön yleiset sosiaalipalvelut, eräiden väestöryhmien erityispalvelut sekä so-
siaalihuollon toimeentuloturva. Laajamittaisissa äkillisissä kriisitilanteissa toimia ovat muun 
muassa väestön ruokahuollosta, majoituksesta ja vaatetuksesta huolehtiminen sekä tervey-
denhuollon kanssa yhdessä toteutettava psykososiaalinen tuki. Sosiaalitoimen tehtäviin voi 
kuulua myös pelastustoiminnan henkilöstön ruokahuolto.15

 
Valmius. Valmiussuunnittelu (disaster preparedness planning) sisältää perusteellisen riski-
en, haavoittuvuuden, vaikutusmahdollisuuksien, organisatoristen resurssien ja kapasiteetin 
määrittelyn ja vastuiden jaon. Lisäksi siihen kuuluu käytäntöjen, prosessien ja koordinoinnin 
kehittäminen	ja	niistä	sopiminen	sekä	toimintasuunnitelman	toteuttaminen,	jotta	katastrofi-
valmius olisi kriisin koittaessa mahdollisimman hyvällä tasolla.16

  
Varautuminen. Henkilöiden ja tarvikkeiden sekä rakenteiden, yhteisöjen ja järjestöjen ennalta 
toteutettujen toimien avulla saatua valmiutta ja kykyä varmistaa nopeat ja tehokkaat avustus-
toimet	katastrofitilanteessa.17

 
Väestönsuojelu. Poikkeusoloissa suoritettavat toimenpiteet ihmisten, omaisuuden ja ympä-
ristön suojaamiseksi (esim. väestönsuojat) ja pelastamiseksi (esim. evakuoinnit) vahinkojen 
rajoittamiseksi ja seurausten lieventämiseksi onnettomuuden sattuessa tai uhatessa. Normaa-
lioloissa väestönsuojelulla tarkoitetaan edellä mainittujen tehtävien lisäksi onnettomuuksiin 
varautumista. Väestönsuojelusta on kansainvälisesti sovittu Geneven yleissopimuksissa ja sii-
hen liittyvissä lisäpöytäkirjoissa. Väestönsuojelusta säädetään muun muassa pelastuslaissa ja 
asetuksessa, valmiuslaissa ja puolustustilalaissa. 

13 (Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2009:16, Traumaattisten tilanteiden psykososiaalinen tuki ja palvelut. Opas kunnille ja kuntayhtymille).
14 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1082/2013/EU valtioiden rajat ylittävistä vakavista terveysuhkista.
15 Sosiaalitoimen valmiussuunnitteluopas, STM, 2008, s. 20. 
16 www.punainenristi.fi › Tutustu Punaiseen Ristiin › Työmme maailmalla › Avun muodot › Katastrofityö › Katastrofityökalut › Valmius- ja 
 varautumissuunnitelma (16.1.2014)
17 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1313/2013/EU unionin pelastuspalvelumekanismista, 4 artiklan 3 kohta.
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1. Johdanto

1.1 Selvityksen taustaa

Viime vuosina on kansainvälisesti korostettu yhä voimakkaammin kattavien ennakkojärjeste-
lyjen merkitystä, kun varaudutaan luonnon ja ihmisten aiheuttamiin katastrofeihin. Kattavan 
säädöspohjan ja suunnitelmien luominen kansainvälisen avun vastaanottoa ja koordinointia 
varten	on	tärkeä	osa	varautumistoimia.	Katastrofit	ovat	luonnosta	tai	ihmisistä	johtuvien	ja	
teknisten riskien vuorovaikutusten vuoksi yhä monimutkaisempia, ja niillä voi olla laajalle ulot-
tuvia, pitkäaikaisia seurauksia.18

 
Luonnonkatastrofien	määrä	on	20–30	vuoden	aikana	jopa	nelinkertaistunut.20	Tutkimustietoa	
katastrofeihin varautumisesta on runsaasti, mutta toimenpiteet valtioissa etenevät hitaas-
ti.19		YK:n	pääsihteerin	katastrofiriskien	ennaltaehkäisystä	vastaava	erityisedustaja	Margareta	
Wahlström on todennut: ”En enää osaa laskea, kuinka monta kertaa olen kuullut lauseen: 
emme olisi ikinä uskoneet, että tällaista voi tapahtua.”20

Host Nation Support Guidelines (HNSG) -hankkeessa selvitetään hankkeeseen osallistuvi-
en valtioiden kansainvälisen avun vastaanottoa ja lähettämistä koskevaa lainsäädäntöä ja 
käytäntöjä. Hankkeessa ovat Suomen lisäksi mukana Islannin21, Puolan, Irlannin ja Latvian 
Punaisen Ristin kansalliset yhdistykset sekä Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten 
kansainvälinen liitto (IFRC). Selvityksen pohjana on käytetty pääasiassa Euroopan komissi-
on HNSG-ohjeita22 sekä valtioiden kansainvälisen Punaisen Ristin liikkeen 30. konferenssissa 
vuonna 2007 hyväksymiä Guidelines for domestic facilitation and regulation of international 
relief -ohjeita (IDRL-ohjeet).23 HNSG-ohjeissa käsitellään pääasiassa valtioiden välistä apua. 
IDRL-ohjeet sekä niiden pohjalta laadittu niin kutsuttu Model Act24 koskevat valtioiden välisen 
avun lisäksi myös kansalaisjärjestöjen toimintaa.

Selvitystyö käynnistyi keväällä 2013 ja valmistui toukokuussa 2014. Se on toteutettu sisä-
ministeriön pelastusosaston kanssa. EU:n velvoitteista johtuva valmistelutyö toteutetaan 
Suomessa sisäministeriössä HNSG-ohjeiden mukaisesti, jotta varmistetaan toimenpiteiden 
yhteensopivuus EU:n tasolla. Komission ohjeistus isäntävaltion tukitoimenpiteiden järjestä-
misestä on yhteensopiva YK:n ja NATO:n järjestelmien kanssa, joten erillisselvitystä näistä 
toimijoista ei tarvita.25

18 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1313/2013/EU, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, unionin pelastuspalvelumekanismista, 
 Johdantokappale (1) kohta.
19 Formin.finland.fi >ajankohtaista > Uutiset, 11.2.2013, Katastrofeihin varaudutaan entistä paremmin myös kehityspolitiikassa (13.1.2014).
20 Formin.finland.fi >ajankohtaista > Uutiset, 11.2.2013, Katastrofeihin varaudutaan entistä paremmin myös kehityspolitiikassa (13.1.2014). YK:n 
 pääsihteerin katastrofiriskien ennaltaehkäisystä vastaava erityisedustaja Margareta Wahlström osallistui sisäministeriön 2011 järjestämään 
 ”Varautuminen kuuluu kaikille” -seminaariin.
21 Islanti toimii hankkeen vetäjänä.
22 Euroopan unionin jäsenvaltiot (vetoomus #95) sekä niiden Punaisen Ristin kansalliset yhdistykset (vetoomus #56) allekirjoittivat myös vetoomuksen 
 IDRL-ohjeiden voimaansaattamiseksi EU:n lainsäädännössä sekä jäsenvaltioissa. EU on laatinut nk. Host Nation Support Guidelines – ohjeet (”HNSG-
 ohjeet”) ohjeena jäsenvaltioiden lainsäädäntöjen lähentämiseksi EU pelastuspalvelumekanismin sekä humanitaarisen avun puitteissa (Commission Staff 
 Working Document EU Host Nation Support Guidelines Brussels, 1.6.2012 SWD(2012) 169 final).
23 Guidelines for domestic facilitation and regulation of international relief, IDRL Guidelines (”IDRL-ohjeet”) hyväksyttiin yksimielisesti kaikkien Geneven 
 sopimukset allekirjoittaneiden valtioiden taholta 30.:ssa kansainvälisen Punaisen Ristin konferenssissa 2007. (Introduction to the Guidelines for the 
 domestic facilitation and regulation of international disaster relief and initial recovery assistance, International Federation of Red Cross and Red Crescent 
 Societies (IFRC), Geneva, 2011). Suomen sitoumus 4276 28.11.2011. Sitoumus kolmen pohjoismaan välillä. Suomi, Tanska, Ruotsi.
24 Model Act for the Facilitation and Regulation of International Disaster Relief and Initial Recovery Assistance (with commentary). IFRC, OCHA, IPU (2013).
25 Isäntämaan tuki (Host Nation Support): kansallisen ohjeen laatiminen, SM:n pelastusosaston muistio 11.6.2013.



12

Kansainvälisen avun vastaanoton sääntely ECHO/SUB/2012/638451  

Yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa on todettu, että globalisaation ja erikoistumiskehityk-
sen myötä kansallinen ja kansainvälinen keskinäisriippuvuus lisääntyy26. Siksi myös Suomen 
on varauduttava tehokkaasti kansainvälisen avun vastaanottoon kattavin suunnitelmin. Kan-
sainvälisen avun vastaanotossa isäntävaltiolla on päävastuu avustustoimista, sen laadusta 
sekä sen vastaamisesta maan tarpeisiin. Isäntävaltion tukitoimiin kuuluvat kaikki valmiuteen 
ja reagointiin liittyvät toimet.27

Suomen lainsäädännössä kansainvälinen apu kattaa lukuisten eri viranomaisten toimialoja. 
Sen ytimessä ovat pelastustoiminta, sosiaali- ja terveydenhuollon toimet sekä humanitaarinen 
apu. Selvityksessä tarkastellaan kansainvälistä apua laajasti, mutta pääasiassa se keskittyy 
hädässä olevien ihmisten auttamista koskeviin järjestelmiin sekä ihmisille onnettomuuksista 
ynnä muista kriiseistä aiheutuvien vahinkojen ja niiden seurausten ehkäisemistä koskeviin toi-
miin.	Sodat	ja	konfliktit	eivät	kuulu	tämän	selvityksen	piiriin.

Tässä selvityksessä esiintyviä termejä ovat muun muassa pelastuspalvelu, kriisiapu, pelastus-
apu, hätäapu, kansainvälinen apu, avustustoiminta, humanitaarinen apu ja siviilikriisinhallinta. 
Ne	koskevat	alaan	kuuluvia	katastrofiavun	toimia.	Termit	esiintyvät	asiaa	koskevissa	sopimuk-
sissa ja säännöksissä ja koskevat laajemmin tai suppeammin kansainvälisen avun alaa.

Kansainvälisen avun vastaanoton järjestelyissä on tehtävä tiivistä yhteistyötä ja jaettava tie-
toa jo suunnitteluvaiheessa. 

Johtopäätökset ja kommentit avoimiksi tai epäselviksi katsottuihin kysymyksiin on koottu sel-
vityksen loppuun. Niitä on osin kommentoitu myös kyseistä aihetta käsittelevissä luvuissa. 
Selvityksen lopussa on esitetty suosituksia ja parannusehdotuksia lainsäädäntöön ja käytän-
töihin.

1.2 Tutkimusmenetelmä 

Selvitys on toteutettu tutustumalla alaa koskevaan lainsäädäntöön ja muihin säännöksiin, 
kansanvälisiin sopimuksiin ja lain esitöihin. Selvityksen aikana kirjoittaja haastatteli ja pyysi 
lausuntoja useilta eri viranomaisilta ja asiantuntijoilta. Selvitystä kirjoitettiin huhtikuun 2013 ja 
maaliskuun 2014 välisenä aikana. Haastattelut toteutettiin joko kasvokkain tai sähköpostitse. 
Osa suullisista haastatteluista nauhoitettiin. Raportista lähetettiin kolmesti luonnos kommen-
toitavaksi yllä mainituille tahoille: elokuussa ja lokakuussa 2013 sekä tammikuussa 2014. 
Selvityksen työstämiseksi järjestettiin lisäksi työpaja 5.11.2013.

Selvityksen on kirjoittanut oikeustieteen notaari Maarit Pimiä. Sen sisällön tuottamiseen 
osallistuivat Suomen Punainen Risti, Kriisinhallintakeskus CMC, EU:n hätäavun koordinointi-
keskus ERCC, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus 
Fimea, Helsingin kaupungin pelastuslaitos, Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta, 
Huoltovarmuuskeskus (HVK), Ilmatieteen laitos, liikenne- ja viestintäministeriö (LVM), maa- ja 
metsätalousministeriö (MMM), oikeusministeriö (OM), puolustusministeriö (PLM), rajavartio-

Kansallisissa ohjeissa olisi syytä selvittää eri viranomaisten 
toimivaltuudet silloin, kun otetaan apua vastaan sekä pyrittävä 
ratkomaan etukäteen mahdolliset toimivaltaristiriidat ja 
laadittava yhteisiä suunnitelmia ja harjoituksia.

26 Yhteiskunnan turvallisuusstrategia, VN:n periaatepäätös 16.12.2010 (VN, 2010), s. 1.
27 HNSG-ohjeet, s. 3.



13

Kansainvälisen avun vastaanoton sääntely ECHO/SUB/2012/638451  

Selvitys on ensimmäinen laaja-alainen kartoitus Suomen kansain-
välisen avun vastaanottoa koskevasta sääntelystä.

laitos (RVL), sisäministeriön oma HNS-työryhmä, aluehallintovirastojen (AVI) ja pelastustoimen 
edustajat, sisäministeriö (SM), sosiaali- ja terveysministeriö (STM), Säteilyturvakeskus (STUK), 
Liikenteen	turvallisuusvirasto	Trafi,	Tulli,	ulkoministeriö	(UM),	Sosiaali-	ja	terveysalan	lupa-	ja	val-
vontavirasto Valvira, valtiovarainministeriö (VM), valtioneuvosto (VN) ja ympäristöministeriö (YM).

Selvitys ulottuu monelle eri hallinnonalalle, ja kysymyksiä eri aloilta on pyritty ottamaan huo-
mioon mahdollisimman kattavasti.

1.3 Tietoa Suomesta

1.3.1 Yleistietoa

Suomi sijaitsee Pohjois-Euroopassa ja on osa Euroopan unionia (vuodesta 1995). Asukkaita 
Suomessa on noin 5,4 miljoonaa.28 Suomen tasavaltaan kuuluu Ahvenanmaan maakunnan 
itsehallintoalue (pinta-ala noin 6800 km², väkiluku noin 28 000). Sillä on oma lainsäädäntöeli-
mensä maakuntapäivät, joka päättää itsehallintolain29 nojalla muun muassa sitoutumisestaan 
kansainvälisiin sopimuksiin ja sääntelee pelastustoiminnasta erikseen. Suomen rajanaapureita 
ovat Norja, Ruotsi ja Venäjä. Schengen-alueen ulkorajaa Venäjän kanssa on noin 1200 kilo-
metriä.

Suomen pinta-ala on noin 338 000 neliökilometriä. Pääkaupunki Helsinki sijaitsee Etelä-Suo-
messa, joka on maan tiheimmin asuttua aluetta. Keskimääräinen asumistiheys Suomessa oli 
vuoden 2013 alussa 17,9 asukasta neliökilometriä kohden. Suomen suurin kaupunki on pää-
kaupunki Helsinki, jossa on noin 611 000 asukasta. Muita suurimpia kaupunkeja ovat Espoo 
(noin 257 000) ja Tampere (noin 217 000).

Suomessa on laajoja saaristoalueita: merellä lasketaan olevan saaria noin 179 000. Vesis-
töjä on valtion pinta-alasta noin 10 prosenttia. Järviä on noin 188 000 (yli 5 ha) ja saaria 
sisämaassa noin 98 000. Maanpinta on alavaa eikä vuoria ole. Pohjois-Suomessa on laajoja 
erämaa-alueita ja tuntureita. Suomessa esiintyy maanjäristyksiä, mutta ne ovat voimakkuu-
deltaan vähäisiä.
 
Suomi sijaitsee keskileveysasteiden ja polaaristen ilmamassojen rajavyöhykkeellä sekä merel-
listen ja mantereellisten ilmamassojen raja-alueella. Siksi sää on hyvin vaihtelevaa. Lämpötilat 
vaihtelevat talven -35 ja -45 ja kesän +30 ja +35 celsiusasteen välillä. Suomessa esiintyy lisäk-
si tulvia, myrskyjä, rajuilmoja30 sekä metsäpaloja. Talvisin Suomessa esiintyy myös lumipyryjä.
Suomi on kaksikielinen maa, jonka viralliset kielet ovat suomi ja ruotsi. Ruotsinkielistä vä-
hemmistöä on Suomessa noin 5,4 prosenttia, ja sillä on oikeus asioida viranomaisten kanssa 
omalla äidinkielellään. Suomessa on myös 0,04 prosentin saamelaisvähemmistö, jolla on al-
kuperäiskansana kielellisiä oikeuksia.31 Venäjää äidinkielenään puhuvaa väestöä on Suomessa 
1,2 prosenttia.

28 Tilastokeskuksen väestörakennetilaston luku vuoden 2012 lopussa.
29 Ahvenanmaan itsehallintolaki 16.8.1991/1144.
30 Rajuilmoilla tarkoitetaan voimakkaita ukonilmoja, joihin voi liittyä voimakkaita tuulen puuskia, suuria rakeita, salamointia, äkkitulvia, trombeja, 
 syöksyvirtauksia jne. Ne aiheuttavat vaaratilanteita ja ovat mm. tehokkaita katkomaan sähköjä. Haastattelu IL, Hartonen 13.1.2014. 
31 Saamen kielilaki 15.12.2003/1086.
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1.3.2 Onnettomuusprofiili

Suomen yhteiskunta on turvallinen, ja vakavia normaaliolojen häiriötilanteita tapahtuu 
harvoin. Valtioneuvoston (VN) laatimassa Yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa on lue-
teltu erilaisia uhkamalleja, joita voidaan käyttää häiriötilanteisiin varautumisen pohjana.32 
Viranomaiset, yritykset ja järjestöt laativat usein valmius- ja varautumissuunnitelmansa toi-
mintaympäristöönsä nähden ja Yhteiskunnan turvallisuusstrategian uhkamalleihin pohjautuen. 

Yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa listataan keskeisimpinä uhkina luonnon ääri-ilmiöt ja 
muut ympäristöuhkat.33 Esimerkiksi pakkaset ja rajuilmat aiheuttavat energiakatkoksia ja niihin 
varautuminen on keskeistä. Suomessa esiintyy myös jonkin verran tulvia. Ne ovat tyypillises-
ti olleet vähäisiä verrattuna Keski-Eurooppaan, jossa sateiden rankkuus, järvien vähäisyys ja 
maaston suuremmat korkeuserot lisäävät tulva-alttiutta. Suomessa on toistaiseksi vältytty 
suuria vahinkoja aiheuttaneilta tulvilta, mutta on mahdollista, että suurtulva esiintyisi myös 
täällä. Yleisesti on arvioitu, että ilmastonmuutos pahentaisi tulvia myös Suomessa.34

Todennäköisinä uhkina pidetään myös muun muassa voimahuollon vakavia ongelmia, mui-
ta energiantuotantolaitosten ongelmia sekä tuontienergian jakeluongelmia. Suomessa on 
käytössä yhteensä neljä sähköä tuottavaa ydinvoimalaitosta Loviisassa ja Olkiluodossa sekä 
yksi tutkimuskäytössä oleva reaktori Espoossa. Viides voimalaitosyksikkö on rakenteilla Olki-
luotoon. Lisäksi valmisteilla on kaksi uutta yksikköä – yksi Olkiluotoon ja toinen Pyhäjoelle.35  
Suomen energiatuotannosta 25 prosenttia tulee ydinvoimasta.

Uhkamalleihin luetaan lisäksi väestön terveyden ja hyvinvoinnin vakavat häiriöt kuten tartun-
tatautiepidemiat, tietojärjestelmien häiriöt, rahoitus- ja maksujärjestelmien vakavat häiriöt, 
terrorismi sekä elintarvikehuollon tai kuljetuslogistiikan vakavat häiriöt. Merkittäviä voivat olla 
myös	Suomen	lähialueilla	tapahtuvat	katastrofit	kuten	vakava	ydinturma	tai	laajat	levottomuu-
det. Lähialueen joukkopakotilanteessa Suomeen voisi kohdistua mittava maahantuloaalto. 
Yhteiskunnan turvallisuusstrategian mukaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-
keskukset) pitävät yllä valmiussuunnitelmia kuntien kanssa järjestely- ja vastaanottokeskusten 
perustamiseksi joukkopakotilanteessa.

Suomella on paljon meriliikennettä. Merialueet ovat raskaasti kuormitettuja, ja vakava alusöl-
jyvahinko tuottaisi suurta vahinkoa. Suomen rantavyöhyke on herkästi vahingoittuva, rannat 
ovat pienipiirteisiä ja luonto herkkää. Matkustaja-alusliikenteessä tapahtuvissa onnettomuuk-
sissa pelastettavien henkilöiden määrä ja olosuhteet voivat asettaa merkittäviä haasteita 
pelastustoiminnalle.36 Suomen meriturvallisuus on korkeatasoista ja onnettomuudet ovat vä-
hentyneet liikenteen lisääntymisestä huolimatta. Suuronnettomuuden riski on olemassa myös 
rautatie- ja lentoliikenteessä. 

1.3.3 Suomen hallinnollinen rakenne

Suomen senaatti (nykyään hallitus) julisti Suomen itsenäiseksi valtioksi joulukuussa 1917. 
Suomen itsenäisyyspäiväksi on vakiintunut 6. joulukuuta.

Suomen hallinnollinen rakenne ja lainsäädäntöperinne ovat alkujaan muodostuneet jo Ruotsin 
vallan aikana (1150–1809). Silloin Suomeen luotiin aluehallintorakenteiden perusteet sekä 

32  Yhteiskunnan turvallisuusstrategia, VN:n periaatepäätös 16.12.2010 (VN, 2010).
33  Yhteiskunnan turvallisuusstrategia, VN:n periaatepäätös 16.12.2010 (VN, 2010).
33 www.ymparisto.fi Etusivu > Vesi ja meri > Tulviin varautuminen > Olenko tulvariskialueella? > Tulvien esiintyminen
35 www.energia.fi > energia ja ympäristö > energialähteet > ydinvoima (10.3.2014). Leppänen, 2010.
36 Esimerkiksi Suomen käytössä oleva rikoslaki säädettiin vuonna 1889, ja se tuli voimaan vuoden 1891 alussa. Rikoslain kokonaisuudistuksessa rikoslakia 
 on modernisoitu vuodesta 1991 lähtien.
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keskeisiä lainsäädännöllisen systematiikan ja sen sisällön perusrakenteita.37 Järjestelmä säilyi 
lähes muuttumattomana niin kutsutun autonomian ajan, jolloin Suomi kuului suuriruhtinaskun-
tana Venäjän keisarikuntaan (1809–1917).

Suomen perustuslain (PL)38 1 §:n mukaan Suomi on täysivaltainen tasavalta ja se osallistuu 
kansainväliseen yhteistyöhön rauhan ja ihmisoikeuksien turvaamiseksi sekä yhteiskunnan 
kehittämiseksi. Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut 
eduskunta. Hallitusvaltaa käyttävät tasavallan presidentti sekä valtioneuvosto.39

  
Ulkopolitiikkaa johtaa tasavallan presidentti yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa. 
Eduskunta hyväksyy kuitenkin kansainväliset velvoitteet ja niiden irtisanomisen sekä päättää 
kansainvälisten velvoitteiden voimaansaattamisesta aineelliselta luonteeltaan lain alaan kuu-
luvat määräykset.40 Velvoitteiden määräykset on luettava lainsäädännön alaan, jos määräys 
koskee jonkin perusoikeuden käyttämistä tai muutoin yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien 
perusteita.

Valtion keskushallintoon kuuluu tasavallan presidentti, valtioneuvosto ministeriöineen sekä eri 
piiri- ja aluehallinnon viranomaiset ja laitokset. Paikallishallintoon kuuluvat kunnat, joiden hal-
linnon tulee PL 121 §:n mukaan perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Kuntien hallinnon 
yleisistä perusteista ja kunnille annettavista tehtävistä säädetään lailla. Kunnilla on verotusoi-
keus, jotta ne voivat kattaa menonsa sekä suoriutua tehtävistään. Suomessa on 320 kuntaa41 
ja peruspalveluiden ja muiden yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen järjestäminen on mer-
kittäviltä osin kuntien vastuulla.42

  
Julkiseen hallintoon kuuluvat lisäksi kirkollishallinto sekä välillinen julkinen hallinto43. Ahve-
nanmaan maakunnalla on itsehallinto sen mukaisesti kuin Ahvenanmaan itsehallintolaissa 
erikseen säädetään.44

37 Yhteiskunnan turvallisuusstrategia, VN:n periaatepäätös 16.12.2010 (VN, 2010).
38 Perustuslaki 11.6.1999/731.
39 PL 2 §.
40 PL 93 §.
41 Vuoden 2013 alusta. Lähde: http://www.kunnat.net/fi/tietopankit/uutisia/2012/Sivut/Vuonna-2013-kuntia-on-320.aspx.
42 Yhteiskunnan turvallisuusstrategia, VN:n periaatepäätös 16.12.2010, s. 6.
43 Välilliseen julkiseen hallintoon kuuluvat itsenäiset julkisoikeudelliset laitokset (kuten Kansaneläkelaitos, Suomen Pankki, Työterveyslaitos ja yliopistot) ja 
 lain tai asetuksen nojalla annetun säännöksen perusteella julkista tehtävää hoitavat yhteisöt, laitokset, säätiöt sekä yksityiset henkilöt niiden 
 käyttäessä julkista valtaa.
44 Ahvenanmaan itsehallintolaki16.8.1991/1144.
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2. Kansainvälinen lainsäädäntökehys ja
 merkittävimmät yhteistyösopimukset

2.1 Euroopan unioni

EU:n jäsenvaltioita kehotetaan SEUT 196 artiklan mukaisesti kehittämään yhteistyössä järjes-
telmiä, joilla voitaisiin ennaltaehkäistä luonnon ja ihmisen aiheuttamia suuronnettomuuksia 
ja suojautua niiltä.45 EU voi antaa säädöksiä tarvittavista toimenpiteistä, jotka eivät tarkoita 
jäsenvaltioiden lakien ja asetusten yhdenmukaistamista.46 Pelastuspalvelun toteuttamiseen 
vaikuttavat kuitenkin monet EU:n tasolla annetut pakottavat säädökset kuten asetukset, jotka 
velvoittavat Suomea suoraan ja kaikilta osin (mm. tullittomuusasetus).47

 
EU:n pelastuspalvelumekanismi (mekanismi) perustuu jäsenvaltioiden vapaaehtoiseen yh-
teistyöhön. Mekanismi on perustettu neuvoston päätöksellä vuonna 2001. Uusin päätös tuli 
voimaan 1.1.2014.48 Jäsenvaltiot voivat pyytää tai antaa mekanismin puitteissa apua, kun EU:n 
alueella	tapahtuu	tai	uhkaa	välittömästi	tapahtua	katastrofi.49 Mekanismin mukainen suojelu 
kattaa ensisijaisesti ihmisten, ympäristön, omaisuuden ja kulttuuriperinnön suojelun.

Mekanismi kattaa EU:ssa ja sen ulkopuolella tapahtuvat, luonnon ja ihmisen aiheuttamien ka-
tastrofien	kaikenlaiset	seuraukset,	mukaan	lukien	ympäristökatastrofit,	meren	pilaantuminen	
ja akuutit terveyttä uhkaavat hätätilanteet sekä terroritekojen seuraukset.50 Mekanismi rahoi-
tetaan EU:n talousarvion mukaisista määrärahoista.
  
Komissio on antanut päätöksiä mekanismin täytäntöönpanosta, muun muassa mekanismin 
moduuleista.52 Komission päätöksellä on annettu myös täytäntöönpanosäännös kuljetusalan 
toimista, joille voidaan myöntää rahoitustukea.53

 
Mekanismin puitteissa tehtävän valtioiden välisen yhteistyön koordinointi kuuluu komissiol-
le, joka vastaa yhteydenpidosta YK:n humanitaarisen avun yksikköön OCHA:han ja muihin 
kansainväliseen avustustoimintaan osallistuviin. EU:n koordinointitehtävät eivät kuitenkaan 
vaikuta jäsenvaltioiden toimivaltaan tai velvollisuuksiin.

Mekanismin tavoitteena on helpottaa avustustoimien käynnistämistä. Niiden koordinoinnin on 
perustuttava EU:n rakenteeseen, johon kuuluvat hätäavun koordinointikeskus (ERCC), euroop-
palaiset hätäapuvalmiuteen (EERC)54 koulutetut asiantuntijat, komission hallinnoima yhteinen 
hätäviestintä- ja tietojärjestelmä (CECIS) sekä jäsenvaltioiden yhteyspisteet.55

  
Uudistettu ERCC aloitti toimintansa toukokuussa 2013.56 ERCC kerää ja analysoi reaaliaikaista 
tietoa onnettomuuksista ja valmistelee pelastustoiminnan komennuksille lähetettävien mo-

45 SEUT 196 artikla.
46 SEUT 6 artikla, kohta f).
47 SEUT 288(2): ” Asetus pätee yleisesti. Se on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.” Jäsenvaltioissa ei saa 
 estää asetusten välitöntä sovellettavuutta, mutta Suomi voi tehdä tarvittavia muutoksia kansalliseen lainsäädäntöön, jotta se vastaisi annetun 
 asetuksen sisältöä. Melander (2010).
48 EU:n päätökset velvoittavat kaikilta osiltaan niitä keihin päätös on kohdistettu (SEUT 288 artikla), kts mm. Melander, 2010, s.75.
49 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1313/2013/EU, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, unionin pelastuspalvelumekanismista, 15 artikla.
50 Terroritekojen tai ydin- tai säteilyonnettomuuksien aiheuttamissa katastrofeissa Mekanismin olisi katettava ainoastaan pelastuspalvelun alaan 
 kuuluvat valmius- ja avustustoimet. Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1313/2013/EU, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, unionin 
 pelastuspalvelumekanismista, 1 artiklan 2. kohta. 
51 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1313/2013/EU, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, unionin pelastuspalvelumekanismista, 19 artikla.
52 Komission päätökset 2008/73/EC, Euratom ja 2010/481/EU, Euratom.
53 Komission päätös 2007/606/EC, Euratom.
54 (Emergency Response Capacity) jäsenvaltioiden ennakkoon sitomien valmiuksien vapaaehtoisen reservin muodossa.
55 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1313/2013/EU, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, unionin pelastuspalvelumekanismista, 
 johdantokappaleen (12) kohta.
56 ERCC:n edeltäjä oli The Monitoring and Information Centre (MIC).
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duulien kokoonpanoa yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa. ERCC kokoaa tietoa jäsenvaltioiden 
kapasiteetista ja koordinoi lähetettävää apua vastaamaan tehokkaasti avunpyyntöön onnetto-
muusmaassa.

ERCC on toiminnassa 24 tuntia vuorokaudessa.57 Jäsenvaltio osoittaa pyyntönsä ERCC:n kaut-
ta muille jäsenvaltioille. ERCC toimii siis koordinointikeskuksena unionitasolla: se käsittelee 
jäsenvaltioista tulevat pyynnöt, kerää tietoja onnettomuuksista ja antaa suosituksia toteutet-
tavista avustustoimista ja välittää ne eteenpäin muiden jäsenvaltioiden yhteyspisteille.58 

ERCC toimii toisin sanoen avun koordinoijana. Se ei anna konkreettista apua pyytäjälle vaan 
ohjaa avunpyynnöt jäsenvaltioiden tietoon. Jäsenvaltiot voivat voimavarojensa mukaisesti 
tarjota apua sitä tarvitsevalle. Pelastusavunpyynnöt tehdään CECIS:n kautta. Tahot ovat järjes-
telmän molemmissa päissä tavoitettavissa 24 tuntia vuorokaudessa. 

Euroopan komission antamat HNSG-ohjeet toimivat tämän selvityksen keskeisenä taustama-
teriaalina.59 Ne eivät ole jäsenvaltioita sitovia tai oikeudellisesti velvoittavia. Sisäministeriö 
(SM) on laatimassa Suomen kansainvälisen avun vastaanoton yksityiskohtaisempia ohjeistuk-
sia HNSG-ohjeiden pohjalta.60

2.2 Yhdistyneet kansakunnat ja sen alaisia keskeisiä järjestöjä

Suomi kuuluu moniin YK:n alaisiin mekanismeihin sekä erityis- ja alajärjestöihin.61 Se on ra-
tifioinut	YK:n	erioikeuksia	ja	-vapauksia	koskevan	yleissopimuksen	ja	YK:n	erityisjärjestöjen	
erioikeuksia ja vapauksia koskevan yleissopimuksen.62 63 Sopimuksella on määrätty erivapauk-
sien alasta ja niihin kuuluvista henkilöryhmistä. Kunkin YK:n järjestön henkilön oikeudellinen 
asema ja mahdolliset erioikeudet määräytyvät sen perusteella, katsotaanko hänen kuuluvan 
sopimusten soveltamisalaa koskevaan henkilöryhmään.

YK:n kansainvälisen oikeuden toimikunta valmistelee parhaillaan artiklaluonnoksia liittyen 
valtioiden velvollisuuksiin niin kansainvälisen avun vastaanottajana kuin sen antajana ka-
tastrofeissa.65 IAEA:ta koskee oma sopimus.66

YK:n yleiskokous on useissa päätöslauselmissaan kehottanut
valtioita luomaan puitteet tehokkaalle katastrofiavulle ja sen 
vastaanottamiselle.64

57 ec.europa.eu > European Commission > Humanitarian Aid & Civil Protection > Emergency Response Centre (ERC) (12.9.2013), ec.europa.eu > European 
 Commission > Humanitarian Aid & Civil Protection > Emergency Response Coordination Centre (ERCC) (10.1.2014).
58 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1313/2013/EU, unionin pelastuspalvelumekanismista, 15 artiklan 3 kohta.
59 Commission Staff Working Document EU Host Nation Support Guidelines Brussels, 1.6.2012 SWD(2012) 169 final.
60 Haastattelu SM, Vainio, Kytömaa 26.5.2013.
61 Asetus 1/1956 Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan voimaansaattamisesta 13.1.1956. Suomi on allekirjoittanut YK:n peruskirjan vuonna 1947.
62 SopS 23-24/1958. Suomi ei ole tehnyt varaumia tai poikkeuksia sopimuksiin ja niiden määräykset pätevät sellaisenaan.
63 Erityisjärjestöt tarkoittavat: Kansainvälisiä työjärjestöä; YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestöä; YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestöä; ICAO; 
 Kansainvälistä valuuttarahastoa; Kansainvälistä jälleenrakennuspankkia; WHO; Maailman postiliittoa; Kansainvälistä pikatiedotusliittoa; sekä muita 
 järjestöjä, jotka toimivat YK:n yhteydessä YK:n peruskirjan 57 ja 63 artiklan mukaisesti. YK:n erityisjärjestöjä koskevan yleissopimuksen SopS 23-
 24/1958 
 I artikla.
64 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1082/2013/EU, annettu 22 päivänä lokakuuta 2013, valtioiden rajat ylittävistä vakavista terveysuhkista ja 
 päätöksen N:o 2119/98/EY kumoamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
65 Protection of Persons in the event of disasters (viimeisin päivitys 11.9.2013), legal.un.org/ilc/ > Protection of persons in the event of disasters 
 (13.1.2014).
66 SopS 27/1960.
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YK:n	yleiskokous	on	hyväksynyt	luonnonkatastrofien	vahinkojen	rajoittamiseksi	laaditun	vii-
tekehyksen vuonna 2006. Suomi on laatinut viitekehyksen pohjalta kansallisen ohjelman 
vuonna 2012.67 YK:n yleiskokous kehotti vuonna 2012 valtioita arvioimaan ja vahvistamaan 
kansallisia	lainsäädäntöjään	kansainvälisen	katastrofiavun	saralla.68

YK:n humanitaarisen avun yksikkö (OCHA) koordinoi kansainvälistä apua, mutta EU:ssa ja sen 
lähialueilla tapahtuvissa kriiseissä koordinoijaksi on asetettu ERCC.69 OCHA koordinoi YK:n jär-
jestöjen tarvearviot, julkaisee järjestöjen yhteiset avustusvetoomukset sekä seuraa saatujen 
varojen tilannetta ja julkaisee raportteja, joiden avulla tukijat ja muut pidetään tilanteesta ajan 
tasalla. Suomi tukee yleisavustuksella OCHA:ta.70 
 
OCHA:n	työväline	on	YK:n	katastrofien	arviointi-	ja	koordinaatiojärjestelmä	UNDAC,	joka	toimii	
jatkuvassa valmiudessa olevan henkilötiimin voimin. Jäsenet ovat hallitusten ja humanitaarista 
apua antavien YK-järjestöjen nimittämiä. Käytännön toimien koordinoimisessa hyödynnetään 
operaatioiden koordinaatiokeskusta, joka on virtuaalinen tiedonjakojärjestelmä. Se auttaa pai-
kallisviranomaisia hahmottamaan kansainvälisen avustusoperaation kokonaisuuden ja tukee 
avunantajatahojen tiedonvaihtoa.71

 
Suomi	on	ratifioinut	pakolaisten	oikeusasemaa	koskevan	yleissopimuksen.72 YK:n pakolais-
järjestö UNHCR:llä on mandaatti avustaa pakolaisia. Pääsääntöisesti vastuu kuuluu valtiolle. 
Suomessa YK:n pakolaisjärjestöllä on yhteistyösopimus Suomen Punaisen Ristin kanssa, ja se 
edustaa järjestöä tarvittaessa.
 
Suomi on Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA)73 jäsen ja sillä on pysyvä edustaja jär-
jestössä.74

2.3 Muut

2.3.1 Pohjois-Atlantin liitto (Nato)

Suomi liittyi Naton kumppanuusyhteistyöhön (Partnership for Peace, PfP) vuonna 1994. Suo-
mi osallistuu PfP:n piiriin kuuluvaan suunnittelu- ja arviointiprosessiin (Planning and Review 
Process PARP, 1995) sekä Euroatlanttiseen kumppanuusneuvostoon (Euro-Atlantic Partnership 
Council EAPC, perustettu 1997).

Nato-yhteistyössä toimivaltainen on se viranomainen, jonka toimivaltaan käytännön osal-
listuminen kuuluu, pelastustoiminnassa siten sisäministeriö. Naton pelastusapua välittää 
Naton Euroatlanttinen pelastuspalvelun koordinointikeskus (EADRCC). Ulkoministeriön (UM) 
turvallisuuspolitiikan ja kriisinhallinnan yksikkö vastaa puolestaan poliittisesta yhteistyöstä. 
Nato-yhteistyöhön osallistuu lisäksi laaja-alaisesti useita muita ministeriöitä. PfP-kumppanuus 
perustuu itsevalintaperiaatteeseen ja avoimuuteen, eikä Suomella ole kumppanuuteen perus-
tuen oikeudellisia velvoitteita. 

67 Formin.finland.fi >ajankohtaista > Uutiset, 11.2.2013, Katastrofeihin varaudutaan entistä paremmin myös kehityspolitiikassa (13.1.2014).
68 YK:n yleiskokouksen päätöslauselmat 67/87 and 66/119. Myös UNESCOn päätöslauselmassa 2011/8 kehotetaan jäsenvaltioita ja alueellisia 
 organisaatioita vahvistamaan operatiivisia ja juridisia kehyksiä kansainväliselle avulle. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation 
 Resolution 2011/8. Both sets of resolutions reaffirm previous resolutions: UNGA Res 64/76, 65/264 and 65/133 and UNESCO Res 2010/1, 2009/3 and 
 2008/36
69 Haastattelu SM, Vainio, Kytömaa 26.5.2013.
70 Formin.finland.fi > Kehityspolitiikka > Kehitysyhteistyön toteutus >Monenkeskinen yhteistyö >Monenkeskiset rahoituskohteet (11.9.2013).
71 www.yk.fi > humanitaarinen toiminta > Historiaa ja toiminnan taustoja > YK humanitaarisena toimijana (13.1.2014).
72 Pakolaisten oikeusasemaa koskeva yleissopimus, SopS 77/1968. 
73 IAEA pyrkii edistämään rauhanomaista ydinenergian käyttöä, säteilyturvallisuutta, ydinturvallisuutta ja ydinaseriisuntaa.
74 Ydinonnettomuuksiin varautumisesta kappaleessa 2.2.2.3.
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2.3.2 International Humanitarian Partnership

Suomi kuuluu kansainväliseen humanitaariseen kumppanuusverkostoon (IHP). IHP on OCHA:n 
tukena toimiva, kahdeksan hallituksenvälisen organisaation epämuodollinen verkosto. 
Kansainvälistä apua annetaan avustusoperaatioihin eri hallitustenvälisille organisaatioille, esi-
merkiksi YK:lle ja EU:lle. IHP:n kanssa yhteistyötä tekevät OCHA, YK:n Maailman ruokaohjelma 
WFP sekä UNHCR. Suomesta apua lähetetään WFP:n sekä UNHCR:n missioille. IHP-yhteistyötä 
pelastuspalvelun apuna toteuttaa Suomessa SM:n alaisuudessa toimiva Kriisinhallintakeskus 
(CMC).75 

2.3.3 Erioikeuksia ja vapauksia koskevat sopimukset

Selvityksen alaan kuuluviin seikkoihin voivat vaikuttaa myös Wienin yleissopimus76 ja 
konsulisuhteita koskeva yleissopimus.77 Niissä mainituilla henkilöryhmillä on tiettyjä normaa-
lisääntelystä poikkeavia oikeuksia, muun muassa viisumisäännösten ja tullimääräysten osalta 
sekä verotuksessa.

75 Haastattelu CMC, Ehrnrooth 20.8.2013.
76 SopS 3-4/1970 Diplomaattisia suhteita koskeva Wienin yleissopimus, kansalaisuuden saavuttamista koskeva valinnainen pöytäkirja, valinnainen 
 pöytäkirja erimielisyyksien pakollisesta ratkaisemisesta.
77 SopS 49-50/1980 Konsulisuhteita koskeva Wienin yleissopimus. Kansalaisuuden saamista koskeva valinnainen pöytäkirja. Erimielisyyksien pakollista 
 ratkaisemista koskeva valinnainen pöytäkirja.
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3. Alueellinen yhteistyö ja kahdenväliset valtiosopimukset

Suomi osallistuu alueelliseen yhteistyöhön useiden eri yhteistyöelinten sekä paikallisten ja 
kahdenvälisten sopimusten puitteissa. Kaikkien sopimusten ja yhteistyöelinten aluejaot eivät 
välttämättä ole yhdenmukaisia, eikä sopimusten järjestelmässä ole varsinaista hierarkiaa. 
Pelastuspalvelun ja muun kansainvälisen avun järjestelmässä voidaan vedota tarkoituksenmu-
kaisimpaan sopimukseen.78

 
Kansainväliset velvoitteet saatetaan pääsääntöisesti voimaan lailla ja/tai valtioneuvoston 
asetuksella.79 Mikäli velvoitteissa on lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä, saatetaan ne 
voimaan lailla, PL 94 §:n edellyttämin tavoin.80

  

3.1 Alueelliset sopimukset

3.1.1 Pohjoismaiden väliset sopimukset

Pohjoismainen pelastusalan yhteistyösopimus NORDRED81 koskee valtakunnan rajojen yli 
tehtävää yhteistyötä onnettomuustapauksissa ja uhkaavissa onnettomuusvaaratapauksissa 
ihmisiin, omaisuuteen tai ympäristöön kohdistuvien vahinkojen estämiseksi tai rajoittamiseksi. 
Se on puitesopimus, jonka perusteella voidaan laatia sopimuksia paikallisesta yhteistyöstä yli 
rajojen. Sopimuksen toimivaltainen viranomainen on SM.

Pelastustoiminnan viranomainen voi pyytää apua toiselta sopimusvaltion pelastuspalveluvi-
ranomaiselta. Apua pyytävän valtion viranomaiset ovat täydessä vastuussa pelastustoimien 
johtamisesta, paitsi silloin, kun onnettomuuspaikka sijaitsee toisen valtion alueella. Apua 
antavan valtion henkilöstö toimii oman päällystön johdon alaisena, oman valtion palvelus-
määräysten mukaan.

Yhteispohjoismainen terveydenhuollon puitesopimus NORDHELS koskee sosiaali- ja ter-
veydenhuollon alan varautumista sekä avunantoa Pohjoismaissa tapahtuvissa kriiseissä ja 
katastrofitilanteissa	silloin,	kun	avunanto	ei	sisälly	muihin	pohjoismaisiin	monenvälisiin	tai	
kahdenvälisiin sopimuksiin. Sopimus mahdollistaa Pohjoismaiden välisen valmistelu- ja kehit-
tämisyhteistyön	kriisi-	ja	katastrofitilanteiden	varalta,	mukaan	lukien	luonnonkatastrofit	ja	
muun muassa radioaktiivisella säteilyllä sekä biologisilla ja kemiallisilla tekijöillä aiheutetut tai 
niistä aiheutuneet tapahtumat (onnettomuudet ja terroriteot). Sopimuksen toimivaltainen vi-
ranomainen on sosiaali- ja terveysministeriö (STM).82 

3.1.2 Barentsin sopimus83 

Barentsin sopimuksen piiriin kuuluvat neljän sopimusvaltion euroarktiset alueet. Suomesta 
sopimuksessa on nimetty Lapin ja Pohjois-Suomen aluehallintovirastojen (AVI) alueet. Vesi-
alueisiin lasketaan Suomessa kuuluviksi laissa aluevesien rajoista84 määritellyt alueet. Aava 
meri ei kuulu sopimuksen piiriin. Pohjoisilla alueilla toisen sopimusvaltion pelastusvoimavarat 
voivat olla nopeammin ja helpommin saatavilla kuin oman valtion sisällä. Tarkoituksena on ke-
hittää yhteiset pelastustoiminnan toimintaperiaatteet. 
78 Haastattelu SM, Vainio, Kytömaa 26.5.2013.
79 Ennen perustuslain 95 §:n muutosta, kansainväliset velvoitteet saatettiin pääsääntöisesti voimaan tasavallan presidentin asetuksella.
80 Eduskunnan perustuslakivaliokunnan mukaan PL 94 §:ssä tarkoitettu eduskunnan hyväksymisvalta käsittää kaikki aineelliselta luonteeltaan lain alaan 
 kuuluvat kansainvälisen velvoitteen määräykset. Velvoitteiden määräykset on luettava lainsäädännön alaan, jos määräys koskee jonkin perusoikeuden 
 käyttämistä tai muutoin yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteita. UM, Suvanto, 2.7.2013.
81 Sopimus Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä valtakunnanrajojen yli ulottuvasta yhteistyöstä onnettomuustapauksissa ihmisiin, omaisuuteen tai 
 ympäristön kohdistuvien vahinkojen estämiseksi tai rajoittamiseksi, SopS 21/1992. Islanti on liittynyt sopimukseen 2001.
82 Yhteispohjoismainen terveydenhuollon puitesopimus SopS 8/2004.
83 Sopimus Yhteistyöstä Barentsin euroarktisen alueen hallitusten välillä onnettomuuksien ehkäisemisen, niihin varautumisen ja pelastustoiminnan alalla 
 SopS 23/2012.
84 Laki Suomen aluevesien rajoista (463/1956).
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Pelastustoiminta tai -operaatio kattaa etsintä- ja pelastustoimenpiteitä sekä muita onnetto-
muuden tapahduttua suoritettavia toimintoja – esimerkiksi hätäapu tai muu avunanto – joiden 
tarkoituksena on ihmishenkien pelastaminen, aineellisten vahinkojen tai ympäristövahinkojen 
rajoittaminen tai poistaminen. Hätäapuna voidaan toimittaa välttämätöntä tukea elinolo-
suhteiden turvaamiseksi, esimerkiksi suojavälineitä tai ensiapua. Muu avunanto voi käsittää 
teknistä tukea tai asiantuntija-apua.

Sopimusvelvoitteisiin kuuluu muun muassa yhteisiä harjoituksia sekä tietojenvaihtoa toimin-
tatavoista ja käytettävästä valvonta-, viestintä- ja muusta tekniikasta. Sopimuspuolet ovat 
velvollisia ilmoittamaan valtion rajat ylittävistä onnettomuuksista. Ilmoittamisvelvollisuus 
koskee kaikkia onnettomuuksia, vaikka niistä olisi omia sopimusjärjestelmiä. Barentsin so-
pimuksen soveltamista varten kukin sopimuspuoli voi nimetä Barentsin euroarktista aluetta 
palvelevan alueellisen yhteyspisteen kansallisen yhteyspisteen lisäksi. Suomessa Barentsin 
sopimuksen alueellinen yhteyspiste on Oulun hätäkeskus.

3.1.3 Sopimus lento- ja meripelastusyhteistyöstä arktisella alueella85 

Suomi kuuluu Arktiseen neuvostoon.86 Alueen liikenteen ja turismin kasvaessa on Arkti-
sen neuvoston puitteissa lisätty yhteistyötä myös alueen pelastuspalvelun kehittämisessä 
ja ylläpitämisessä.87 Arktisen neuvoston alaisuudessa toimii pelastuspalvelutyöryhmä EPPR 
(Emergency Prevention, Preparedness and Response).

Sopimuksen toimivaltaisia viranomaisia ovat pelastustoimen osalta SM ja meri- ja lentope-
lastuksen	osalta	Trafi88 ja rajavartiolaitos89. Turun meripelastuskeskus (MRCC) ja Suomen 
lentopelastuskeskus (ARCC) toimivat informaatio- ja hälytyskeskuksina.

Sopimus koskee aavan meren pelastustoimintaa, jossa on kyse ihmishenkien pelastamisesta, 
ei aineellisten tai ympäristövahinkojen torjunnasta. Sopimuksen käytännön toimenpiteet pe-
rustuvat kansainvälisen lento- ja meripelastustoiminnan IAMSAR-käsikirjaan (The International 
Aeronautical and Maritime Search and Rescue Manual).

Osapuolet vastaavat kustannuksista vastuualueillaan. Kustannusten jaosta voidaan kuitenkin 
sopia erikseen.90 Lento- ja meripelastusalueiden rajat on määritelty siten, että koko arktinen 
alue tulee katetuksi.91

Sopimuspuolet toteuttavat lento- ja meripelastusoperaatioita sopimuksen määräysten mukaan. 
Sopimuspuolten yhteistyöhön kuuluu myös kokouksia sekä tietojen ja kokemusten vaihtoa, esi-
merkiksi meteorologisten havaintojen, analyysien, ennusteiden ja varoitusten jakamista.

3.1.4 Kunnallinen ja alueellinen yhteistyö

Pohjoismaiden viranomaisten yhteistyön perustana pelastuspalvelussa on Norjan, Ruotsin, 
Suomen ja Tanskan välinen sopimus kunnallisesta yhteistyöstä yli pohjoismaisten valtakun-
nanrajojen92. Varsinaisesti pelastustoimen yhteistoiminta tukeutuu NORDRED- sopimukseen.93 
Yhteistoimintaan liittyviä paikallisia, kahdenvälisiä viranomaissopimuksia on tehty Suomessa, 

85 SopS 3/2013.
86 Neuvostoon kuuluvat Kanada, Tanska, Suomi, Islanti, Norja, Venäjä, Ruotsi ja Amerikan yhdysvallat.
87 HE 17/2012 vp, s. 3.
88 Trafi vastaa mm. liikennejärjestelmän sääntely- ja valvontatehtävistä ja antaa Chicagon yleissopimuksessa tarkoitettuihin standardeihin ja suosituksiin 
 pohjautuvat määräykset ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelusta
89 RVL voi tämän sopimuksen nojalla tehtävässään käyttää myös ilma-aluksia, HE 17/2012 vp, s. 7.
90 HE 17/2012 vp, s. 11.
91 Sopimus lento- ja meripelastusyhteistyöstä arktisella alueella SopS 3/2013 Artikla 3.
92 SopS 2/1979. Myös yllä mainittu NORDRED –sopimus antaa mahdollisuuden paikallisten sopimusten tekemiseen.
93 Haastattelu SM, Peltola-Lampi 12.3.
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Ruotsissa ja Norjassa. Esimerkkinä tästä on Tornion ja Haaparannan sopimus yhteisen pe-
lastustoiminnan järjestämisestä.94 Paikalliset sopimukset Ruotsin ja Norjan kuntien kanssa 
on sovittu vastavuoroisuuden periaatteella, eli palveluja ja suorituksia edellytetään puolin ja 
toisin. Paikalliset viranomaiset voivat Barentsin sopimuksen nojalla sopia avunannosta, korva-
uksista ja yhteistyöstä Venäjän viranomaisten kanssa.

3.2 Kahdenväliset sopimukset

3.2.1 Venäjä

3.2.1.1 Yhteistyö merenkulun ja ilmailun pelastuspalvelussa
Suomella on Venäjän kanssa95 sopimus yhteistyöstä etsintä- ja pelastuspalvelussa merenkulun 
ja ilmailun saralla.96 Alueet on rajattu valtioiden lentotiedotusalueisiin (FIR) sekä etsintä- ja 
pelastuspalvelualueiksi.  Sopimuksessa noudatetaan vuoden 1979 kansainvälisen yleissopi-
muksen etsintä- ja pelastuspalvelusta merellä -liitteen I luvun määritelmiä ja vuoden 1944 
kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 12 luvun määritelmiä, jotka Suomi on 
ratifioinut.98

  
Sopimuspuolet sitoutuvat ryhtymään kaikkiin tarpeellisiin toimiin, kun etsintä- ja pelastuspal-
veluun tulee tieto, että ihmishenki on tai sen uskotaan olevan vaarassa Itämerellä, Suomen ja 
Venäjän rajan läheisyydessä tai ilmatilassa sekä ilmoittamaan siitä toiselle sopimuspuolelle viivy-
tyksettä. Kumpikin sopimuspuoli vastaa itse kustannuksista, jotka syntyvät sopimuksen nojalla. 
Avustusryhmät toimivat oman päällystönsä alaisina ja oman valtion määräysten mukaisesti. 

3.2.1.2 Yhteistyö onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja seurausten vähentämiseksi
Suomen ja Venäjän sopimusta onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja seurausten vähentämi-
seksi99 sovelletaan onnettomuuksien ehkäisemiseksi, niistä ilmoittamiseen sekä seurausten 
torjumiseksi kehitettäviin toimenpiteisiin ja menetelmiin. Sopimus koskee myös keskinäistä 
avunantoa.

Yhteistyö voi koskea mitä tahansa toimintaa, joka liittyy onnettomuuksien ehkäisemiseen, 
niistä ilmoittamiseen ja seurausten torjumiseen ja josta osapuolien viranomaiset voivat sopia. 
Valtioiden paikallisilla viranomaisilla on toimivalta sopia yhteistyön toteuttamisesta tarkoituk-
senmukaisimmalla tavalla. Suomessa tällä tarkoitetaan pelastuslaitoksia. Ne voivat SM:n ja 
lainsäädännön asettamien vaatimusten rajoissa sopia käytännön yhteistyöstä Venäjän paikal-
listen viranomaisten kanssa.

Kullakin valtiolla on onnettomuuksista ilmoittamiseksi omat yhteyspisteensä, joiden muuttu-
misesta tulee ilmoittaa. Sopimuksen nojalla apua pyytävä osapuoli vastaa avun antamisesta 
aiheutuneista kustannuksista välittömästi apua antaneen osapuolen vaatiessa.100

3.2.2 Ruotsi

Suomen ja Ruotsin lento- ja meripelastusalan sopimus101 koskee meri- ja lentopelastuspal-
velua. Osapuolet noudattavat meri- ja lentopelastuksessa lentotiedotusalueiden rajaa (FIR). 

94 Sopimuksen osapuoli Suomessa on Lapin pelastuslaitos ja Ruotsin puolella Haaparannan pelastuslaitos.
95 Venäjän pelastuspalveluviranomainen on EMERCOM, The Ministry of the Russian Federation for Civil Defence, Emergencies and Elimination of 
 Consequences of Natural Disasters.
96 Sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä yhteistyöstä merenkulun ja ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelun alalla 
 SopS 28/1994. Voimassa on myös pelastuspalvelun alan sopimus pelastustöiden suorittamisesta Suomen ja Neuvostoliiton vesillä (SopS 37/1971).
97 Lentotiedotusalueet eli Flight Information Region (FIR).
98 SopS 11/1949 Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimus ja Vuoden 1979 kansainvälinen yleissopimus etsintä- ja pelastuspalvelusta merellä (SopS 
 89/1986).
99 SopS 52/1996.
100 Sopimusta on sovellettu muutaman kerran Suomen ollessa avunantajana, haastattelu SM, Helismaa 15.7.2013.
101 Sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Ruotsin kuningaskunnan hallituksen välillä yhteistyöstä meri- ja lentopelastuspalvelun alalla SopS 27/1994.
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Sopimuksessa noudatetaan vuoden 1979 kansainvälisen yleissopimuksen etsintä- ja pelastus-
palvelusta merellä -liitteen 1 luvun määritelmiä ja vuoden 1944 kansainvälisen siviili-ilmailun 
yleissopimuksen liitteen 12 luvun määritelmiä.102 Kunkin sopimusvaltion aluevesillä, maalla ja 
ilmatilassa noudatetaan sopimusvaltioiden kansallista sääntelyä.

3.2.3 Norja

Sopimus pelastuspalveluyhteistyöstä Suomen ja Norjan raja-alueella (SopS17/1986) koskee 
henkilöiden etsintää ja pelastusta valtioiden raja-alueilla. Toisen sopimusvaltion raja voidaan 
ylittää, kun siitä on tehty ilmoitus sopimuksen mukaiselle viranomaiselle. Suomi–Norja- sopi-
muksen yhteistoimintaan ei voida käyttää sotilashenkilöstöä tai sotilaskalustoa.

3.2.4 Viro 

3.2.4.1 Sopimus Suomen ja Viron välisestä yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta 
onnettomuustapauksissa
Sopimus on alan puitesopimus keskinäisestä yhteistyöstä. Uusi sopimus allekirjoitettiin 
29.1.2014 ja se tulee voimaan mahdollisesti vuoden 2015 alusta.103 Sopimuspuolet voivat 
osapuolen pyynnöstä antaa toisilleen apua ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle vahinkoja 
aiheuttavien onnettomuuksien uhatessa tai tapahduttua.

Avustusryhmillä tulee olla riittävät varusteet, jotta ne voivat toimia itsenäisesti onnettomuus-
tilanteissa. Avun pyytäjällä on velvollisuus toimittaa avustusryhmille lisävarusteita sekä niiden 
tarvitsemaa huoltoa ja palveluja ja lisäksi annettava tarpeen mukaan sairaanhoitoa. Avus-
tusryhmä työskentelee oman päällystön johdon alaisena ja toimii omassa valtiossa voimassa 
olevien määräysten mukaan. Kustannukset korvaa apua pyytänyt sopimuspuoli.

3.2.4.2 Sopimus merellä ja ilmassa tapahtuvasta yhteistyöstä
Sopimusta104 sovelletaan etsintä- ja pelastustyöhön merellä ja ilmassa. Siinä käytetään vuo-
den 1979 kansainvälisen yleissopimuksen liitteen I luvun määritelmiä sekä vuoden 1944 
kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen 12 liitteen I luvun määritelmiä.

Sopimuspuolten aluemerellä ja sisäisillä aluevesillä, niiden yläpuolella olevassa ilmatilassa 
sekä maalla noudatetaan sopimuspuolten kansallista lainsäädäntöä. Alueellisina rajoina pide-
tään Tampereen lentotiedotusalueen ja Tallinnan lentotiedotusalueen rajaa merellä ja ilmassa, 
mutta se ei vaikuta muussa merkityksessä valtioiden rajojen määrittelyyn eikä valtioiden suve-
reniteettiin.

Tulli- ja rajanylitysmuodollisuuksissa sovelletaan Viron ja Suomen pelastuspalvelun yhteis-
työstä tehdyn sopimuksen105 määräyksiä. Sopimuksen perusteella syntyvistä kustannuksista 
vastaa kumpikin osapuoli itse. Viro on liittynyt sopimuksen solmimisen jälkeen Euroopan unio-
niin, ja moni sopimuksen kohta korvautuu EU-säännöksillä.106

102 SopS 11/1949 Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimus 12 liite I luku ja Vuoden 1979 kansainvälinen yleissopimus etsintä- ja pelastuspalvelusta merellä 
 (SopS 89/1986); liite 1 luku: 1 "Etsintä- ja pelastusalue". Ulottuvuuksiltaan määritelty alue, jolla etsintä- ja pelastuspalvelu on järjestetty. 2 "Pelastus-
 keskus". Yksikkö, joka vastaa tehokkaan etsintä- ja pelastuspalvelun kehittämisestä sekä etsintä- ja pelastustoimien suorittamisen koordinoimisesta 
 etsintä- ja pelastusalueella. 3 "Pelastuslohkokeskus". Pelastuskeskuksen alainen yksikkö, joka on asetettu avustamaan sitä etsintä- ja pelastusalueen 
 määritellyllä osa-alueella. 4 "Rannikkovartioyksikkö". Maissa oleva kiinteä tai liikkuva yksikkö, joka on tarkoitettu valvomaan alusten turvallisuutta 
 rannikkoalueilla. 5 "Pelastusyksikkö". 
 Koulutetusta henkilöstöstä koostuva yksikkö, joka on varustettu etsintä- ja pelastustoimintojen nopeaan suorittamiseen soveltuvalla varustuksella. 
 6 ”Onnettomuuspaikan johtaja”. Pelastusyksikön päällikkö, joka on määrätty koordinoimaan etsintä- ja pelastustoimintoja määritellyllä etsintäalueella. 
 7 ”Pintaetsinnän johtaja”. Sellainen muu alus kuin pelastusyksikkö, jonka tehtävänä on johtaa pintapelastustoimintoja määritellyllä etsintäalueella. 8 
 ”Vaaratilanne”. Yleiskäsite, joka tarkoittaa epävarmuus-, hälytys- tai vastaavasti hätätilannetta. 9 ”Epävarmuustilanne”. Tilanne, jossa vallitsee epätie-
 toisuus aluksen ja siinä olevien ihmisten turvallisuudesta. 10 ”Hälytystilanne”. Tilanne, jossa vallitsee pelko aluksen ja siinä olevien ihmisten turvalli-
 suudesta. 11 ”Hätätilanne”. Tilanne, jossa on ilmeistä, että alus tai siinä oleva ihminen on vakavassa ja välittömässä vaarassa sekä tarvitsee välitöntä 
 apua. 12 ”Hätälasku”. Tapaus, jossa ilma-alus tekee pakkolaskun veteen.
103 Sopimusta ei ole vielä ratifioitu. Aiempi sopimus (SopS 53-54/1996) on ollut voimassa vuodesta 1996.
104 SopS 53/1999 Sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Viron tasavallan hallituksen välillä merellä ja ilmassa tapahtuvasta yhteistyöstä etsintä- ja 
 pelastuspalvelussa.
105 SopS 53–54/1996.
106 Haastattelu SM, Helismaa 15.7.2013.
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4. Kansallinen oikeusjärjestelmä ja lainsäädäntökehys

4.1 Keskeisimmät onnettomuustilanteita koskevat säännökset 
      Suomessa 

Suomen lainsäädännössä onnettomuuksien ja kriisitilanteiden sääntelykokonaisuutta kut-
sutaan kriisilainsäädännöksi.107 Yhteiskunnan varautuminen onnettomuuksiin on rakennettu 
laissa säädettyjen normaaliolojen toimivaltuuksien varaan. Poikkeussäännöksien erityistoimi-
valtuudet perustuvat viranomaisten normaaliolojen toimivaltuuksiin.

Poikkeuksellisia olosuhteita varten voidaan säätää erityistä kriisilainsäädäntöä, jonka viran-
omaisten toimivaltaa laajentavat perusteet ovat perustuslaissa.

PL 23 § :n mukaan aseelliseen hyökkäykseen vakavuudeltaan 
rinnastettavan, kansakuntaa uhkaavan poikkeusolon sattuessa 
perusoikeuksista voidaan poiketa. Kansainvälisistä Suomea 
sitovista ehdottomista ihmisoikeusvelvoitteista ei kuitenkaan 
voida poiketa missään olosuhteissa. 

Valmiuslain toimivaltuussäännösten soveltaminen edellyttää, että valtioneuvosto (VN) ja ta-
savallan presidentti toteavat poikkeusolot ja että VN saattaa eduskunnan hyväksyttäväksi 
asetuksen valtuuksien käyttöönotosta (käyttöönottoasetus). Valmiuslain poikkeusolojen toi-
mivaltuudet tulee yksilöidä tarkkarajaisuuden, suhteellisuuden ja täsmällisyyden vaatimuksia 
noudattaen.

Valmiuslain 3 §:n mukaisia poikkeusoloja voivat sotilaallisten kriisien lisäksi olla:
- väestön toimeentuloon tai maan talouselämän perusteisiin kohdistuva erityisen vakava 
 tapahtuma tai uhka, jonka seurauksena yhteiskunnan toimivuudelle välttämättömät 
 toiminnot olennaisesti vaarantuvat
- erityisen vakava suuronnettomuus ja sen välitön jälkitila 
sekä 
- vaikutuksiltaan erityisen vakavaa suuronnettomuutta vastaava, hyvin laajalle levinnyt 
 vaarallinen tartuntatauti.

Valmiuslain mukaisia toimivaltuuksia voidaan käyttää vain, jos tilanne ei ole hallittavissa viran-
omaisten säännönmukaisin toimivaltuuksin. Mikäli kyseessä ei ole valmiuslain soveltamisalan 
mukainen kriisitilanne vaan normaaliolojen häiriötilanne, viranomaiset toimivat normaaliolojen 
lainsäädännön, asetusten ja varautumissuunnitelmissa ynnä muissa viranomaisohjeissa sovi-
tun mukaisesti.

Keskeinen sovellettava yleislaki on pelastuslaki (PelL). Siinä säädetään ihmisten, yritysten 
sekä oikeushenkilöiden velvollisuudesta: 
- ehkäistä tulipaloja ja muita onnettomuuksia
- varautua onnettomuuksiin ja toimintaan onnettomuuksien uhatessa ja sattuessa
- rajoittaa onnettomuuksien seurauksia
- rakentaa ja ylläpitää väestönsuojia
- osallistua pelastustoiminnan tehtäviin ja väestönsuojelukoulutukseen. 

107 Aine ym., 2011 ss. 6.

§
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PelL:ssa säädetään lisäksi pelastustoimen viranomaisten tehtävästä ohjata, neuvoa, valistaa ja 
valvoa yksityisiä tahoja niille säädettyjen velvollisuuksien täyttämisessä sekä pelastustoimin-
nasta ja organisaatiosta, hallinnosta ja toimivallasta. Pelastustoimen viranomaiset huolehtivat 
toimialaansa kuuluvista väestönsuojelutehtävistä, jotka on määritelty Geneven yleissopimuk-
sissa ja lisäpöytäkirjoissa .108

PelL:n tavoitteena on parantaa ihmisten turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia. Tavoittee-
na on, että onnettomuuden tapahtuessa ihmiset pelastetaan, tärkeät toiminnat turvataan ja 
onnettomuuden seurauksia rajoitetaan tehokkaasti.109

  
Valtion ja kunnan viranomaiset, laitokset ja liikelaitokset ovat velvollisia osallistumaan pelas-
tuslaitoksen johdolla pelastustoiminnan suunnitteluun.110

Meripelastustoimeen Suomen aluevesillä111 sovelletaan meripelastuslakia.112 Meripelastuslailla 
säädetään lisäksi merenkulun turvallisuusradioviestinnän vastuuviranomaisista, puhelinvä-
litteisten lääkäripalveluiden tuottamisesta aluksille, merenkulun avustuspalvelusta, eräiden 
hätämerkinantovälineiden käyttämisen luvanvaraisuudesta sekä merialueella tapahtuvasta 
ensihoitopalvelusta. Aluksen ja siinä olevan lastin pelastamisesta sekä alusöljy- ja aluskemi-
kaalivahingon torjunnasta säädetään erikseen.

Meripelastuksessa noudatetaan myös kansainvälisiä yleissopimuksia kuten YK:n merioikeus-
yleissopimusta ja YK:n Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) alaisia sopimuksia113 ja muita 
meriturvallisuutta koskevia yleissopimuksia114 sekä Hampurin sopimusta vuodelta 1979.

Meri- ja lentopelastustoimessa noudatetaan IAMSAR-käsikirjan115 linjauksia järjestelyissä ja ke-
hittämisessä.116

4.2 Toimivaltaiset viranomaiset: pääkohdat, koordinointi ja 
 tietojenvaihto

Katastrofeihin varautuminen Suomessa toteutetaan kaikilla yhteiskunnan tasoilla.117 Jokaisella 
hallinnonalalla on velvollisuus laatia valmius- ja varautumissuunnitelmat ja pitää yllä valmiutta 
normaaliolojen häiriöitä sekä poikkeusoloja varten.118

Hallintojärjestelmä toimii viranomaisten vahvan keskinäisen luottamuksen periaatteella: toi-
sen viranomaisen toimivallan nojalla tehtyihin päätöksiin luotetaan ja niitä noudatetaan. 
Viranomaiset tukevat toistensa toimia ja tekevät yhteistyötä.119 Vastuun toiminnasta kantaa 
viranomainen, jonka tehtäväksi se on lailla asetettu. 

108 Maasotavoimiin kuuluvien haavoittuneiden ja sairaiden aseman parantamisesta (I), merisotavoimiin kuuluvien haavoittuneiden (II), sairaiden ja 
 haaksirikkoutuneiden aseman parantamisesta (III), sotavankien kohtelusta sekä siviilihenkilöiden suojelemisesta sodan aikana (IV) Genevessä 12 
 päivänä elokuuta 1949 tehdyt neljä Geneven yleissopimusta (SopS 8/1955) sekä Genevessä 8 päivänä kesäkuuta 1977 tehdyt kaksi lisäpöytäkirjaa, 
 joista ensimmäinen koskee kansainvälisten aseellisten selkkausten uhrien suojelemista ja toinen kansainvälistä luonnetta vailla olevien aseellisten 
 selkkausten uhrien suojelemista (SopS 82/1980).
109 PelL 1 §.
110 PelL 46 §.
111 Laissa Suomen aluevesien rajoista (18.8.1956/463) aluevedet on rajattu YK:n merioikeusyleissopimuksen mukaan.
112 Meripelastuslaki 30.11.2001/1145.
113 SopS 50/1996.
114 Keskeisimmät ovat mm. vuoden 1974 kansainvälinen yleissopimus ihmishengen turvallisuudesta merellä (SOLAS-yleissopimus) (SopS 11/1981), Alusten 
 aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvä vuoden 1978 pöytäkirja (MARPOL-
 yleissopimus) (SopS 51/1983).
115 International Aeronautical and Maritime Search and Rescue Manual eli IAMSAR-käsikirja on IMO:n ja ICAO:n yhteinen käsikirja.
116 Leppänen (2010), s.42-43.
117 Yhteiskunnan turvallisuusstrategia, Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010.
118 Ministeriöt johtavat Yhteiskunnan turvallisuusstrategian perusteella varautumista sekä siihen liittyvää tutkimusta, toiminnan ohjausta ja lainsäädännön 
 valmistelua hallinnonalallaan.
119 Yhteistyöstä pelastustoiminnassa on säädetty PelL 46 §.
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4.2.1 Valtion keskushallinto

Pääministeri johtaa VN:n toimintaa, huolehtii sille kuuluvien asioiden valmistelun ja käsittelyn 
yhteensovittamisesta ja johtaa asioiden käsittelyä VN:n yleisistunnossa, hallituksen neuvotte-
lussa ja ministerivaliokunnissa. Kukin ministeriö vastaa toimialallaan asioiden valmistelusta ja 
hallinnon asianmukaisesta toiminnasta. Ministeriö johtaa toimintaa toimialallaan ja järjestää 
tarvittaessa yhteistyön muiden hallinnonalojen kanssa.120 

Häiriötilanteiden hallinnan yleisestä yhteensovittamisesta vastaa valtioneuvoston kanslia osa-
na pääministerin avustamistehtävää. VN:n kanslian Tilannekeskus (VNTIKE) toimii kansallisena 
yhteyspisteenä onnettomuustilanteisiin ja katastrofeihin liittyvässä tiedonvälityksessä.121 VN 
antaa valmiuslain mukaisen käyttöönottoasetuksen.122

Valtioneuvosta ja ministeriöitä avustaa Turvallisuuskomitea,123 jonka tehtäviin kuuluu sovittaa 
tarvittaessa yhteen laajoja ja tärkeitä varautumista koskevia asiakokonaisuuksia. Tehtäviä 
ovat esimerkiksi valtakunnallisen varautumisen yhteensovittaminen sekä yhteistyömuoto-
jen, toimintamallien, tutkimuksen ja harjoitustoiminnan kehittäminen. Turvallisuuskomitea 
voi antaa lausuntoja ja tehdä aloitteita kokonaisturvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä, jotka 
koskevat ennakoivaan varautumiseen liittyvien laajojen, tärkeiden asiakokonaisuuksien yh-
teensovittamista.124

Ministeriöissä toimivat kansliapäälliköt johtavat ja valvovat ministeriöiden toimintaa, vastaavat 
hallinnonalansa tavoitteiden valmistelusta ja niiden toteutumisen seurannasta ja huolehtivat 

120 VN:n periaatepäätös kokonaisturvallisuudesta, 5.12.2012.
121 VN:n periaatepäätös kokonaisturvallisuudesta, 5.12.2012.
122 Ks. Käyttöönottoasetus kpl 4.1.
123 VN:n asetus Turvallisuuskomiteasta 77/2013. 
124 VN:n asetus Turvallisuuskomiteasta 2 §. 
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125 Monien ministeriöiden kansliapäälliköt toimivat Turvallisuuskomiteassa. Komitean jäseninä ovat tasavallan presidentin kanslian kansliapäällikkö, 
 pääministerin valtiosihteeri, UM:n, oikeusministeriön, SM:n, PLM:n, VM:n, OKM:n, MMM:n, LVM:n, TEM:n, STM:n ja YM:n kansliapäälliköt, 
 Rajavartiolaitoksen päällikkö, poliisiylijohtaja, pelastusylijohtaja, Tullin pääjohtaja, pääesikunnan päällikkö, sekä HVK:n toimitusjohtaja.
126 Ministeriöiden kansliapäällikkökokous ja valmiuspäällikkökokous ovat pysyviä yhteistoimintaelimiä, Yhteiskunnan turvallisuusstrategia, VN:n 
 periaatepäätös 16.12.2010. 
127 Yhteiskunnan turvallisuusstrategia, VN:n periaatepäätös 16.12.2010, s. 5 sekä VN:n periaatepäätös kokonaisturvallisuudesta, 5.12.2012.
128 VN:n ohjesääntö 15 §.
129  PelL (29.4.2011/379) 23 §.
130 Pelastusviranomaisia ovat Valtion pelastusviranomaisia ovat sisäasiainministeriön pelastusylijohtaja ja hänen määräämänsä sisäasiainministeriön 
 ja aluehallintoviraston virkamiehet. Alueen pelastustoimen pelastusviranomaisia ovat pelastuslaitoksen ylin viranhaltija ja hänen määräämänsä 
 pelastuslaitoksen viranhaltijat sekä alueen pelastustoimen asianomainen monijäseninen toimielin, PelL 26 §.
131 Poliisi toimii yleisjohtajana mm. terrorismirikoksista aiheutuneissa onnettomuuksissa ja katastrofeissa. PoliisiL:n 1 §:n mukaan: Poliisin tehtävänä 
 on oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen turvaaminen, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen sekä rikosten ennalta estäminen, paljastaminen, 
 selvittäminen ja syyteharkintaan saattaminen. Poliisi toimii turvallisuuden ylläpitämiseksi yhteistyössä muiden viranomaisten sekä yhteisöjen ja 
 asukkaiden kanssa ja huolehtii tehtäviinsä kuuluvasta kansainvälisestä yhteistyöstä.
132 Päätöksen kansainvälisen avun pyynnöstä tekee pelastusylijohtaja lukuun ottamatta  NORDRED puitesopimusta tai Venäjäsopimusta, jotka antavat 
 mahdollisuuden paikalliseen sopimiseen yli rajan.

hallinnonalansa valmiudesta ja turvallisuudesta.125 Valmiuspäällikkökokouksen keskeinen rooli 
häiriötilanteissa on tukea toimivaltaista viranomaista, valtioneuvostoa ja ministeriöitä sekä 
tehdä tarvittaessa esityksiä toimenpiteiden yhteensovittamisesta.

Ministeriöissä ja muissa toimivaltaisissa viranomaisissa voi olla johtoryhmiä, jotka häiriötilan-
teen hallinnan edellyttäessä voivat kokoontua myös sidosryhmillä laajennetulla kokoonpanolla. 
Pääministerin valtiosihteerin johdolla toimiva kansliapäällikkökokous ja valmiuspäällikkökokous 
tukevat häiriötilanteiden hallinnan johtamista.  Ministeriöiden valmiuspäälliköt avustavat kans-
liapäälliköitä valmiuteen ja turvallisuuteen liittyvien tehtävien käytännön toteuttamisessa.126 
Valmiuspäälliköitä avustaa ministeriöiden valmiussihteerikokous.127

Keskeisimpiä hallinnonaloja kansainvälisen avun vastaanotossa on SM. Sen toimialaan kuu-
luvat pelastustoimi sekä monet kriisi- ja onnettomuustilanteissa relevantit yhteiskunnan 
toiminnat, muun muassa yleinen järjestys ja turvallisuus, poliisihallinto ja yksityinen tur-
vallisuusala, hätäkeskustoiminta, rajaturvallisuus ja meripelastustoimi, siviilikriisinhallinnan 
kotimaan valmiudet sekä aluehallinnon yhteinen varautuminen poikkeusoloihin ja häiriötilan-
teisiin.128

 
SM: pelastusosasto johtaa, ohjaa ja valvoo pelastustointa, huolehtii pelastustoimen valtakun-
nallisista valmisteluista ja järjestelyistä sekä sovittaa yhteen eri ministeriöiden ja toimialojen 
toimintaa pelastustoimessa ja sen kehittämisessä.129 Pelastusviranomaiset130 johtavat pelas-
tustoimintaa ja toimivat onnettomuustilanteiden yleisjohtajina tilanteissa, joissa on mukana 
eri alojen viranomaisia. Poliisijohtoisissa tilanteissa yleisjohtajana toimii poliisi.131 Alueen 
pelastustoiminnan johtaja päättää kansainvälisen avun pyytämisen tarpeesta, mutta SM:llä 
on PelL 34 §:n mukaisesti mahdollisuus päättää pelastustoiminnan johtajasta sekä antaa 
muutenkin käskyjä pelastustoimintaa koskien.132 Päätöksen avun pyytämisestä tekee pelas-
tusylijohtaja.

Pelastusviranomaisilla on laajat toimivaltuudet. PelL:n 36 §:n mukaan alueen pelastustoimin-
nan johtajalla ja SM:n pelastusviranomaisella on toimivalta määrätä ihmisiä suojautumaan 
sekä evakuoida ihmisiä ja omaisuutta; ryhtyä välttämättömiin toimenpiteisiin, joista voi 
aiheutua vahinkoa kiinteälle tai irtaimelle omaisuudelle; määrätä antamaan käytettäväksi ra-
kennuksia, viesti- ja tietoliikenneyhteyksiä ja välineitä sekä pelastustoiminnassa tarvittavaa 
kalustoa, välineitä, elintarvikkeita, poltto- ja voiteluaineita ja sammutusaineita sekä ryhtyä 
muihinkin pelastustoiminnassa tarpeellisiin toimenpiteisiin. Oikeus määrätä ihmisiä avusta-
maan pelastustehtävissä kuuluu lisäksi poliisille.
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Muilla viranomaisilla voi olla velvollisuus antaa virka-apua pelastusviranomaisille.134 Pelastusvi-
ranomaiset voivat myös antaa virka-apua toiselle viranomaiselle.135 

Valtion ja kunnan viranomaiset, laitokset ja liikelaitokset ovat velvollisia osallistumaan pelas-
tuslaitoksen johdolla pelastustoiminnan suunnitteluun ja yhteistoimintaan PelL:n 46 ja 47 §:n 
mukaisesti. Esimerkiksi Puolustusvoimat (PV) osallistuu pelastustoimintaan antamalla käytet-
täväksi pelastustoimintaan tarvittavaa kalustoa, henkilöstöä ja asiantuntijapalveluja.136  

Meripelastuksesta vastaa meripelastuslain 3 §:n mukaan Rajavartiolaitos (RVL).137 Lentopelas-
tuspalvelu	toteutetaan	Suomessa	siten,	että	Liikenteen	turvallisuusvirasto	Trafi	järjestää	sen	
yhteistoiminnassa sisäministeriön ja muiden viranomaisten kanssa.138 Lento-onnettomuudessa 
kadonneen ilma-aluksen etsinnän järjestämisestä vastaa Suomen lentopelastuskeskus.139  

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) tehtäviin kuuluvat muun muassa terveyden ja sosiaali-
sen hyvinvoinnin edistäminen sekä sairauksien ja sosiaalisten ongelmien ehkäisy, sosiaali- ja 
terveyspalvelut, lääkehuolto, terveydensuojelu sekä säteilyhaittojen, kemikaalien ja geeni-
teknologian valvonta.140 Sosiaali- ja terveysviranomaiset ja hallinnonalan laitokset vastaavat 
ensihoitopalvelun järjestämisestä sekä psykososiaalisen tuen palveluista ja onnettomuuden 
johdosta hätään joutuneiden huollosta ja majoituksesta säädöksissä määrätyn työnjaon mu-
kaisesti.141 
 
Terveydenhuollosta on säännelty terveydenhuoltolaissa ja sosiaalihuollon piiriin kuuluvista 
toimista sosiaalihuoltolaissa.142 Terveydenhuoltoviranomaisilla on johtamisvastuu tilanteissa, 
joissa väestön terveyttä uhkaavat esimerkiksi epidemiat, muut joukkosairastumiset, laajat tar-
tuntatautitilanteet tai vesi- ja ruokamyrkytysepidemiat.

Välittömien pelastustoimien jälkeen sosiaali- ja terveydenhuollon toimet ovat STM:n ohjauk-
sessa ja valvonnassa.143 Monialaisessa onnettomuustilanteessa tarvitaan usein lääkinnällistä 
pelastuspalvelua, jota johtaa alueen terveydenhuolto yhdessä erityisvastuualueen Ensihoito-
keskuksen kanssa. 

Terveysviranomainen määrittelee potilaiden lääkinnällisen evakuoinnin tarpeen ja sopii 
yhdessä muiden viranomaisten kanssa sen vaatimista järjestelyistä, esimerkiksi kuljetuskapa-
siteetista. Suuria loukkaantuneiden määriä koskevissa onnettomuustilanteissa voidaan ryhtyä 
toimenpiteisiin potilaiden lääkinnälliseksi evakuoimiseksi toisen sairaanhoitopiirin alueelle 
esimerkiksi tapahtuma-alueen sairaanhoitopiirin teho- tai erikoishoidon rajallisen kapasiteetin 
takia.

Jokaisella on velvollisuus auttaa pelastustoiminnassa kykyjensä 
mukaan.133

133 Ks. PelL 2 luku, Poliisilain 45 §, Laiminlyönti on rangaistu RL 21:15 nojalla.
134 PelL 49 § ja Rajavartiolain 77 § mm.
135 PelL 50 §.
136 Pelastustoimintaan osallistuminen kuuluu PV:n lakisääteisiin tehtäviin. PV antaa lisäksi pelastusviranomaisille virka-apua PelL 49 §:n nojalla.
137 Meripelastuslaki 30.11.2001/1145. Lain 3 §.
138 Ilmailulaki1194/2009.
139 Käytännön etsintään osallistuvat tilanteen mukaan pelastusviranomaiset, poliisi, PV sekä muut toimintaan soveltuvat toimijat. Kohteen löytymisen 
 jälkeen pelastustyön johtovastuu siirtyy normaalimenettelyn mukaisesti pelastustoimelle tai merialueella sattuneessa onnettomuudessa 
 Rajavartiolaitokselle tai meripelastustoimelle viimeistään kyseisten toimijoiden ensimmäisen yksikön saavuttua onnettomuuspaikalle. Pelastustoimintaa 
 voivat tilanteen mukaan tukea muut viranomaiset.
140 VN:n ohjesääntö 22 §.
141 PelL 46 §.
142 Terveydenhuoltolaki 1326, sosiaalihuoltolaki 710/1982.
143 Pelastuslaitos voi kuitenkin PelL 27 §:n mukaan ottaa hoidettavaksi ensihoitopalvelun tehtäviä, jos tehtävien hoidosta on sovittu alueen pelastustoimen 
 ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kesken terveydenhuoltolain 39 §:n perusteella.
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Sosiaalitoimen valmiussuunnitteluoppaan144 mukaan sosiaalitoimi toimii omana, itsenäisenä 
tehtäväalueenaan. Sitä johtaa kunnan sosiaaliviranomainen. Kumpikin toimisi PelL 35 §:n mu-
kaan pelastustoiminnan yleisjohdon alla. Sosiaali- ja terveysviranomaisten alaan kuuluu myös 
useita suoraan kansainvälisen avun piiriin luettavia toimia, kuten ydinonnettomuuksia koske-
vien ilmoitusten tekeminen sekä pandemiat ynnä muut.145 Lisäksi muun muassa lääkinnälliset 
evakuoinnit146 voivat vaatia kansainvälistä yhteistyötä esimerkiksi tilanteessa, jossa Suomessa 
tapahtuneen suuronnettomuuden seurauksena potilaita jouduttaisiin siirtämään hoidettavaksi 
toiseen maahan.

Maa- ja metsätalousministeriön tehtävistä on säännelty mm. PelL 46 §:ssä. Ympäristöviran-
omaiset ja maa- ja metsätalousviranomaiset sekä hallinnonalojen laitokset ovat velvollisia 
huolehtimaan öljy- ja kemikaalivahinkojen torjunnasta, ympäristönsuojelusta, tulvasuojelusta, 
tulvantorjunnasta ja patoturvallisuudesta niitä koskevissa säädöksissä määrätyn työnjaon mu-
kaisesti.147 Esimerkiksi tulvantorjuntaan liittyvissä tehtävissä kohteessa toimivat ja tilannetta 
kartoittavat pelastusviranomaisten lisäksi ympäristö- ja vesiviranomaiset.148 

Humanitaarista apua koskevista sopimuksista vastaa yleensä UM. Se hoitaa myös kansain-
välisiä suhteita eri valtioihin ja kansainvälisiin järjestöihin sekä vastaa kommunikaatiosta 
lähetystöjen kanssa ja toimii yhteystahona ulkomaille. 

Aluehallintoon kuuluu kuusi aluehallintovirastoa (AVI) ja 15 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskusta (ELY-keskus). AVI:en tehtävänä on edistää alueellista yhdenvertaisuutta hoitamalla 
lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä alueillaan.149 Pelastustoiminnan li-
säksi ne osallistuvat sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä ympäristöterveydenhuollon tehtävien 
hoitamiseen. AVI:ille ei ole etukäteen sovittua ohjeistusta kansainvälisen avun vastaanottami-
sessa pelastustoimintaan liittyen.
 
ELY-keskukset vastaavat alueillaan ympäristöön ja luonnonvaroihin, liikenteeseen ja infrastruk-
tuuriin, elinkeinoihin (mukaan lukien maatalous) sekä työvoiman käyttöön, maahanmuuttoon, 
koulutukseen ja kulttuuriin liittyvistä ministeriöiden toimeenpano- ja kehittämistehtävistä ja 
näihin liittyvästä varautumisesta ja kriisijohtamisesta.150 ELY-keskukset osallistuvat muun mu-
assa pelastusviranomaisten alueellisten riskinhallintasuunnitelmien tekemiseen. ELY-keskukset 
ja AVI:t ovat tehneet yhteistyösopimuksia.151 

Ilmatieteen laitos (IL) on tärkeä viranomaisia avustava taho onnettomuuksiin varautumisessa 
sekä pelastustoiminnassa. IL on palvelu- ja tutkimuslaitos, joka tuottaa muun muassa ylei-
sen turvallisuuden ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten kannalta tärkeitä sää-, meri- ja 
ilmastopalveluja.152 IL on määritelty vaaratiedotteita antavaksi viranomaiseksi, kun nopeasti 
kehittyvät ja vaaralliset sääilmiöt edellyttävät väestön varoittamista.153 IL tuottaa ja välittää 
yhteistyössä Helsingin yliopiston Seismologian instituutin ja Suomen ympäristökeskuk-
sen kanssa turvallisuusviranomaisille varoituksia ja tilannetietoa luonnononnettomuuksista 
LUOVA-järjestelmän avulla. Laitoksella on tärkeä rooli myös säteilyonnettomuuksien ja öljyva-
hinkojen varautumissuunnitelmissa. 

144 Sosiaalitoimen valmiussuunnitteluopas, Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2008:12.
145 STM lausunto 5.12.2013.
146 Lääkinnällisellä evakuoinnilla tarkoitetaan loukkaantuneiden potilaiden siirtämistä erityisjärjestelyin toiseen maahan tai toisen sairaanhoitopiirin 
 alueelle sellaisessa tilanteessa, jossa onnettomuusalueen omat terveydenhuollon resurssit eivät riitä potilaiden hoitamiseen. Suuronnettomuuksien 
 uhrien lääkinnällisen evakuointivalmiuden kehittäminen, STM, Helsinki (2010).
147 PelL 46 §.
148 HE 257/2010 vp, s. 53.
149 Laki aluehallintovirastoista 896/2009 2 §.
150 STM lausunto 5.12.2013.
151 STM lausunto 5.12.2013.
152 Laki ilmatieteenlaitoksesta 19.12.2008/957.
153 Laki vaaratiedotteesta 10.8.2012/466.
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Kansainvälisen avun vastaanottamisessa ja järjestelyissä merkittäviä organisaatioita ovat 
lisäksi Säteilyturvakeskus (STUK), Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira), 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Työterveyslaitos (TTL) sekä Lääkealan turvallisuus- ja 
kehittämiskeskus (Fimea). Laitoksia ja niitä koskevaa lainsäädäntöä on käsitelty selvityksessä 
omissa luvuissaan.

Ahvenanmaan maakuntapäivien on itsehallintolain 59 §:n mukaan hyväksyttävä säädös, jolla 
saatetaan voimaan maakunnan toimivaltaan kuuluva kansainvälinen velvoite. Ahvenanmaan 
itsehallintolain mukaan palo- ja pelastustoimet kuuluvat maakunnan toimivaltaan.

4.2.2 Paikallishallinto

Kuntien rooli paikallishallinnossa on keskeinen. Peruspalveluiden ja useiden yhteiskunnan 
elintärkeiden toimintojen järjestäminen on niiden vastuulla.154 Varsinaisesta pelastustoiminnan 
järjestämisestä kunnat vastaavat yhteistoiminnassa pelastustoimen alueiden kanssa.155 Kun-
nat vastaavat myös sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä. Ne voivat itsehallintonsa 
nojalla päättää palvelujen konkreettisesta järjestämisestä parhaaksi katsomallaan tavalla. 

Kuntien palvelut voidaan järjestää useamman kunnan yhteenliittymien, kuntayhtymien tai 
muiden yhteistoiminta-alueiden kautta. Eräät raja-alueen kunnat ovat järjestäneet pelastus-
toimintaansa valtion rajojen yli naapurimaiden kuntien kanssa (kuten Ruotsin Haaparanta ja 
Suomen Tornio). Kunnat voivat teettää pelastustoimintaa myös ostopalveluina yksityisten toi-
mijoiden kautta. 

Kuntien varautumisen kehittämistä edellyttävät erityisesti normaaliolojen turvallisuuden ja 
normaaliolojen häiriötilanteiden hallinta.156 Ylikunnallisten organisaatioiden ja kunnan ulko-
puolisten palveluntuottajien roolit ja vastuut varautumiseen liittyvissä asioissa on määriteltävä 
ja niille on luotava toimivat yhteistoimintamenettelyt.157 

Suomi on jaettu pelastustoiminnan alueisiin Pelastustoimen aluejako on tehty VN:n asetuk-
sella.158 Pelastustoimen palvelutason tulee vastata paikallisia tarpeita ja onnettomuusuhkia.159 
Kunnilla on oltava sopimus pelastustoimen järjestämisestä. Alueen pelastustoimi voi käyttää 
pelastustoiminnassa apunaan vapaaehtoista palokuntaa, laitospalokuntaa, teollisuuspalo-
kuntaa, sotilaspalokuntaa (sopimuspalokunnat) tai muuta pelastusalalla toimivaa yhteisöä 
sen mukaan kuin niiden kanssa sovitaan.160 Pelastustoimen alueella tulee olla vähintään yksi 
pelastuslaitos, joka hoitaa käytännön pelastustoimet. Pelastuslaitokset ovat velvollisia anta-
maan toisen alueen pelastuslaitokselle virka-apua.

Terveydenhuollon osalta Suomi on jaettu sairaanhoitopiireihin.161 Terveydenhuoltoon kuuluvat 
toimet järjestetään sairaanhoitopiirijaon kautta. Terveydenhuollon alueet eivät ole yhteneväi-
siä pelastustoiminnan aluejaon kanssa. Sairaanhoitopiirillä on sairaala tai sairaaloita ja muita 
toimintayksiköitä palveluiden järjestämiseksi. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) 
ulkopuolella sattuneessa suuronnettomuudessa toimintavastuu on HUS:lla, mikäli STM on 
antanut siitä toimeksiannon. HUS toimii paikallisen lääkintäjohdon tukena.162 Sosiaalihuollon 

154 Yhteiskunnan turvallisuusstrategia, VN:n periaatepäätös 16.12.2010, s. 6.
155 PelL 24 §.
156 Yhteiskunnan turvallisuusstrategia, VN:n periaatepäätös 16.12.2010, s. 6.
157 Yhteiskunnan turvallisuusstrategia, VN:n periaatepäätös 16.12.2010, s. 6.
158 Pelastustoimen alueita on 22. Osana hallituksen rakennepoliittista ohjelmaa pelastustoimen alueiden määrä on tarkoitus vähentää 11:een. Uusi aluejako 
 olisi tarkoitus astua voimaan vuoden 2016 alusta. Muutosehdotus on kuntien lausuntokierroksella, joka päättyy helmikuussa 2014. (SM:n mediatiedote 
 23.12.2013)
159 PelL 28 §.
160 PelL 25 §.
161 Suomi on jaettu 20 sairaanhoitopiiriin.
162 Lausunto STM 5.12.2013.
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järjestämisestä vastaa kunta sosiaalihuoltolain mukaisesti. Kunta voi järjestää palvelut sosiaa-
li- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksista annetun lain163 mukaisesti.164 

Suomessa on meneillään laajamittainen kuntauudistus. Kuntauudistuksen keskeisiä ele-
menttejä ovat kuntarakennelaki, sosiaali- ja terveydenhuollonjärjestämislaki, kuntien 
valtionosuus- ja rahoitusjärjestelmän uudistus, kuntalain kokonaisuudistus, kuntien tehtävien 
arviointi sekä metropolialueen hallintoratkaisut.165

163 Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annettu laki (733/1992).
164 STM lausunto 5.12.2013.
165 www.vm.fi > Hankkeet > Kuntauudistus > Organisointi (18.1.2014).
166 Julkisen vallan käytöllä tarkoitetaan yksipuolista yksityisen oikeusasemaan vaikuttavia toimia. Julkisen vallan käyttöön oikeuttava toimivalta ja sen 
 perusteet säädetään aina lailla. PL 124 §: Julkinen hallintotehtävä voidaan antaa muulle kuin viranomaiselle vain lailla tai lain nojalla, jos se on tarpeen 
 tehtävän tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi eikä vaaranna perusoikeuksia, oikeusturvaa tai muita hyvän hallinnon vaatimuksia. Merkittävää julkisen 
 vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä voidaan kuitenkin antaa vain viranomaiselle.
167 Poliisilaki 7.4.1995/493, 45 a §.
168 Laki Suomen Punaisesta Rististä 25.2.2000/23. Ks. kappale 6.
169 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1082/2013/EU valtioiden rajat ylittävistä vakavista terveysuhkista.
170 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 2119/98/EY (kumottu päätöksellä N:o 1082/2013/EU).

4.2.3 Vapaaehtoiset, järjestöt ja yksityiset tahot

Julkisten hallintotehtävien hoitamiseen osallistuu myös useita yrityksiä, yhdistyksiä ja vapaa-
ehtoisorganisaatioita. Yksityiset palveluiden tuottajat ovat yhä merkittävämmässä asemassa 
yhteiskunnan peruspalveluiden ylläpitämisessä. Suomi on EU:n jäsenvaltiona sitoutunut nou-
dattamaan vapaan kilpailun ja palvelujen vapaan tarjonnan periaatteita ja asiaa koskevaa EU:n 
lainsäädäntöä.

PelL 51 §:n mukaan pelastustoiminnassa voidaan käyttää apuna vapaaehtoisia organisaa-
tioita ja henkilöitä, paitsi silloin, kun tehtäviin sisältyy merkittävää julkisen vallan166 kuten 
viranomaistoimivaltuuksien käyttöä. Lakisääteisten tehtävien hoidosta vastaavat aina viime 
kädessä lain nimeämät viranomaiset virkavastuulla. Poliisi voi hälyttää vapaaehtoisia mukaan 
etsintä- ja muihin tehtäviin, joihin ei liity merkittävää julkisen vallan käyttöä.167

Suomen Punainen Risti on julkisoikeudellinen yhdistys, jonka perusteista ja toiminnasta on 
säädetty lailla.168

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu (Vapepa) on 50 järjestön yhteenliittymä, jonka tehtävänä on 
tukea viranomaisia erityisesti runsaasti pelastushenkilöstöä vaativissa tehtävissä. Vapepa 
toimii pyydettäessä yhteistyössä viranomaisten kanssa; se täydentää ja tukee viranomaisia. 
Sen jäsenjärjestöillä on lukuisia paikallisia ja valtakunnallisia sopimuksia poliisin, pelastus- ja 
sosiaali- ja terveysviranomaisten kanssa. Vapepan yleisen pelastustoiminnan koordinoinnista 
vastaa Suomen Punainen Risti, meripelastuksesta Suomen Meripelastusseura ja lentopelastuk-
sesta Suomen Lentopelastusseura.

4.2.4 Erityiskysymyksiä

4.2.4.1 Rajat ylittävät vakavat terveysuhkat
EU:ssa on viime vuosina korostettu ihmisten terveyden korkeatasoisen suojelun tärkeyttä.169 
Leviävät tartuntasairaudet ja muut väestön terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavat uhkat ovat 
vakavia, joten niihin varautumiseen on oltava tehokkaita kansainvälisiä väyliä. Tartuntatautien 
epidemiologista seurantaa ja valvontaa varten perustettua verkostoa170 on Euroopan parla-
mentin ja neuvoston päätöksellä uudistettu ja laajennettu. Tartuntatautien lisäksi seurannassa 
tulee ottaa tarkemmin huomioon muista lähteistä peräisin olevat, etenkin muihin biologisiin 
tai kemiallisiin tekijöihin tai ympäristötapahtumiin liittyvät terveysvaarat mukaan lukien ilmas-
tonmuutokseen liittyvät vaarat. Ne voisivat laajuutensa tai vakavuutensa vuoksi vaarantaa 



32

Kansainvälisen avun vastaanoton sääntely ECHO/SUB/2012/638451  

171 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1082/2013/EU, annettu 22 päivänä lokakuuta 2013, valtioiden rajat ylittävistä vakavista terveysuhkista, 
 johdantokappaleen (3) kohta.
172 Asetus 26/148 Maailman terveysjärjestön perussäännön sekä siihen liittyvän sopimuksen ja pöytäkirjan voimaansaattamisesta. (8.10.1948).
173 Tasavallan presidentin asetus 51/2007 Maailman terveysjärjestön kansainvälisen terveyssäännöstön (2005) voimaansaattamisesta ja terveyssäännöstön 
 lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta.
174 Tartuntatautilaki 25.7.1986/583.
175 Haastattelu STM Rapeli, Haikala 29.5.2013.
176 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1082/2013/EU, annettu 22 päivänä lokakuuta 2013, valtioiden rajat ylittävistä vakavista terveysuhkista, 
 11 artiklan 4 alakohta.
177 VN:n ohjesääntö 24 §.
178 Torjunta isoissa alusöljyvahingoissa, 2011, s. 10.
179 PelL 27 §.
180 1673/2009 Öljyvahinkojen torjuntalaki.
181 www.ympäristö.fi > Ympäristönsuojelu > Öljy- ja kemikaalivahingot > Öljy- ja kemikaalivahinkojen torjunta merialueilla (11.9.2013)
182 PelL 27.3 § 3) – kohta.
183 Öljyvahinkojen torjuntalaki 2:8.
184 www.ympäristö.fi > Ympäristönsuojelu > Öljy- ja kemikaalivahingot > Öljy- ja kemikaalivahinkojen torjunta merialueilla (11.9.2013)
185 PelL 48 §.

koko unionin kansalaisten terveyden, johtaa yhteiskunnan kriittisten alojen ja talouden häiri-
öihin ja vaarantaa yksittäisen jäsenvaltion kyvyn reagoida.171

Suomi on Maailman terveysjärjestön WHO:n jäsen172. WHO:n puitteissa tehtävästä yhteis-
työstä vastaa STM. Kansainvälisen terveyssäännöstön määräykset ovat Suomessa voimassa 
lakeina173, kuten esimerkiksi tartuntatautilaissa174 edellytetty 24 tunnin sisällä tehty ilmoitus 
WHO:lle. Terveyssäännöstöön perustuva yhteistyö on YK:n saralla pakollista. Terveyssään-
nöstö edellyttää myös kansallista, vuorokauden ympäri ulottuvaa valmiutta tartuntatautien 
ehkäisemiseksi. STM:n päivystävä virkamies vastaa terveyssäännöstön mukaan tapahtuvista 
ilmoituksista vuorokauden ympäri.175

Rajat ylittäviin ja vakaviin terveysuhkiin varautumisesta vastaa Suomessa STM. Matkustusra-
joituksiin liittyvissä kysymyksissä vastuu on UM:llä. Mikäli rajat ylittävä vakava terveysuhka 
ylittää kansalliset reagointivalmiudet, asianomainen jäsenvaltio voi pyytää apua muilta jäsen-
valtioilta EU:n mekanismin kautta.176

4.2.4.2 Öljyntorjunta ja kemikaalivahingot merellä
Ympäristönsuojelu ja ympäristövahinkojen torjunta kuuluu ympäristöministeriön (YM) toi-
mivaltaan177. Sen alaisuudessa toimiva Suomen Ympäristökeskus (SYKE) on toimivaltainen 
päättämään kansainvälisen avun pyynnöstä ja sen antamisesta öljyn- tai kemikaalivahinkojen 
torjuntaan liittyvissä asioissa.178 Pelastustoiminnan viranomaiset osallistuvat öljyvahinkojen 
torjuntaan.179

Öljyntorjuntaan osallistuvien viranomaisten tehtävistä on säädetty öljyvahinkojen torjuntalail-
la.180 SYKE huolehtii öljy- ja kemikaalivahinkojen torjunnasta aavalla merellä tai jos tilanteen 
vakavuus muutoin niin vaatii.181 Alueen pelastustoimen tehtäviin kuuluu myös huolehtia öljy-
vahinkojen torjunnasta.182 Merialueilla öljyntorjunta kuuluu RVL:n tehtäviin.183 Torjuntatoimiin 
osallistuvat tarvittaessa myös PV ja RVL antamalla SYKE:n käyttöön henkilöstöä, öljyntorjun-
ta-aluksia ja muuta materiaalia. SYKE nimeää torjuntatöiden johtajan, jonka alaisuudessa 
toimivat kaikki torjuntaan osallistuvat yksiköt sekä merellä että rannikolla.184

4.2.4.3 Säteilyvaaratilanteet
Säteily- ja ydinturvallisuudesta vastaava viranomainen on Säteilyturvakeskus (STUK), joka on 
määritelty toimivaltaiseksi viranomaiseksi kansainvälisissä ilmoitus- ja avunpyyntöasioissa. 
Säteily- ja ydinonnettomuuksiin liittyvät pelastustoimet kuuluvat pelastusviranomaisten tehtä-
viin ja alueen pelastuslaitokset laativat ulkoiset pelastussuunnitelmat toiminnanharjoittajien 
kanssa.185
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186 Yleissopimus ydinonnettomuuden pikaisesta ilmoittamisesta 98/1986.
187 Yleissopimus avunannosta ydinonnettomuuden tai säteilyhätätilan yhteydessä 83/1990.
188 Haastattelu STUK, Kuusi 25.6.2013.
189 Ydinenergialaki 11.12.1987/990.
190 Haastattelu STUK, Kuusi 25.6.2013.
191 Haastattelu STUK, Kuusi 25.6.2013.
192 VIRVE = ks. Kappale tiedottamisesta onnettomuustilanteissa.
193 Haastattelu STUK, Kuusi 25.6.2013.

Suomessa kansainvälisten sopimusten valvontaviranomainen on STUK. STUK vastaa sopimuk-
sen mukaisten ilmoitusten antamisesta ja vastaanottamisesta Suomessa. Suomi on liittynyt 
seuraaviin 26.9.1986 tehtyihin Wienin yleissopimuksiin: yleissopimus ydinonnettomuuden 
pikaisesta ilmoittamisesta186 sekä yleissopimus avunannosta ydinonnettomuuden tai sä-
teilyhätätilan yhteydessä187. Niillä valvotaan ydinenergian käyttöön liittyvää toimintaa ja 
säännellään avunannosta ydinenergiaonnettomuuden sattuessa.

Suomi osallistuu IAEA:n järjestelmään, ja Suomella on kahdenväliset sopimukset Venäjän, 
Ruotsin, Norjan, Tanskan, Saksan sekä Ukrainan kanssa. Ydinonnettomuuksiin varautumisesta 
on säännelty Suomessa tarkasti laissa, STUK:n sisäisissä ohjeissa ja muiden viranomaisten oh-
jeissa188.  Ydinenergian käyttöä säännellään ydinenergialailla.189

Ydinenergialaitokset varautuvat ydinenergialain mukaan onnettomuuksin maksamalla jätteiden 
käsittelykustannuksia ja tallettamalla varoja lain 36 §:n mukaisesti ydinjätehuoltorahastoon. 
Pelastuslaitokset varautuvat ydinonnettomuuksiin ja osallistuvat ydinturmissa pelastustoimin-
taan erityisin suunnitelmin. Pelastuslaitos johtaa pelastustoimintaa laitosten ulkopuolella. PelL 
ja ydinenergialaki määräävät eri alojen viranomaisten varautumisvelvollisuudesta.190

 
Suomi soveltaa ydinonnettomuuden ilmoittamisessa kansainvälisestä standardista alempia 
kriteerejä. Ilmoitus tehdään, jos asialla saattaa olla suoria tai epäsuoria vaikutuksia toiseen 
maahan tai jos sillä voi olla julkista kiinnostusta muissa maissa. Hyvin pienetkin onnettomuu-
det ilmoitetaan, myös sellaiset, joilla ei ole vaikutusta laitosten ulkopuolella.191

Onnettomuustilanteessa laitos tekee ilmoituksen hätäkeskukseen, joka hälyttää pelastusvi-
ranomaiset ja sen jälkeen STUK:n. STUK:n valmiusorganisaation sihteeristö tiedottaa muille 
kotimaisille viranomaisille ja arvioi ilmoitustarpeen ulkomaille. STUK:n valmiusorganisaatio on 
täysimittaisessa toiminnassa enintään kahden tunnin kuluessa. Käytännössä ilmoitus ulko-
maille tehdään ennen kahden tunnin rajaa. Ilmoitus lähetetään IAEA:lle, Euroopan komissiolle 
ja maille, joiden kanssa Suomella on tietojenvaihtosopimus.
 
STUK:n tilanteenjohtaja, pelastustoimen johtaja ja laitoksen valmiuspäällikkö ovat VIRVE:n192  

kautta yhteydessä yhteisen tilannekuvan varmistamiseksi. STUK saa jatkuvasti tietoja 
kyseiseltä onnettomuuslaitokselta sekä automatisoidusta tiedonsiirrosta. STUK jakaa tilanne-
kuvatietoa suoraan VNTIKE:lle, IAEA:lle sekä muiden maiden säteilyviranomaisille.193

STUK on Suomessa toimivaltainen viranomainen, kun pyydetään kansainvälistä apua ydin-
onnettomuudessa. Pelastustoiminnan viranomaiset vastaavat kuitenkin pelastustoiminnassa 
tarvittavan avun pyynnöstä.

Viranomaiset toimivat Suomessa vahvalla viranomaisluottamuksella 
ja ristiriitatilanne esimerkiksi avun pyynnöstä tai sen sisällöstä 
on epätodennäköinen. Yhteistyötä tukee myös viranomaisten virka-
vastuu yhteistyöstä.
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Ydinonnettomuuksien hoidosta säädetyssä sisäministeriön ohjeessa on nimetty yli 20 vi-
ranomaisorganisaatiota. Lisäksi vapaaehtoistahot sekä yritystahot on ymmärretty tärkeiksi 
toimijoiksi. IL on tärkeässä asemassa mahdollisten ydinonnettomuuksien seurausten ar-
vioinnissa. IL ja STUK tekevät arvioita ja ennusteita turman mahdollisesta leviämisestä ja 
säteilyvaarasta alueellisesti.194

Ensisijainen kansainvälinen avustuskanava ydinonnettomuuksissa on IAEA:n RANET-verkosto, 
jonka toiminta perustuu yleissopimukseen ydinonnettomuuden pikaisesta ilmoittamises-
ta. RANET-verkosto on myös EU:n sisällä ensisijainen järjestelmä, kun ydinonnettomuuteen 
pyydetään kansainvälistä apua. Ydinonnettomuuksiin varautumisessa tarvitaan globaalia jär-
jestelmää, koska rajat ylittävät onnettomuudet saattavat sitoa paikallisesti monen lähivaltion 
resursseja.195 

194 Haastattelu STUK, Kuusi 25.6.2013.
195 Haastattelu STUK, Kuusi 25.6.2013.
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5.	Operatiiviset	säännökset	katastrofitilanteissa

5.1 Avun pyytäminen, aloite ja avun päättäminen

5.1.1 Avun pyytäminen

Suomessa velvollisuus ja toimivalta pyytää kansainvälistä apua riippuu onnettomuuden laa-
dusta sekä sopimusjärjestelmästä, jonka puitteissa apua pyydetään. Kansainvälisen avun 
pyytämiselle ei ole asetettu erityisiä kriteereitä laissa tai valmisteluaineistossa.196 Avun pyy-
tämiselle ei ole asetettu kansallisen hätätilan tai poikkeusolojen julistamisen vaatimusta eikä 
kansainvälisen avun pyytämiseen ole velvollisuutta. Tarjottua apua ei myöskään tarvitse ottaa 
vastaan.197 Suomi voi kieltäytyä avusta kokonaan tai valita käytännössä jopa aina yksittäisis-
tä henkilöistä maahantuotaviin ajoneuvoihin asti, mitä se tarvitsee tai haluaa ottaa vastaan.  
Avunpyynnön on oltava nimenomainen ja yksilöity. 

Kun useamman toimialan viranomainen osallistuu onnettomuustilanteen hallintaan, koko-
naistilanteen yleisjohtajana toimii pelastusviranomainen PelL 35 §:n nojalla. Käytännössä 
onnettomuusalueen pelastustoiminnan johtaja (ja virka-aikojen ulkopuolella päivystävä virka-
mies) ilmoittaa onnettomuudesta SM:n pelastusosastolle ja arvioi mahdollisen kansainvälisen 
avun pyytämisen tarpeen. Suomi voi pyytää kansainvälistä pelastustoiminnan apua PelL 38 
§:n mukaan EU:lta, toiselta valtiolta tai kansainväliseltä järjestöltä. Avun pyytämisestä päät-
tää SM:n pelastusosaston pelastusylijohtaja tai tämän sijainen. 

Kullakin hallinnonalalla on oman toimialansa yleisjohto. Mikäli kyseessä on esimerkiksi rajat 
ylittävään terveysuhkaan perustuva tapahtuma, kansainvälistä apua voi pyytää STM tai sä-
teilyturvallisuutta koskevissa onnettomuuksissa STUK. Kukin viranomainen päättää omaan 
toimialaansa kuuluvan avun pyytämisestä ja sen sisällöstä.

Suomen Punaisella Ristillä on mahdollisuus pyytää itsenäisesti apua toisen maan kansalliselta 
Punaisen Ristin tai Punaisen Puolikuun yhdistykseltä tai IFRC:ltä ja ICRC:ltä.198 Suomen Punai-
sella Ristillä on mahdollisuus pyytää itsenäisesti apua Pohjoiskalotin alueen osalta Suomen, 
Ruotsin, Norjan ja Venäjän alueella199. Pohjoismaat ovat sopineet vastavuoroisesta avunan-
nosta Punaisten Ristien kesken. Yhteistyö perustuu säännöllisissä yhteisissä kokouksissa 
tehtyihin sopimuksiin.

Suomella ei ole avun pyytämisestä yhtenäisiä järjestelyjä eikä erikseen nimettyä tahoa, joka 
käsittelisi Suomen kansainväliseen avunpyyntöön tulevat avuntarjoukset. Etenkin laajoissa 
katastrofeissa apua voivat kansainvälisesti tarjota useat eri alojen ja järjestelmien alaiset toi-
mijat. Oikeasisältöisen ja nopean avunsaamisen takaamiseksi ja määrittelemiseksi olisi hyvä 
luoda kansallinen järjestelmä avuntarjouksien käsittelyyn.

5.1.2 Avun päättäminen

Suomen lainsäädännössä tai ohjeissa ei ole erikseen säännelty kansainvälisen avun määritte-
lystä eli sen alkamisajankohdan määräämisestä, päättämisestä tai keston määrittelystä. 
Avun päättymisestä yleensä on säädetty pelastustoiminnan osalta PelL 34 §:ssä. Lain koh-

196 HE 257/2010 vp, s.56.
197 Haastattelu SM, Vainio, Kytömaa26.5.2013.
198 EU:n alueen Punaisen Ristin kansallisten yhdistysten kesken on sovittu, että kansainvälistä apua annetaan Punaisen Ristin periaatteiden mukaan 
 itsenäisesti ja riippumattomasti suhteessa muihin katastrofitilanteissa toimiviin tahoihin, kuten valtioihin ja muihin järjestöihin, Civil Protection Guidance 
 for National Societies and Federation Secretariat relations with European Union actors, kohta 25.
199 Sopimusta ei ole virallisesti ratifioitu, sillä Neuvostoliiton puolesta allekirjoittaneet eivät olleet toimivaltaisia sopimuksen tekemiseen.
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dan mukaan pelastustoiminnan johtajan tulee tehdä pelastustoiminnan aloittamisesta tai 
lopettamisesta nimenomainen päätös silloin, kun se on tarpeen eri viranomaisille ja tahoille 
kuuluvien vastuiden ja toimivaltuuksien selkiyttämiseksi. Päätöksestä on ilmoitettava asian-
omaisille viranomaisille ja asianosaisille heti, kun se on mahdollista. Päätös on pyydettäessä 
vahvistettava kirjallisesti.200 Pelastustoiminnan viranomaisten vastuu tilanteesta päättyy, kun 
välittömät ja kiireelliset pelastustoimet ovat päättyneet. Sen jälkeen vastuu siirtyy toiselle vi-
ranomaiselle tai pelastustoiminnan kohteen omistajalle.

Kansainvälisen avustustoiminnan tehtävien päätyttyä maasta poistuville henkilöille tehdään 
maastalähtötarkastus. Kuten maahan tultaessakin, myös poistuttaessa edellytetään passia 
tai vähintään ulkomaalaislain 15 §:n mukaista asiakirjaa (henkilötodistus tai muu vastaava 
asiakirja). Henkilöstöstä on lisäksi esitettävä osastokohtainen nimiluettelo henkilötietoineen 
(Suomen ja Venäjän rajalla rajavaltuutettujen myöntämä lupa). Kansainvälisissä sopimuksissa 
on usein myös määrätty käyttämättä jääneiden avustustarvikkeiden palauttamisesta lähtö-
maahan.

Kansainvälisissä ohjeissa kuten Model Actissa201 on ehdotettu säänneltäväksi erikseen kan-
sainvälisen avun kestosta ja avun päättämisestä. Kun kansainvälistä apua voidaan pyytää ja 
avun sisältö voi olla muutakin kuin pelastustoiminnan apua, kansainvälisen avun päättymises-
tä tulisi sopia yhtenäiset, kaikkia hallinnonaloja koskevat menettelytavat.  

Suomessa kansainvälistä apua vaativissa onnettomuustilanteissa useiden viranomaisten osal-
listuminen	katastrofitilanteisiin	niiden	omilla	toimialoillaan	määräytyy	kutakin	viranomaista	ja	
sen toimialaa koskevan alan sääntelyn mukaan. Kansainvälisen avun tilanteita silmällä pitäen 
olisi syytä selvittää miten yleisjohto kansainvälisen avun tilanteessa hoidettaisiin.

5.2. Avun koordinointi ja tietojenvaihto

5.2.1 Kansalliset yhteyspisteet

Yleinen kansallinen yhteyspiste Suomessa on valtioneuvoston kansliassa toimiva VNTIKE.202  
Se on ympärivuorokautinen yhteyspiste ministeriöiden varallaolopäivystäjille ja eri hallinnon-
alojen tilannekeskuksille. VNTIKE vastaa saamiensa tietojen kommunikoinnista ulkomaille: se 
välittää Suomen viranomaisten kansainvälisen avun pyynnöt CECIS:n kautta ERCC:lle ja muille 
mahdollisille avunantajatahoille.203

Pääsääntönä on, että SM:llä on moniviranomaistilanteissa hallinnollinen ohjaus ja määräysval-
ta kansainvälisen avun järjestelyssä. Eri sopimusjärjestelmissä on kuitenkin saatettu nimetä 
muita tahoja kansallisiksi yhteyspisteiksi. Selvityksen kannalta relevantteja ovat muun muassa 
IAEA:n ydinonnettomuuksien ilmoittamis- ja avunpyyntöjärjestelmät, joiden mukainen yh-
teistyöviranomainen on Suomessa STUK, sekä rajat ylittävien terveysuhkien tilanteet, joiden 
mukaiset toimet kuuluvat STM:n toimivaltaan. Meripelastuksessa kansainvälisen avun pyy-
tämisestä päättää Meripelastuskeskus,204 ja lentopelastuksessa kansainvälistä apua pyytää 
ilmailuviranomainen.

200 PelL 34.3 §.
201 Model Act for the Facilitation and Regulation of International Disaster Relief and Initial Recovery Assistance.
202 VNTIKE:sta on käsitteillä HE, jossa on tarkoitus arvioida TiKen roolia kansallisessa järjestelmässä sekä kansainvälisen avun koordinoinnissa. VN:n 
 Viestintäyksikön tiedote 65/2012 (29.2.2012) sekä Saari, Rauno: Pääministerille ja valtioneuvoston jäsenille suunnattu tilannekuvatoiminta (2012). 
203 VNTIKE:lla ei ole toimivaltaa asetusten tai määräysten antamiseen ja se toimii ainoastaan koordinoivana viranomaisena. VNTIKE vastaanottaa 
 tapahtumailmoituksia ja raportteja ulkomaisilta yhteistyötahoilta sekä seuraa uutisvirtaa.
204 Meripelastuslaki 30.11.2001/1145, 7 §.
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Suomen pelastuslaitoksilla on raja-alueiden kunnissa erityisiä sopimuksia muun muassa 
Ruotsin kuntien kanssa. Niiden perusteella pelastuspalvelua voidaan toimittaa puolin ja 
toisin. Venäjän kanssa on noudatettu käytännössä muodostuneita yhteisiä toimintatapo-
ja. Paikallisissa sopimuksissa yhteyspisteenä voivat olla esimerkiksi pelastuslaitokset tai 
hätäkeskukset.205 Ensisijainen kansallinen yhteyspiste on Oulun hätäkeskus Barentsin sopi-
muksen mukaan.

Suomella on pitkä historia yhteistyöstä Venäjän kanssa, ja kansalliset yhteyspisteet on 
määritetty sopimuksissa eri tavoin. Sopimusten tiedot ovat osin vanhentuneita. Suomen 
hallintoa on uudistettu monien kansainvälisten sopimusten solmimisen jälkeen: Suomeen 
on luotu muun muassa hätäkeskuslaitos206 eivätkä sopimustekstit ole täysin ajan tasalla 
yhteyspisteiden määrittelyssä. SM on esittänyt, että kaikki valtiosopimuksiin perustuva yhte-
yspistetoiminta keskitettäisiin VNTIKE:en.

5.2.2 Kansainvälisen avun ryhmien johtaminen ja koordinointi

Kansainväliset joukot toimivat aina Suomen viranomaisten alaisuudessa eikä niillä ole itse-
näistä toimivaltaa.207 Moniviranomaistilanteissa yleisjohto kuuluu pelastusviranomaiselle tai 
poliisille.208 Kullakin hallinnonalalla, esimerkiksi terveys-, sosiaali- ja ympäristöviranomaisilla, 
on oma yleisjohtonsa niiden toimivaltaan kuuluvissa tehtävissä. 

Kansallisesta pelastustoiminnan johtajasta käytetään vakiintuneesti nimitystä Local Emer-
gency Management Authority (LEMA). Vieraiden yksiköiden toiminnan koordinointia varten 
perustetaan johtokeskus (OSOCC).209 

Pelastustoiminnassa kansainvälistä pelastustoimintaa johtaa ja koordinoi sen alueen 
pelastustoiminnan johtaja, josta onnettomuus on saanut alkunsa.210 Käytännössä SM:n pelas-
tusviranomainen osallistuisi todennäköisesti PelL 34.2 §:n toimivallan nojalla kansainvälisiä 
moduuleja koskevan pelastustoiminnan koordinointiin ja ohjeistukseen.211 SM:n pelastusvi-
ranomainen antaa myös muita käskyjä ja voi määrätä pelastustoiminnan johtajasta ja hänen 
toimialueestaan.

Välittömien pelastustoimien päätyttyä vastuu onnettomuuden hoidosta siirtyy toiselle viran-
omaiselle tai omaisuuden omistajalle tai haltijalle.212 

Onnettomuudesta muodostetaan niin kutsuttu tilannekuva, jota täydennetään ja kehitetään 
jatkuvasti. Tilannekuva on onnettomuustilannetta johtavien viranomaisten työkalu ja sitä päi-
vitetään jatkuvasti mahdollisen avun tarpeen kartoittamisessa ja rajat ylittävien vaikutusten 
arvioimiseksi. Kaikki onnettomuustilanteessa toimivat, myös vapaaehtoiset tahot, osallistuvat 
tilannekuvan muodostamiseen. 

Onnettomuusalueella tilannekuvan ylläpitämisestä vastaa pelastustoimi. Tilanteen vaatiessa 
onnettomuusalueelle voidaan perustaa johtokeskus, joka vastaa tilannekuvatoiminnasta. Sii-
nä ovat edustettuina onnettomuuden hallintaan osallistuvat tahot. Tilannetta varten voidaan 
perustaa OSOCC koordinoimaan kansainvälistä apua.213 VNTIKE tuottaa tilannekuvan ylläpitä-
mistä varten reaaliaikaista tapahtumatietoa ja toimivaltaisten viranomaisten tiedoista koottua 

205 Haastattelu SM, Helismaa 15.7.2013.
206 692/2010 laki hätäkeskustoiminnasta, voimaantulo 1.1.2011.
207 Haastattelu SM, Vainio, Kytömaa 26.5.2013 ja haastattelu SM, Helismaa 15.7.2013. 
208 PelL 35 §.
209 HE 257/2010 vp, s. 56.
210 PelL 34 §.
211 Haastattelu SM, Helismaa 15.7.2013.
212 Haastattelu SM, Helismaa 15.7.2013.
213 HE 257/2010 s. 56.
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tilannekuvaa valtionjohdon ja viranomaisten käyttöön. Se yhdistää siis eri hallinnonaloilta saa-
mansa tiedot ja raportoi niiden pohjalta valtionjohdolle.

Kansainvälisen avun vastaanoton koordinointiohjeet olisi syytä luoda tarkemmiksi ja ottaa 
erityisesti huomioon moniviranomaistilanteiden koordinoinnin yksityiskohdat. Avunantajata-
hoja voi nimittäin olla useiden eri kansainvälisten sopimusten perusteella ja eri valtioista, ja 
kukin taho voi toimia erityyppisten valtuutusten perusteella. Myös annettavan avun sisältö 
voi vaikuttaa avun koordinointiin. Kielimuurikysymyksetkin voivat osoittautua ongelmaksi. 
Esimerkkinä voisivat olla säteilyturvaonnettomuudet, jotka vaatisivat pelastustoiminnan apua, 
IAEA:n asiantuntija-apua sekä mahdollisesti myös sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. 

Kansainvälistä apua tarjoavien ulkomaisten yhteisöjen, yritysten, yhdistysten tai järjestöjen 
koordinointia varten voitaisiin jollekin järjestölle sopia etukäteen Lead Agency -asema.

5.3 Henkilöstö

5.3.1 Rajanylitysmuodollisuudet: viisumit ja työluvat

Henkilöiden	rajanylitysmuodollisuuksista	vastaa	RVL.	Onnettomuus-	ja	katastrofitilanteis-
sa normaaliliikenteen tarkastusten yhteistyö RVL:n ja Tullin välillä korostuu. VN on antanut 
asetuksen, jolla määritetään tehtävien jakaminen rajanylityspaikoilla.214 Ulkomaalaisen 
maahantuloon, maastalähtöön sekä oleskeluun ja työntekoon Suomessa sovelletaan ulko-
maalaislakia.215 

Suomessa kansainvälisen avun maahantulon rajanylitysmuodollisuudet määräytyvät sen 
mukaan, mistä valtiosta tai alueelta kansainvälinen apu tulee. Maahantulomuodollisuudet 
voidaan jakaa Pohjoismaista, EU:sta/Schengen-alueelta ja kolmansista maista tulevaan tule-
vaan kansainväliseen apuun. Pohjoismainen passivapaus ja vapautus oleskeluluvasta tulivat 
voimaan vuonna 1952 Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan välillä. Islanti liittyi sopimukseen 
vuonna 1955. Passiunionia laajennettiin vuonna 1958, jolloin passipakko poistettiin sisärajoilla 
myös muilta kuin Pohjoismaiden kansalaisilta. Pohjoismaiden kansalaisten on kuitenkin voita-
va todistaa henkilöllisyytensä.216  

Suomi kuuluu Schengen-alueeseen, ja rajatarkastuksissa noudatetaan Schengenin rajasään-
nöstöä (SBC), joka perustuu EU:n viisumipolitiikkaan SEUT 77 artiklan mukaisesti.217 Suomi on 
lisäksi allekirjoittanut Naton yhteistyöpöytäkirjan ”Memorandum of Understanding on the 
Facilitation of Vital Civil Cross Border Transport”.

Pelastuspalveluhenkilöstön maahantulon sallimiseksi poikkeustilanteissa edellytetään passia 
tai vähintään ulkomaalaislain 15 §:n mukaista asiakirjaa (passin sijaan henkilötodistus tai muu 
vastaava asiakirja). Henkilöstöstä on laadittava osastokohtainen henkilöluettelo. Lisäksi Suo-
men ja Venäjän rajalla edellytetään rajavaltuutettujen218 myöntämää lupaa henkilötietoineen 
sekä kutsua tai avunpyyntöasiakirjaa.219

214 VN:n asetus rajanylityspaikoista sekä rajatarkastustehtävien jakamisesta niillä 19.10.2006/901, 10 §.
215 Ulkomaalaislaki 30.4.2004/301, 2 §.
216 Käytännössä järjestely koskee enää Norjaa ja Islantia, jotka eivät kuulu EU:iin.
217 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 562/2006. SBC ja sen osamuutos (asetus 610/2013) on tullut voimaan 19.7.2013. Pelastuspalvelua 
 koskeva osa lisätään liitteeseen VII seuraavasti: 
 "7. Pelastuspalvelut, poliisi, palolaitos ja rajavartijat. Pelastuspalvelujen, poliisin ja palolaitoksen hätätehtävissä toimivien työntekijöiden sekä 
 työtehtävissään rajan ylittävien rajavartijoiden maahantuloa ja maastalähtöä koskevista järjestelyistä säädetään kansallisessa lainsäädännössä. 
 Jäsenvaltiot voivat tehdä kolmansien maiden kanssa kahdenvälisiä sopimuksia näihin ryhmiin kuuluvien henkilöiden maahantulosta ja maasta-
 lähdöstä. Näissä järjestelyissä ja kahdenvälisissä sopimuksissa voidaan määrätä poikkeuksista 4, 5 ja 7 artiklaan.
218 Rajavaltuutetut ja heidän tehtävänsä on määritetty nk. rajajärjestyssopimuksessa (SopS 32/1960), sekä muutokset Sops 60/1969, 60/1979 ja 54/1998). 
 Käytännössä rajavaltuutettuina toimivat rajavartiostojen komentajat.
219 Henkilöluettelon edellytys perustuu vallitsevaan käytäntöön.
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Kansainvälisen avun tilanteissa rajanylitykseen voidaan tehdä helpotuksia ja poistaa viisumia 
tai työlupaa koskevia vaatimuksia saapuvalta henkilöstöltä. Rajatarkastus voidaan siis tehdä 
kevennetyn menettelyn mukaan. EU:n viisumiasetuksessa220 on säädetty viisumivaatimusta 
koskevasta poikkeuksesta kolmansista maista tulevan, avustustoimissa avustavan henkilöstön 
osalta	sekä	katastrofi-	ja	onnettomuustapauksissa	toimivan	muun	avustushenkilöstön	osalta.	
Suomi ei ole säätänyt yleisiä kansallisia poikkeuksia viisumivelvollisista maista tuleville kan-
sainvälisen avun työntekijöille.

Uutta viisumia ei voida myöntää maassa olevalle henkilölle. Poliisilaitos voi jatkaa maassa ole-
van ulkomaalaisen viisumia viisumisäännöstön 33 artiklan mukaisesti. Siinä on mainittu muun 
muassa humanitaariset syyt tai ylivoimainen este.221 Jos ulkomaalainen poistuu Schengen-
alueelta, hänen paluumahdollisuutensa riippuvat viisumin laadusta. Jos hänellä on kertaviisumi, 
paluu ei ole mahdollista. Toistuvaisviisumilla paluu on mahdollista, jos vapaita päiviä on jäljellä.

Kansainvälisissä sopimuksissa voi olla toisistaan eriäviä järjestelyjä, mutta pääsääntöisesti 
niissä on sitouduttu nopean ja yksinkertaisen rajatarkastuksen tekemiseen. Suomen ja Venä-
jän rajalla edellytetään poikkeavasti rajavaltuutettujen myöntämää lupaa.

RVL käyttää Venäjän rajalla yllä mainittua rajavaltuutettujen lupalomaketta pelastuspalvelun 
osalta. Rajatarkastus tapahtuu usein viivytyksettä, kun tarvittavat asiakirjat ovat kunnossa 
(noin 1–2 minuuttia/hlö tarkastuspisteellä). Mahdollinen kolmansien maiden kansalaisten pää-
syn epääminen Schengen-jäsenvaltioiden alueelle perustuu SBC:n 13 artiklaan. Kiireellisissä 
onnettomuustapauksissa pelastusajoneuvot ja -henkilöstö pyritään tilapäisjärjestelyjen avulla 
ohjaamaan mahdollisten jonojen ohi. 

Rajanylityspaikka on hyvä ilmoittaa ennakkoon viranomaisten varautumista varten. Raja-
nylityspaikka määriteltäneen apua antavan tahon kanssa kansainvälisen avun pyynnöstä 
sovittaessa. Rajanylityspaikoista on säädetty edellä mainitulla asetuksella.222 Monet rajany-
lityspaikat ovat auki vuorokauden ympäri, ja aukioloajoista voidaan poiketa kansainvälisen 
avun rajanylityksen jouduttamiseksi. 

Rajanylityspaikoilla satamissa, lentokentillä ja maantieliikenteessä on omat erityispiirteensä, 
mutta rajatarkastusprosessi on sama. Venäjän ja Suomen välillä säännönmukaisesta ilma-alus-
ten liikenteestä poikkeava rajanylitys edellyttää Venäjän lainsäädännön vuoksi mahdollisen 
maahantuloluvan lisäksi tapauskohtaista sopimista ilmailuviranomaisten kesken.223

 
Kansainvälistä apua lähetettäessä Suomen kansalainen osoittaa oikeutensa matkustaa maas-
ta ja saapua maahan passilla, henkilökortilla tai muilla alla olevassa kohdassa mainituilla 
asiakirjoilla.224 

5.3.2 Työntekijöiden oikeudet ja ammatilliset pätevyysvaatimukset

5.3.2.1 Työoikeudelliset säädökset
Suomessa henkilöstön asemaa tulee lähtökohtaisesti arvioida kuten kansainvälisiä työs-
kentelytilanteita muutenkin arvioitaisiin, jos siviilikriisinhallintaa koskeviin kansainvälisiin 
sopimuksiin tai mahdolliseen erityislainsäädäntöön ei sisälly poikkeavia säännöksiä.225  

220 Neuvoston asetus (EY) N:o 539/2001, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2001, luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava 
 viisumi ulkorajoja ylittäessään ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske 4 artiklan 1 kohta (alakohta c).
221 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 810/2009 yhteisön viisumisäännöstön laatimisesta (viisumisäännöstö).
222 Valtioneuvoston asetus rajanylityspaikoista sekä rajatarkastustehtävien jakamisesta niillä 19.10.2006/901. Rajavartiolaitoksen verkkosivuilla on luettelo 
 rajanylityspaikoista sekä niiden aukioloista, 
223 HE 17/2012 vp s. 10.
224 Passilaki 21.7.2006/671, 2§.
225 Lausunto STM 5.12.2013.
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Toisesta valtiosta tuleviin, työsuhteessa toimiviin henkilöihin sovelletaan lakia lähetetyistä 
työntekijöistä226 niissä tilanteissa, joissa työvoimaa lähettävä työnantaja sopimuksen nojalla 
tarjoaa rajat ylittäviä tilapäisiä palveluja Suomessa toimivalle tilaajalle. Palveluilla tarkoitetaan 
EU-oikeuden mukaan suorituksia, joista tavallisesti maksetaan korvaus. Laki lähetetyistä työn-
tekijöistä soveltuu vain työsopimussuhteisiin työntekijöihin.227 

Toisen valtion virkasuhteessa olevat henkilöt pysyvät kyseisen valtion virkamieslainsäädännön 
piirissä, vaikka he tilapäisesti työskentelevät toisessa valtiossa. EU:n mekanismin puitteissa 
toimivien henkilöiden tulkitaan Suomessa olevan työntekijöitä, ei virkamiehiä.228 Työsopi-
mussuhteessa työskentelevien henkilöiden osalta lain valinta ratkaistaan EU:ssa niin sanotun 
Rooma I -asetuksen (593/2008)229 nojalla. Asetuksen lähtökohta on, että tilapäinen työsken-
tely toisessa valtiossa ei muuta työntekijän työsopimukseen tavallisesti sovellettavaa lakia. 
Asiasta on voitu sopia erikseen. Esimerkiksi Barentsin sopimuksessa avustusryhmän jäseniin 
sovelletaan ryhmän kotimaassa voimassa olevia työ- ja virkasuhteen ehtoja.

Valtion lähettämille ulkomaisille avustustyöntekijöille ei ole myönnetty erioikeuksia tai 
-vapauksia. Heidän katsotaan olevan normaalisti työ- tai virkasuhteessa kotivaltion lähettä-
vään organisaatioon. Tietyistä eduista kuten huollosta ynnä muista palveluista voidaan sopia 
erikseen. Punaisen Ristin kansallisten yhdistysten työntekijöillä ei ole erikseen sovittuja erioi-
keuksia tai -vapauksia Suomessa.230

 
5.3.2.2 Ammatilliset pätevyysvaatimukset
HNSG-ohjeissa kehotetaan apua vastaanottavaa valtiota luomaan järjestelmä, jonka avulla 
tietyille henkilöryhmille annettaisiin lupa harjoittaa ammattiaan onnettomuustilanteiden hoi-
dossa tarvittavan ajan kansallisesta lupaprosessista huolimatta. IDRL-ohjeissa (Osa V, kohta 
16.c.) on mainittu avustushenkilöstön ammattipätevyysvaatimusten tunnustamisen suosi-
tuksena, että kansallisessa lainsäädännössä olisi nopeutettu tunnustamismenettely muun 
muassa terveydenhuollon toimijoille, arkkitehdeille ja insinööreille. Nopeutettua menettelyä 
suositellaan	myös	ajokortin	ynnä	muiden	lupasertifikaattien	tunnustamiseen.	

EU:ssa on säädetty ammattipätevyysvaatimuksia koskevista menettelyistä direktiiveillä, ja 
Suomessa on annettu niitä harmonisoivaa lainsäädäntöä. Koulutusten vastaavuudesta, tutkin-
tojen tunnustamisesta sekä ammatinharjoittamista koskevasta yleisestä ohjauksesta päättää 
opetus- ja kulttuuriministeriö. Asianomaiset ministeriöt vastaavat eri hallinnonaloilla tietyissä 
ammateissa toimimisen pätevyysvaatimuksista ja koulutuksesta, esimerkkinä SM:n alainen Pe-
lastusopisto. 

Pelastusopistossa laaditaan opetussuunnitelmat pelastustoiminnan alan ammatteihin, kou-
lutetaan suoraan pelastustoiminnan ammattilaisia sekä päätetään opetussuunnitelmista 
ja tutkintovaatimuksista. Kansainvälisten sopimusten järjestelmissä ei ole asetettu pelas-
tustoiminnan alalla erityisiä ammattipätevyysvaatimuksia tai lupajärjestelmiä. Mekanismin 
mukaisessa avussa lähettävä valtio huolehtii henkilöiden riittävästä koulutuksesta.231 Kan-
sainvälisten sopimusjärjestelmien kautta maahan saapuvat henkilöt ovat yleensä käyneet 
tehtävän suorittamiseen vaadittavan erityiskoulutuksen.

226 Laki lähetetyistä työntekijöistä 9.12.1999/1146. Lain 2 §:n mukaan Lähetetyllä työntekijällä tarkoitetaan työntekijää, joka työskentelee tavallisesti 
 muussa valtiossa kuin Suomessa ja jonka toiseen valtioon sijoittautunut, työnantajana toimiva yritys työsuhteen kestäessä lähettää rajoitetuksi ajaksi 
 työhön Suomeen tarjotessaan valtioiden rajat ylittäviä palveluja.
227 Lausunto STM 5.12.2013.
228 Haastattelu ERCC, Tiainen 16.8.2013. Suomesta valtion katastrofiapuna lähtevä henkilöstö palkataan julkisoikeudelliseen palvelussuhteeseen, 
 virkamieheksi toimeksiantoa varten CMC:n kanssa tehtävällä sopimuksella (ks. SivKriisiL 5 §, Valtion virkamieslaki 19.8.1994/750).
229 Rooma I asetus 593/2008
230 Haastattelu SPR, Kämäräinen 19.4.2013.
231 Haastattelu SM, Vainio, Kytömaa26.5.2013.
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Mekanismin järjestelmässä on henkilöstörekisteri, johon on merkitty tehtäviin koulutetut hen-
kilöt kustakin jäsenvaltiosta. Suomen Punainen Risti pitää yllä omaa luetteloaan koulutetuista 
ammattihenkilöistä. 

Lääkärit ja terveydenhuollon ammattilaiset
EU:n direktiivissä 2005/36/EC on säännelty ammattipätevyyden tunnustamisesta yleisesti 
ja palvelujen tarjoamisen vapaudesta. Suomessa laki ammattipätevyyden tunnustamisesta 
vastaa direktiivin vaatimuksia.232 Terveydenhuollon ammattihenkilöiden pätevyysvaatimuk-
sista on säädetty omalla lailla.233 Pohjoismaiden välillä ammattipätevyyden tunnustamisesta 
säännellään sopimuksessa eräiden terveyden- ja sairaanhoidon henkilöstöryhmien sekä eläin-
lääkäreiden yhteisistä pohjoismaisista työmarkkinoista (SopS 2/1994).

Terveydenhuollon ammattilaisena toimiminen Suomessa edellyttää ammattilupaa. Suomes-
sa tai ulkomailla koulutuksen saaneille lääkäreille luvat myöntää sosiaali- ja terveysalan 
lupavirasto Valvira. Se ylläpitää terveydenhuollon ammattihenkilöitä käsittelevää rekisteriä 
Terhikkiä. Luvat voivat sisältää esimerkiksi oikeuden toimia laillistettuna terveydenhuollon 
ammattihenkilönä, oikeuden käyttää nimikesuojattua ammattinimikettä tai rajoitetun amma-
tinharjoittamisluvan.234 

Lupamenettelyt ovat erilaisia riippuen siitä, tuleeko henkilö Suomesta, EU tai ETA – alueelta, 
Pohjoismaista, Venäjältä tai muista Euroopan ulkopuolisista maista.

EU/ETA-alueeseen kuuluvassa valtiossa koulutuksen saaneita lääkäreitä ja erikoislääkäreitä 
säännellään TervAmmL:n 6 §:ssä. Sekä lääkäreillä että erikoislääkäreillä lupaprosessi etenee 
lähtökohtaisesti niin kutsutun automaattisen tunnustamisen periaatteen nojalla. EU/ETA-alueen 
ulkopuolisessa valtiossa koulutuksen saaneita lääkäreitä ja erikoislääkäreitä säännellään Ter-
vAmmL 11–13 §:ssä. Hakijalle voidaan kuitenkin myöntää erikoislääkärin laillistus vasta, kun 
hänet on ensin laillistettu lääkäriksi. Lääkärin laillistus voidaan myöntää sen jälkeen, kun hakija 
on hyväksytysti suorittanut kolme Tampereen yliopistossa järjestettävää lääkärikuulustelua.

Ammattihenkilölaki edellyttää kolmansista maista tulleiden hakijoiden osalta riittävää suomen 
kielen taitoa, mikä voi olla pätevyyden tunnustamisen esteenä. Pohjoismaisen sopimuk-
sen mukaan sopimusvaltioiden kansalaiset voivat saada jossakin toisessa sopimusvaltiossa 
myönnetyn ammatinharjoittamisoikeuden perusteella vastaavan oikeuden toisessa sopimus-
valtiossa (2 artikla).

EU/ETA-alueeseen kuuluvassa valtiossa koulutuksen saaneita kätilöitä ja yleissairaanhoitajia 
säännellään ammattihenkilölain 7 §:ssä. Kuten lääkäreillä ja erikoislääkäreilläkin, lupaprosessi 
etenee sekä kätilöillä että yleissairaanhoitajilla lähtökohtaisesti automaattisen tunnustamisen 
periaatteella.

Lääkäreiden ja erikoislääkäreiden tavoin EU/ETA-alueen ulkopuolisessa valtiossa koulutuksen 
saaneita kätilöitä ja yleissairaanhoitajia säännellään ammattihenkilölain 11–13 §:ssä. Valvira 
voi vaatia, että EU/ETA-alueen ulkopuolella koulutuksensa suorittanut kätilö- tai sairaan-
hoitajahakija suorittaa lisäopintoja ennen laillistuksen saamista Suomessa. Pohjoismaisen 
sopimuksen mukaan sopimusvaltioiden kansalaiset voivat saada jossakin toisessa sopimus-
valtiossa myönnetyn ammatinharjoittamisoikeuden perusteella vastaavan oikeuden toisessa 
sopimusvaltiossa (ks. sopimuksen 2 artikla). 

232 Laki ammattipätevyyden tunnustamisesta 30.11.2007/1093 (AmmPätL).
233 Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 28.6.1994/559 (TervAmmL).
234 http://www.valvira.fi/luvat/ammattioikeudet (19.12.2013): laillistettuja ammattihenkilöitä ovat: lääkäri, hammaslääkäri, proviisori, psykologi, 
 puheterapeutti, ravitsemusterapeutti, farmaseutti, sairaanhoitaja, kätilö, terveydenhoitaja, fysioterapeutti, laboratorionhoitaja, röntgenhoitaja, 
 suuhygienisti, toimintaterapeutti, optikko ja hammasteknikko. 
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Käsittelyajat ja poikkeukset käytännössä
Suomessa koulutettujen terveydenhuollon ammattihenkilöiden hakemukset käsitellään nor-
maalisti viiden päivän kuluessa täydellisten hakemusasiakirjojen saapumisesta. EU/ETA-alueella 
koulutettujen hakemukset käsitellään kolmessa kuukaudessa ja EU/ETA-alueen ulkopuolelta tu-
levat hakemukset enintään neljän kuukauden kuluessa. Valviran normaalit käsittelyajat (3-4 kk) 
ovat enimmäisaikoja, eikä mikään estäisi hakemusten käsittelyä nopeammin. 

Haastavissa ja laajaa lisäselvittelyä vaativissa tapauksissa lupaprosessi voi kuitenkin ylittää 
edellä mainitut käsittelyajat. Kansainvälisen avun vastaanottoa koskevaa sääntelyä, jonka 
perusteella esimerkiksi lääkäri voitaisiin hyväksyä välittömästi toimimaan ammatissaan ilman 
pitkää lupaprosessia, ei varsinaisesti ole. Vaikka Valviran käytäntö on käsitellä hakemukset 
saapumisjärjestyksessä, tarpeeksi vakavissa poikkeusoloissa tai onnettomuustilanteissa voisi 
olla mahdollista käsitellä esimerkiksi kriisitehtäviin tulevien ulkomaisten lääkärien hakemukset 
hyvinkin nopeasti (samana päivänä) tavanomaisten hakemusten ohi.235  

Pelastuspalvelussa on onnettomuustilanteiden hoidossa ja välittömän vaaran uhatessa muo-
dostunut erilaisia käytäntöjä, joiden perusteella lääkärit voivat toimia välittömästi ja ilman 
tarvittavaa lupamenettelyä pakkotilan nojalla.236 Pakkotila on rikosoikeuden yleinen oppi oi-
keuttamisperusteesta, jolloin muutoin rikostunnusmerkistön täyttävä teko voidaan katsoa 
sallituksi (RL 4:5)

Pakkotilassa toimitaan, kun oikeudellisesti suojatun edun kuten 
ihmishengen pelastamiseksi uhrataan toinen oikeudellisesti 
suojattu etu, esimerkiksi potilasturvallisuus ja terveydenhuollon 
palvelujen laatu.

Pakkotilaa koskeva arviointi tehdään kussakin tapauksessa erikseen, mutta yleisenä sääntönä 
on, että uhrattavan edun tulee olla vähempiarvoinen tai korkeintaan samanarvoinen oikeus-
hyvä kuin se jota suojataan.237 Ihmishenkeä suojellaan korkea-arvoisimpana oikeushyvänä, ja 
siten lienee käytännössä aina mahdollista, että lääkäri, jolla ei ole Suomessa ammattipätevyy-
den tunnustamisesta puuttuen oikeutta toimia lääkärinä, tekee välittömissä onnettomuus- ja 
pelastustilanteissa lääketieteellisiä toimenpiteitä. Pakkotilaoppia ei kuitenkaan ole mahdollis-
ta ulottaa tämän ulkopuolelle; se koskee yhtä yksittäistä tekoa tai enintään ajallisesti rajattua 
jaksoa. Muun muassa hallinnolliset tehtävät tai muu kiireetön toiminta pelastuspalvelussa 
eivät voi tulla kyseeseen. 

Suomessa on tällä hetkellä voimassa käytäntö, jossa esimerkiksi potilaiden luovuttaminen 
tai ulkomaisen, potilasta tuovan lääkärin tunnustaminen ja kohtelu Suomessa ammattivaati-
mukset täyttävänä lääkärinä virallisissa yhteyksissä perustuu tilannekohtaiselle arvioinnille. 
Tilannekohtainen arvio tehdään jokaisessa yksittäistapauksessa erikseen.238 Poikkeuksia am-
mattipätevyysvaatimuksista ei ole erityisesti säännelty normaaliolojen lainsäädäntöön eikä 
poikkeuksellisista menettelyistä ole nimenomaisesti säännelty myöskään valmiuslailla. 

Muiden ammattien harjoittamiseen liittyvät edellytykset
Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) vastaa ammattipätevyyden tunnustamismenettelyiden 
kansallisesta yhteensovittamisesta (AmmPätL 3 §). Opetushallitus vastaa Suomessa toimivien 
ammattinimikkeiden ja tutkintojen tunnustamisesta ja ulkomailla suoritettavien tutkintojen 

235 Haastattelu Valvira, Heikura 12.7.2013.
236 Haastattelu Valvira Heikura 12.7.2013, Henriksson 27.5.2013.
237 Frände, 2010.
238 Haastattelu Valvira, Heikura 12.7.2013, Henriksson 27.5.2013
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vastaavuudesta muun muassa virkakelpoisuuden ratkaisemista varten. Opetushallitus on kan-
sallinen yhteistaho. 

AmmPätL:ssa on säännelty tiettyjen ammattien pätevyysvaatimuksista EU-direktiivin239 poh-
jalta EU- ja ETA-maiden alueella. Arkkitehdin tai rakennusarkkitehdin ammattipätevyyden 
automaattisen tunnustamisen edellytyksenä on, että henkilöllä on oikeus harjoittaa ammat-
tiaan kotijäsenvaltiossaan.240 Jos ammatinharjoittamisen edellytykseksi on asetettu tietty 
ammattikokemus, kyseisen toiminnan aiempi harjoittaminen toisessa EU:n jäsenvaltiossa tu-
lee hyväksyä yhteisön tunnustamissäännösten mukaisesti.241

  
5.3.2.3 Ajokortit
EU- tai ETA-valtiossa myönnetty ajokortti sekä Pohjoismaissa annettu väliaikainen ajokortti 
oikeuttavat kelpoisuutensa rajoissa kuljettamaan Suomessa sellaista moottorikäyttöistä ajo-
neuvoa, jonka luokkaa vastaava tunnus sisältyy ajokorttiin. Kuljettajan on oltava 18 vuotta 
täyttänyt.242 

5.3.3 Yhteistyö paikallisten kanssa

IDRL-ohjeissa243 avustustyössä toimivia valtioita ja muita tahoja kehotetaan arviomaan paikal-
lisen väestön ottamista mukaan avustustyöhön palkkaamalla sitä eri tehtäviin. 

Suomessa ei ole estettä sille, että ulkomainen toimija palkkaisi suomalaisia työntekijöitä pal-
velukseensa. Ulkomaisen yhteisön tulee rekisteröityä Suomessa joko kaupparekisteriin tai 
yhdistysrekisteriin, mikäli sillä ei alkuperämaan rekisteröinnin perusteella voida arvioida olevan 
oikeushenkilöyttä. Oikeushenkilöyden puuttuessa yhteisön nimissä toiminut henkilö tulee te-
kemiensä sopimusten osapuoleksi edustetun yhteisön sijaan. Mikäli ulkomainen organisaatio 
haluaa palkata suomalaisia henkilöitä palvelukseensa, noudatetaan työsuhteessa Suomessa 
tehtävään työhön työoikeuden säännöksiä. Lisäksi on syytä ottaa huomioon työnantajan suo-
ritettavaksi tulevat eläke- ja vakuutusmaksut.

239 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/36/EY, annettu 7 päivänä syyskuuta 2005, ammattipätevyyden tunnustamisesta.
240 AmmPätL 11 §.
241 AmmPätL 10 §.
242 www.poliisi.fi > luvat > Ajokortit > Ulkomainen ajokortti (7.9.2013).
243 IDRL ohje kohta 16.3.

5.4. Tavarat

5.4.1 Tavaroiden maahantuonnin yleiset säännökset 

HNSG-ohjeissa	kehotetaan	poistamaan	sellaiset	tullit,	tariffit	ja	rajoitukset,	jotka	saattaisivat	
vaikuttaa viivytyksettömään avun perille pääsyyn, vähentämään hallinnollisten menettelyjen 
kuten tarkastusten määrää ja poistamaan tai alentamaan maksuja. IDRL-ohjeissa on tehty 
maahantuontia ja maastavientiä koskien vastaavanlaisia suosituksia. 

Tavaroiden maahantuonnin valvonnasta vastaa valtiovarainministeriön (VM) alainen Tulli. Sel-
laisiin Suomeen tuotavien tai Suomen kautta kuljetettaviin, avustusvoimavaroihin kuuluviin 
kolmansista maista tuleviin tavaroihin, jotka eivät ole EU:ssa vapaassa liikkeessä ja kulutuk-
sessa, sovelletaan rajanylityksessä tulliselvitysmuodollisuuksia. Muut kuin EU:n tullialueelta 
tuotavat tavarat tulee selvittää tullissa. Tulliselvityksen yksinkertaistamisesta säädetään tulli-
lainsäädännössä. 
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Tulleja koskevaa keskeistä EU:n lainsäädäntöä ovat neuvoston niin kutsuttu tullittomuusasetus 
unionin tullittomuusjärjestelmän luomisesta244, neuvoston asetus yhteisön tullikoodeksis-
ta (tullikoodeksi)245 sekä niin kutsuttu tullikoodeksin soveltamisasetus.246 Mikäli tavarat on 
tarkoitus luovuttaa vapaaseen liikkeeseen ja kulutukseen EU:ssa, eli niiden ei ole tarkoitus 
poistua	EU:n	tullialueelta	myöhemmin,	voidaan	tullittomuus	myöntää	katastrofien	uhrien	
auttamiseksi tavaroille, jotka pelastusyksiköt ovat tuoneet kolmansista maista vapaaseen 
liikkeeseen omaa tarvettaan varten avustustoiminnan ajaksi tai jaettavaksi vastikkeetta ka-
tastrofin	uhreille.247  

Tullittomuuden myöntäminen edellyttää, että komissio tekee asiasta päätöksen jäsen-
valtion pyynnöstä.248 Päätöstä odotettaessa jäsenvaltio voi lykätä tullin kantamista.249  
Tullittomuusasetuksen	mukaisia,	katastrofin	uhrien	hyväksi	tarkoitettuja	tavaroita	koskee	
tullittomuusasetuksen 78–80 artikloissa säännelty luovutusrajoitus. Tuhoalueiden jälleenra-
kentamista varten tuotuja materiaaleja ei koske tullittomuus.250 Jälleenrakennustarvikkeiden 
tullittomuutta on suositeltu IDRL-ohjeissa.

Tullikoodeksin soveltamisasetuksen 565 artiklassa säädetään täyden tullittomuuden edel-
lytyksistä, kun EU:n tullialueelle tuodaan väliaikaisesti välineistöä suuronnettomuuden tai 
vastaavan tilanteen seurausten torjumiseksi.

Tavaran maahantuonti EU:n tullialueelle väliaikaisesti pelastus-
toiminnassa käytettäväksi edellyttää asianmukaista tulli-ilmoitus-
ta sekä tulliviranomaisen lupaa. Ilmoitus- ja lupamenettelyä 
voidaan yksinkertaistaa tullikoodeksin soveltamisasetuksessa
tarkemmin säädetyin edellytyksin lupa voidaan esimerkiksi hakea 
ja tulli-ilmoitus antaa suullisesti.

Kun väliaikainen maahantuonti on täysin tullitonta, maahantuonnista ei kanneta myöskään 
arvonlisäveroa. Väliaikaisen maahantuonnin edellytyksenä on, että asetetun määräajan 
päätyttyä tavarat jälleenviedään EU:n tullialueelta. Pelastusvälineistölle ei ole määrätty mah-
dollisuudesta tuhoutua tai kulua loppuun niiden väliaikaisen maahantuonnin aikana. 

Suomesta kolmansiin maihin väliaikaisesti vietyjen tarvikkeiden ja muiden Suomesta peräisin 
olevien tai täällä muuten vapaassa vaihdannassa olleiden pelastusvoimavarojen palauttami-
nen Suomeen pelastusoperaation jälkeen on tulleista ja maahantuontiveroista vapaata, mikäli 
vienti	voidaan	todistaa.	Suomi	on	ratifioinut	myös	väliaikaista	maahantuontia	koskevan	Istan-
bulin yleissopimukseen, jossa määrätään väliaikaisen maahantuonnin yleisistä perusteista.251  

Venäjän ja Suomen väliset rajat ylittävässä avussa252 taataan kummankin osapuolen avustus-
ryhmien varusteille ja tarvikkeille vapaus tuontiveroista, tullimaksuista ja muista maksuista. 
Suomen ja Venäjän rajavaltuutetut ovat myös sopineet rajavartiostokohtaisesti tiettyjä järjes-

244 Neuvoston asetus (EY) N:o 1186/2009, yhteisön tullittomuusjärjestelmän luomisesta.
245 Neuvoston asetus N:o 2913/92 yhteisön tullikoodeksista.
246 Komission asetus N:o 2454/93 tietyistä yhteisön tulikoodeksista annetun asetuksen soveltamista koskevista säännöksistä.
247 Tullittomuusasetuksen 74 artikla.
248 Tullittomuusasetuksen 76 artikla.
249 Mikäli tuojana toimiva elin tai järjestö sitoutuu maksamaan ne siinä tilanteessa, että tullittomuutta ei myönnetä.
250 Tullittomuusasetuksen 75 artikla.
251 SopS 96/1999. Sopimuksen liitteessä B.9 on humanitaarisessa tarkoituksessa maahantuoduista tavaroista, joilla tarkoitetaan lääketieteellis-kirurgista 
 ja laboratorioaineistoa sekä avustuslähetyksiä. Avustuslähetyksillä tarkoitetaan kaikkia luonnonkatastrofin tai sen kaltaisten onnettomuuksien uhrien 
 avustamiseksi lähetettyjä tavaroita, kuten ajoneuvoja tai muita kulkuneuvoja, peittoja, telttoja, esivalmistettuja taloja tai muita, kiireellisesti tarvittavia 
 tavaroita.
252 SopS 51–52/1996.
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telyjä.253 Apua antavan osapuolen on vietävä maasta kaikki avustustarvikkeet avun antamisen 
päätyttyä, lukuun ottamatta tuhoutuneita tai menetettyjä tarvikkeita tai varusteita. Myös 
viennin yhteydessä on vapaus veroista ja muista maksuista. Avustustarvikkeet tulee jakaa ko-
konaisuudessaan avustettaville tai luovuttaa toimivaltaiselle viranomaiselle.

Venäjän ja Suomen välisen sopimuksen liitteen mukaan apua antavat tahot saavat tuoda 
maahan vain avustuksessa käytettäviä tarvikkeita sekä omaan henkilökohtaiseen käyttöön 
tarkoitettuja tavaroita. Maahan ei saa tuoda tarvikkeita tai tavaroita, joiden maahantuonti on 
kielletty, ellei erikseen muuta sovita. Tulliviranomaiselle on annettava täydellinen tarvikeluet-
telo varusteista ja avustustarvikkeista. Maahan jäävät avustustarvikkeet on luovutettava apua 
pyytäneen valtion toimivaltaiselle viranomaiselle.254

Tavaroiden ja tarvikkeiden osalta on syytä mainita myös Huoltovarmuuskeskus (HVK). 
Huoltovarmuuden perustavoite on turvata väestön toimeentulon, talouselämän ja maan-
puolustuksen kannalta välttämättömät taloudelliset toiminnot sekä teknisten järjestelmien 
toimivuus vakavissa häiriöissä ja poikkeusoloissa.255 HVK:n varastot otetaan käyttöön 
VN:n päätöksellä. Varastoja voidaan kuitenkin kierrättää kansallisessa tai kansainvälisessä 
toiminnassa. Hätätilanteissa kunnat ja järjestöt voivat tiedustella HVK:n varastojen kierrätys-
mahdollisuuksia. VN:n pyynnöstä tavara siirtyy korvauksetta valtion käyttöön niin sovittaessa. 
Muille tahoille tavara on maksullista.256 

Lääkkeiden velvoitevarastoinnissa varastoija voi tarvittaessa pyytää velvoitevaraston käyttölu-
paa, jonka Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea myöntää hallintopäätöksellä.257  
Suomella ja Ruotsilla on sopimus taloudellisesta yhteistyöstä kansainvälisissä kriisitilanteis-
sa.258 Sen mukaan keskinäinen kaupankäynti erityisesti sopimuksen liitteessä mainittujen 
tavaroiden osalta pyritään turvaamaan kansainvälisessä kriisitilanteessa.  Suomi ja Norja ovat 
neuvotelleet huoltovarmuutta koskevan puitesopimuksen, jonka tarkoituksena on turvata 
tavaroiden ja palveluiden keskinäinen saanti sisäisissä häiriöissä ja kansainvälisissä jännitysti-
loissa.259 

253 Kaakkois-Suomen osalta 12.2.1999 tehty pöytäkirja. Pöytäkirjan mukaan pelastusyksikön henkilöstöltä ei vaadita viisumia. 
254 SopS 51–52/1996.
255 Laki huoltovarmuuden turvaamisesta L 1390/1992.
256 Haastattelu, HVK, Havumäki 8.1.2014.
257 Haastattelu HVK, Havumäki 8.1.2014.
258 www.huoltovarmuus.fi > Organisaatio > Kansainvälinen yhteistyö > Pohjoismainen yhteistyö (13.1.2014).
259 Sopimukseen liittyy rajoittavia ehtoja Norjan Nato-jäsenyyden ja Suomen EU-jäsenyyden johdosta. EU direktiivin 2008/114/EY Euroopan elintärkeän 
 infrastruktuurin suojaamisesta tarkoituksena on turvata elintärkeät infrastruktuurit, jotka palvelevat kahta tai useampaa EU jäsenmaata energia- ja 
 logistiikka-alalla.
260 Lääkelaki (395/1987) .
261 Englanniksi: http://www.fimea.fi/download/18580_Laakelaki_englanniksi_paivitetty_5_2011.pdf (19.12.2013) and http://www.fimea.fi/
 download/18579_262 laakeasetus_englanniksi_paivitetty_5_2011.pdf (19.12.2013). 
262 Lääkelain 17.3 §:n 3 – kohta.
263 Yliopistoilla, korkeakouluilla ja tieteellisillä tutkimuslaitoksilla ei ole toimilupaa, mutta ne voivat tuoda lääkkeitä maahan tutkimustoimintaa varten. 
 (Lääkelain 17.1 § 5-kohta.)

5.4.2 Erityissääntelyn kohteet

5.4.2.1 Lääkkeet ja lääkinnälliset tarvikkeet
Lääkkeiden maahantuontia valvoo Fimea, ja lääkkeiden maahantuonnista säännellään lää-
kelaissa.260 Lain 17 §:ssä on lueteltu ne tahot, joilla on oikeus tuoda lääkkeitä maahan. Niitä 
ovat lähinnä lääkelain perusteella myönnettyjen toimilupien haltijat.261 Lääkelain 17.4 §:ssä 
säädetään elinkeinonharjoittajan oikeudesta maahantuontiin. ETA-alueen ulkopuolisista 
maista tuotujen lääkevalmisteiden maahantuontiin tarvitaan lääkelain 8 §:n mukainen lääke-
tehdaslupa.262 Suomessa ei ole olemassa maahantuontilupaprosessia vaan tuonti tapahtuu 
toimiluvan puitteissa.263
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Tartuntatautilain 11a §:ssä säädetään STM:n toimivallasta päättää siitä, että lääkevalmisteen 
käyttö voidaan sallia ilman Fimean tai EU:n myöntämää myyntilupaa.264 Säännöstä voidaan 
tarvita esimerkiksi tilanteessa, jossa lääkelaissa olevia säännöksiä erityisluvallisista lääkeval-
misteista ei voitaisi jostain syystä soveltaa ja Suomeen tuotaisiin poikkeuksellisesti lääkettä 
ilman myyntilupaa käytettäväksi poikkeustilanteessa, kuten pandemia-olosuhteissa tai ydin-
onnettomuuden seurauksena.265 Mikä tahansa lääkelain 17 §:ssä mainituista tahoista voisi 
tuoda eritysluvallisia valmisteita Suomeen.

Suomen Punaisen Ristin logistiikkakeskuksella on lääkelain 32 §:n mukainen lääketukkukaup-
palupa.266 Lääkkeiden tukkukaupalla tarkoitetaan lääkkeitä koskevien tilausten välittämistä ja 
vastaanottoa, hankkimista ja hallussapitoa niiden toimittamiseksi edelleen lain tarkoittamille 
tahoille. Sillä ei kuitenkaan tarkoiteta valmisteiden myymistä väestölle eikä markkinointia tai 
laskutusta. Lääketukkukaupalla on oikeus myös lääkkeiden vientiin maasta. Suomen Punaisen 
Ristin luvan perusteella logistiikkakeskus hankkii lääkkeet, varastoi ne ja lähettää ne käytettä-
väksi suuronnettomuuksissa ja kansainvälisissä katastrofeissa.

Lääkelain 19 §:ssä säädetään henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettujen lääkkeiden maa-
hantuonnista. Asetuksessa on määrätty perusteista, joilla yksityishenkilöllä on oikeus tuoda 
lääkkeitä maahan sekä lääkkeiden enimmäismäärästä.

Jos lääkkeet ovat samalla huumausaineita, niihin sovelletaan lisäksi huumausainelain 
säännöksiä.267 Luettelo huumausaineeksi luokiteltavista aineista on voimassa Suomessa 
valtioneuvoston asetuksella (VNA). Huumausainelaissa säädetään muun muassa huumausai-
neiden laillisesta maahantuonnista. 

Huumausainelain 5 §:ssä on yleinen kielto huumausaineiden tuomisesta Suomeen. Kiellosta 
voidaan poiketa muun muassa lääkinnällisissä tarkoituksissa siten kuin niistä huumausaine-
laissa tai muualla laissa säädetään. Niitä koskee Fimean erillinen lupaprosessi. Lain 2 luvussa 
säädetään luvanvaraisesta toiminnasta, jota on muun muassa huumausaineeksi luokiteltavi-
en lääkeaineiden tuonti Suomeen. Huumausainelain mukaisten lupien käsittelyajoista ei ole 
erillistä säännöstä;268 lupamenettelyyn sovelletaan hallintolain yleistä asioiden käsittelyaikaa 
koskevaa vaatimusta.269 

Pelastuspalvelun yhteistyösopimuksessa Venäjän kanssa270 määrätään, että huumausaineiksi 
luokiteltavat lääkinnälliset tarvikkeet on ilmoitettava tulliviranomaiselle, joiden on päästettävä 
ne esteettä maahan. Valmisteita saa käyttää vain sopimuspuolen lääkintähenkilökunta apua 
antavan valtion sääntöjen mukaisesti. Pelastustoiminnan päätyttyä huumausaineiksi luokitel-
tavat lääkkeet on vietävä maasta.271

Lääkkeiden maahantuonti tapahtuu Fimean lääkelain nojalla myönnettyjen toimilupien puit-
teissa eikä erillistä maahantuontilupaa tarvita (lukuun ottamatta huumausaineiksi luokiteltuja 
lääkkeitä). Lääkelainsäädännössä ei ole poikkeussäännöksiä toimilupavaatimuksista.272 Mah-
dolliset rikkomukset maahantuontimenettelyistä voitaisiin arvostella RL:n 50 luvun mukaisesti 
huumausainerikoksina.

264 Tartuntatautilaki 583/1986.
265 Lääkelain 21 e-f §, englanniksi: http://www.fimea.fi/download/18580_Laakelaki_englanniksi_paivitetty_5_2011.pdf (19.12.2013).
266 Haastattelu Fimea, Autere 19.6.2013.
267 Huumausainelaki 373/2008.
268 Haastattelu Fimea, Autere 19.6.2013.
269 Hallintolaki (6.6.2003/434) 5:23 edellytetään asian käsittelyä ilman aiheetonta viivytystä.
270 SopS 51–52/1996 liitteessä.
271 HE 52/1996 perusteluissa SopS 51-52/1996 sopimuksen voimaansaattamiseksi todetaan, että sopimuksen määräykset voivat olla ristiriidassa lääkelain 
 (395/1987) kanssa. Ks. Fimean kommentit raporttiluonnokseen 9.9.2013. 
272 Haastattelu Fimea, Autere 19.6.2013.
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Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden osalta toimivaltainen viranomainen on Val-
vira. Niitä koskevan lain273 taustalla on laitteita ja tarvikkeita koskeva niin sanottu uuden 
lähestymistavan mukainen EU direktiivi, jonka mukaan laitteiden maahantuonti ei edellytä en-
nakkolupaa vaan vaatimustenmukaisuuden täyttämistä.274 

Valmiuslain 5 luvun säännökset koskevat myös lääkkeitä. Lain 35 §:n nojalla voitaisiin VN:n 
asetuksella säännellä poikkeusolojen vallitessa poikkeuksia lääkkeiden maahantuontiin. 

5.4.2.2 Ajoneuvojen maahantuonti
Kansainvälisten sopimusten järjestelmässä on usein määrätty pelastustoiminnassa käytettävi-
en ajoneuvojen verottomuudesta ja maksuttomuudesta. Sotilashenkilöstön tai vieraan valtion 
sotilasajoneuvojen tuonti rajan yli edellyttää erityistä lupaa.275 

Pohjoismaisen pelastuspalvelusopimuksen 3 artiklassa on säännelty, että apua pyytävä 
valtio pitää huolen, että ajoneuvot, pelastustarvikkeet ja muut pelastustoimintaa varten 
mukaan otetut varusteet saadaan kuljettaa rajojen yli ilman maahantuonti- tai maasta-
vientimuodollisuuksia, ja että ne vapautetaan veroista, tulleista ja maksuista. Ajoneuvoja, 
pelastustarvikkeita ja muita varusteita saa käyttää ilman erityistä lupaa apua antavan valtion 
voimassa olevien määräysten mukaisesti.

Avustustoiminnassa käytettävään, EU:n ulkopuoliseen maahan rekisteröityyn erikoisajoneu-
voon voidaan soveltaa tullikoodeksin soveltamisasetuksen artiklan 569 perusteella täysin 
tuontitullitonta väliaikaista maahantuontia riippumatta Pohjoismaisen pelastuspalveluso-
pimuksen säännöksistä. Menettelyn soveltaminen edellyttää tulliviranomaisen myöntämää 
lupaa, kuten kohdassa 5.4.1. on kerrottu.

Tullitonta on tullittomuusasetuksen mukaan vain tavanomaisten polttoainesäiliöiden sisältä-
mä polttoaine276. Tullilain 9 §:n nojalla tullittomuus on rajoitettu 400 litraan hyötyajoneuvojen 
polttoainesäiliöissä ja 200 litraan erikoiskonttien polttoainesäiliöissä.

EU:n valmisteverotusta koskeva direktiivi 2008/118/EY on Suomessa saatettu voimaan val-
misteverotuslailla.277 Pääsääntöisesti valmisteveron alaiset tuotteet verotetaan siinä maassa, 
jossa ne lasketaan kulutukseen. Ammattimaisessa alus- ja lentoliikenteessä käytettävät polt-
toaineet ovat verottomia. EU-jäsenvaltioissa ja Venäjällä rekisteröityjä ajoneuvoja saa tuoda 
verotuksetta Suomeen tilapäistä käyttöä varten edellyttäen, että niitä kuljettaa muu kuin 
Suomessa vakinaisesti asuva henkilö. Pelastus- ja sairasajoneuvot ovat tietyin edellytyksin ko-
konaan verottomia.

5.4.2.3 Elintarvikkeet
Evira valvoo eläinperäisten elintarvikkeiden ja eläinten maahantuontia. Ei-eläinperäisten 
elintarvikkeiden tuontia valvoo Tulli278. Suomen lainsäädännössä ei ole säännelty poikkeusme-
nettelyjä elintarvikkeiden maahantuonnista kansainvälisen avun tilanteissa. Valmiuslain 35 §:n 
mukaan on mahdollista säännellä rajoituksia muun muassa väestön terveydenhuollon, välttä-
mättömän teollisuustuotannon ylläpitämisen ja puolustusvalmiuden turvaamiseksi tai tietylle 

273 Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 629/2010.
274 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/47/EY aktiivisia implantoitavia lääkinnällisiä laitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön 
 lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 90/385/ETY, lääkinnällisistä laitteista annetun neuvoston direktiivin 93/42/ETY sekä biosidituotteiden 
 markkinoille saattamisesta annetun direktiivin 98/8/EY muuttamisesta.  Haastattelu Fimea, Autere 19.6.2013.
275 Luvan myöntää pääesikunta Aluevalvontalain 10 §.
276 Tullittomuusasetus 107 artikla
277 Valmisteverotuslaki 182/2010.
278 Elintarvikelaki (23/2006) 34.4 §.
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elinkeinoalalle aiheutuvan vahingon tai markkinahäiriön estämiseksi. Kansainvälisen avun 
puitteissa tuotavia elintarvikkeita voitaisiin siis periaatteessa rajoittaa poikkeusolojen erityis-
sääntelyllä.

EU:n ulkopuolelta tuotaviin elintarvikkeisiin liittyvä sääntely Suomessa perustuu EU:n 
sisämarkkinoita koskevaan lainsäädäntöön, josta jäsenvaltioilla on vain rajoitetusti 
mahdollisuuksia säännellä poikkeuksia. Esimerkiksi eläinperäisillä elintarvikkeilla on EU-
lainsäädännössä tuotekohtaiset tuontiasetukset, joihin on listattu ne maat, joista kyseisiä 
tuotteita saa tuoda. Säädöksissä voi olla erityisvaatimuksia tietyille maille.279 Mikäli elintarvik-
keiden tuontia koskevista säännöksistä haluttaisiin säätää poikkeus, tehtäisiin se Euroopan 
komission toimesta, ei Suomessa.

Erityisesti eläinperäisten elintarvikkeiden maahantuonti EU:n alueelle on tarkkaan säänneltyä. 
EU:sta, Norjasta tai Sveitsistä tuotuihin elintarvikkeisiin sovelletaan ensisaapumisvalvontaa.280

5.4.2.4 Eläimet
Eläinten maahantuonnista ei ole säännelty poikkeuksia kansainvälisen avunannon tilanteissa. 
Eviran eläinten maahantuontia koskevat säännökset eivät aiheuta ongelmia poikkeusolois-
sakaan. Rauniokoirien sekä muiden pelastuspalvelussa käytettävien eläinten maahantuontiin 
pelastustehtävän yhteydessä ei poikkeusoloissakaan sovellettaisi kaupallisen tuonnin 
asettamia vaatimuksia, vaan tällaiset koirat voitaisiin tuoda Suomeen niin sanottuina 
lemmikkieläiminä281 ja niitä koskevia säännöksiä noudattaen. Lupamenettelyjä tai erillisiä kä-
sittelyaikoja ei ole. Sama koskisi myös viranomaisten työ-, opas- ja muita avustuskoiria. 

Eläinten tuontivaatimukset vaihtelevat eläinlajin ja alkuperämaan mukaan. Yleisvaatimuksia 
ja käsittelyaikoja ei voi esittää, vaan ne tulee selvittää tapauskohtaisesti. Myös tuontireitti 
vaikuttaa tarkastukseen: olennaista on, kuljetetaanko eläin Suomeen EU:n jäsenvaltion kautta 
vai suoraan EU:n ulkopuolisesta maasta.

5.4.3 Käyttämättä jääneiden tavaroiden maastavienti

Eräissä Suomen sopimissa kansainvälisissä pelastuspalvelusopimuksissa on mainittu erikseen 
avustustarvikkeiden palauttamisesta avustustoiminnan päättymisen jälkeen (katso tavaroiden 
maastavientiin soveltuvien säännösten ja kansainvälisten sopimusten osalta tarkemmin luku 
5.4.1).

Pelastuspalvelun yhteistyösopimuksessa Venäjän kanssa282 määrätään, että avunannon pää-
tyttyä huumausaineiksi luokiteltavat lääkkeet on vietävä maasta.283 

Pohjoismaisen pelastuspalvelusopimuksen mukaan pelastustoiminnan päätyttyä ajoneuvot, 
pelastustarvikkeet ja muu varustus on vietävä maasta niin pian kuin mahdollista. Vastaavat 
määräykset koskevat pelastustoimintaharjoituksia.

279 Keskeisimmät EU-säädökset eläinperäisten elintarvikkeiden tuonnille ovat mm.: komission asetus (EU) N:o 605/2010 raakamaidosta ja 
 maitotaloustuotteista, komission asetus (EU) N:o 206/2010 tietyistä eläimistä ja tuorelihasta sekä komission asetus (EY) N:o 798/2008 siipikarjasta ja 
 siipikarjatuotteista.
280 MMM:n asetuksessa 118/2008 ja komission asetuksessa (EY) N:o 1688/2005.
281 Lemmikkieläinten on oltava tunnistusmerkitty mikrosirulla tai selkeästi luettavalla tatuoinnilla, eläin on raivotautirokotettu, eläimen mukana on 
 lemmikkieläinpassi ja koiralle on annettu heisimatolääkitys 1-5 vuorokautta ennen maasta lähtöä.
282 SopS 51–52/1996 liitteessä.
283 HE 52/1996 perusteluissa SopS 51–52/1996 sopimuksen voimaansaattamiseksi todetaan, että sopimuksen määräykset voivat olla ristiriidassa lääkelain 
 (395/1987) kanssa. Ks. Fimean kommentit raporttiluonnokseen 9.9.2013.
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5.5 Verotus

IDRL-ohjeissa kehotetaan isäntävaltiota takaamaan apua antaville valtioille ja muille avustus-
toiminnassa toimiville tahoille verovapaus arvonlisäverosta ja muista veroista, jotka liittyvät 
välittömästi avustustyöhön.

5.5.1 Henkilöt

Suomessa tehtävään työhön sovelletaan Suomen kansainvälisen vero-oikeuden normeja284  
tilanteissa, joissa on liittymä kahteen tai useampaan valtioon.285 Suomeen tulevien toisen 
valtion tai ulkomaisen organisaation palveluksessa toimivien henkilöiden työsuhteet eivät ole 
Suomen verotusjärjestelmän piirissä. Työntekijöitä verotetaan lähetettävän henkilön kotimaan 
verotuksen mukaan. YK:n ja sen erityisjärjestöjen edustajat nauttivat verovapautta palkoista 
ja palkkioista. Heidän tulonsa ja muut henkilökohtaiset varansa ovat Suomessa verotuksesta 
vapaita.286

 
5.5.2 Tavarat

Suomen lainsäädännössä verottomuus tiettyjen tuotteiden ja tarvikkeiden maahantuonnissa 
johtuu avustustarvikkeiden maahantuontia koskevasta tullittomuusasetuksesta. Arvon-
lisäverolain287 94.1 §:n 12 kohdassa on vastaavat säännökset tavaroiden maahantuonnin 
verottomuudesta. Niissä viitataan suoraan tullittomuusasetuksen tekstiin. 

Tullittomuusasetuksen 61–65 artiklassa määrätään muun muassa hyväntekeväisyys- ja 
avustusjärjestöjen tuomista perustarvikkeista ja vastikkeetta jaettavista tavaroista ja 74–80 ar-
tiklassa	katastrofin	uhrien	hyväksi	tuotavista	tarvikkeista.	Lisäksi	66–73	artiklassa	määrätään	
vammaisten hyväksi tuotavista tuotteista. Kun väliaikainen maahantuonti on täysin tullitonta, 
siitä ei kanneta myöskään arvonlisäveroa. 

EU:n valmisteverotusdirektiivi288 ja sitä koskeva valmisteverotuslaki koskee valmisteveronalaisia 
tarvikkeita. Valmisteveronalaisista tuotteista, jotka toimitetaan Suomeen kulutettavaksi, on 
Suomessa suoritettava vero, vaikka ne olisi jo verotettu toisessa jäsenvaltiossa289. Avustustar-
vikkeiden verottomuudesta ei ole erikseen säädetty valmisteverotuslaissa.

Väliaikaisesti maahantuotu pelastusvoimavaroihin kuuluva välineistö voi olla kokonaan vero-
tonta, siten kuin tullikoodeksissa ja sen soveltamisesta annetussa asetuksessa säädetään.290 

Autoverolain pysyvää tai väliaikaista verotonta käyttöä koskevassa sääntelyssä ei ole otettu 
huomioon kansainvälisiä avustustehtäviä. Käytännössä tilanteissa, joissa autoveron alaisia 
ajoneuvoja291 tuotaisiin Suomeen käytettäväksi kyseisissä operaatioissa, jouduttaisiin ensin 
tarkastelemaan onko kyseisessä tapauksessa edellytyksiä autoverolain mukaiselle väliai-
kaiselle verottomalle käytölle. Mikäli ajoneuvoa Suomessa kuljettaisi joku muu kuin maassa 
vakinaisesti asuva henkilö, ja ajoneuvoa käytettäisiin muun kuin Suomessa olevan yrityksen, 
kansainvälisen järjestön tai muun yhteisön toimintaan liittyen, ajoneuvoa voisi käyttää auto-

284 Kansainvälisen vero-oikeuden normeihin luetaan kansallinen lainsäädäntö, EU vero-oikeus sekä kahden- tai monenväliset verosopimukset.
285 Laki kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta 18.12.1995/1552.
286 YK:n erioikeuksia ja vapauksia koskeva yleissopimuksen II artiklan 7 §, V artiklan 18 § ja YK:n erityisjärjestöjen erioikeuksia ja vapauksia koskevan 
 yleissopimuksen III artiklan 9 §, VI 19 § SopS 23–24/1958.
287 Arvonlisäverolaki 30.12.1993/1501.
288 Neuvoston direktiivi 2008/118/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008,
 valmisteveroja koskevasta yleisestä järjestelmästä ja direktiivin 92/12/ETY kumoamisesta.
289 Valmisteverotusdirektiivi 2008/118/EY 33 artikla ja valmisteverotuslaki (182/2010) 75 §.
290 Komission asetus ETY N:o 2454/93.
291 Autoverolaki, 1482/1994, 1 §.
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verolain 34 a §:n mukaan Suomessa enintään 7 kuukauden ajan. Mikäli ajoneuvoa käyttäisi 
vakituisesti Suomessa asuva henkilö, jonka työpaikka sijaitsee muussa valtiossa kuin Suomes-
sa, käyttö olisi mahdollista autoverolain 34 b §:n mukaisesti enintään kolmen vuorokauden 
jaksoissa kerrallaan, eli ajoneuvo olisi joka jakson jälkeen vietävä maasta. 

Mikäli ajoneuvoa käyttäisi Suomessa asuva henkilö, joka ei työskentelisi esimerkiksi ulkomai-
sen järjestön palveluksessa, verottomalle käytölle perustetta ei löydy perustetta. Väliaikaisen 
verottoman käytön tilanteista on säädetty autoverolain 35 §:ssä. Siinä ei ole mainittu avus-
tusoperaatiotyyppistä käyttöä eikä annettu Tullille yleisiä valtuuksia laajentaa väliaikaista 
verottomuutta muihin kuin autoverolaissa säädettyihin käyttötarkoituksiin. Tällöin on kuiten-
kin olemassa mahdollisuus hakea Tullilta huojennusta. 

YK ja sen erityisjärjestöt ovat vapaita tullimaksuista, tuonti- ja vientikielloista sekä tuonti- ja 
vientirajoituksista viralliseen käyttöön tuotuihin tai vietyihin tavaroihin ja julkaisuihin nähden. 
Vapautuksen turvin maahantuotuja tavaroita ei voi myydä vastoin hallituksen kanssa sovittuja 
ehtoja.292 

5.6 Kuljetus ja liikkuminen maassa

5.6.1 Maahantulo lentoteitse, meritse tai maitse

Trafi	huolehtii	ilmailuviranomaisena	siviili-ilmailun	viranomaistehtäviä	muun	muassa	myön-
tämällä lupia ja antamalla määräyksiä sekä osallistumalla kansainväliseen yhteistyöhön. 
Suomessa toimitaan Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) ohjeistuksen mukaan. Lisäksi 
sovelletaan kauttakulkusopimusta293 ja Pariisin sopimusta. Maahantuloon liittyvät kansalliset 
menettelyt on kuvattu ilmailutiedotusjärjestelmässä (AIS). 

EU:n ja ETA:n alueen lentoyhtiöt eivät tarvitse lentolupia. EU:n ulkopuolelta saapuvan len-
toliikenteen on haettava lentolupaa Suomeen saapumista tai sen kautta toiseen maahan 
kulkemista varten.294 Lupaa on haettava 48 tuntia etukäteen. Ilmailussa ei ole erityiskohtelua 
lentolupien käsittelyssä kansainvälisen avun vastaanottotilanteita varten.
 
Lentoasemamaksuista on säädetty lailla.295 Kansainvälisille avustuslennoille ei ole säädetty 
vapautusta lainmukaisista maksuista. Lennonvarmistuspalveluja koskeva asetus296 sallii jäsen-
valtioiden vapauttaa humanitaariset lennot lentoreittimaksuista. Suomessa ei ole maksuista 
vapauttavaa normia eikä humanitaarisia lentoja ole vapautettu laskeutumis- ja TN-maksuista 
tai lentoreittimaksuista Finavian hinnastossa.

Merenkulussa ei ole voimassa olevaa erillissääntelyä kansainvälisen avun vastaanottamises-
ta, kauttakulusta tai lähettämisestä. Merenkulku perustuu merenkulunvapauteen ja aluksia 
koskevat säännöt koskevat kaikkea alusliikennettä, rahdin kuljetusta ja ihmisten siirtämistä. 
Merenkulussa voidaan periä väylä- tai lästimaksuja.

Rautateillä liikkuvalla kalustolla täytyy olla käyttöönottolupa, joka osoittaa sen vaatimusten-
mukaisuuden.

292 YK:n erioikeuksia ja – vapauksia koskevan yleissopimuksen II artiklan 7 § ja YK:n erityisjärjestöjen erioikeuksia ja –vapauksia koskevan yleissopimuksen 
 III artiklan 9 § SopS 23-24/1958.
293 Sopimus kauttakulusta kansainvälisessä lentoliikenteessä (SopS 5/1957).
294 Instructions for non-EU carriers applying for a flight permit in Finland, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin määräys, 1.11.2012.
295 Laki lentoasemaverkosta ja – maksuista 11.3.2011/210, jolla on pantu täytäntöön EU:n parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/12/EY, annettu 11 
 päivänä maaliskuuta 2009, lentoasemamaksuista (ETA kannalta merkityksellinen teksti)
296 Komission asetus (EY) N:o 1794/2006, annettu 6 päivänä joulukuuta 2006, lennonvarmistuspalvelujen yhteisestä maksujärjestelmästä, artikla 9.
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Geneven tieliikennesopimukseen297 liittyneessä muussa valtiossa vakinaisesti asuva luonnol-
linen henkilö saa tilapäisesti käyttää Suomessa omaa tarvettaan varten maahan tuomaansa, 
sopimusvaltiossa rekisteröityä298 ajoneuvoa enintään yhden vuoden maahantulopäivästä. 
Ulkomailla rekisteröidyistä, Suomessa tilapäisesti käytettävistä ajoneuvoista kannetaan ajo-
neuvoverona kiinteää veroa ja kulutusveroa.299 
 
Vieraan valtion asevoimien kulkuneuvojen käyttämisestä kansainvälisissä avustuksissa päättää 
pääesikunta aluevalvontalain ja asetuksen perusteella.300 

5.6.2 Kulkeminen toisen valtion alueelle Suomen kautta

Kauttakulkua tai Suomen alueelle saapumista varten pelastustehtävässä tehdään pyyntö, joka 
tulee usein pelastuslaitokselle tai muulle viranomaiselle. Se välittää pyynnön lupaviranomai-
selle. Luvussa 5.3.1. käsitellyt aluevalvontalain mukaiset lupa-asiat käsittelee ja ratkaisee 
pääesikunta.301

 
Barentsin sopimuksessa on määritelty sellaisen avun kuljettaminen toisen valtion alueen 
kautta, josta ei ole määrätty muissa Suomea ja kansainvälistä apua koskevissa sopimuksissa. 
Barentsin sopimuksen järjestelmässä toisen valtion henkilöstölle ja sotilasosastoille on myön-
nettävä maahantulo-, maastapoistumis- sekä kauttakulkulupa, mutta saapuminen alueelle on 
kiellettyä ennen kuin lupa on myönnetty. Ilmoituksen maahantulosta tai kauttakulusta tekee 
käytännössä SM:n pelastusosaston viranomainen tai alueen pelastusviranomainen pääesikun-
nalle.302

5.6.3 Pääsy onnettomuusalueelle

Suomen alueella ei ole erillisiä tietulleja eikä aluetta ole muutoinkaan rajattu, joten rajanyli-
tysmuodollisuudet ja mahdolliset tullitarkastukset suoritetaan Suomessa vain saavuttaessa 
Suomen alueelle ja sieltä poistuttaessa. Suomi ei ole sopinut erillisiä menettelyjä tai toimi-
valtaista viranomaistahoa, joka vastaisi maahan tulevien avustusjoukkojen kuljetuksista tai 
opastamisesta onnettomuusalueelle. PelL:ia koskevan valmisteluaineiston perusteella asiasta 
olisi vastuussa onnettomuusalueen pelastustoiminnan johtaja, mutta asiasta olisi syytä antaa 
tarkempia ohjeita, joissa otettaisiin huomioon myös muut viranomaiset ja niiden toimialat.  

Maantie-, rautatie- ja vesiliikenneväylien käytöstä vastaa Liikennevirasto. Väylän varaaminen 
pelkästään kansainvälisen avun maahantuloa varten edellyttää valmiuslain erityistoimi-
valtuuksia ja niistä säätämistä erikseen.303 Lentoliikenteessä kotimaassa tapahtuneen 
suuronnettomuuden johtovastuu on pelastusviranomaisilla, ja lääkinnällisessä evakuoinnissa 
tukeuduttaisiin tällöin myös puolustusvoimien ilmakuljetuskalustoon.304

297 Genevessä vuonna 1949 tehty tieliikennettä koskevaan yleissopimus (SopS 11/1959).
298 M1-, N1-, O1-, O2- tai L-luokan tai niihin rinnastettavan luokan ajoneuvot.
299 Ajoneuvoverolaki 30.12.2003/1281
300 Aluevalvontalaki 18.8.2000/755 ja asetus aluevalvonnasta 16.11.2000/971.
301 Aluevalvontalain 4 §:n mukaan vieraan valtion sotilas tai sotilasosasto ei saa ilman lupaa tulla Suomen alueelle eikä olla maassa, ellei Suomea 
 velvoittavasta kansainvälisestä sopimuksesta muuta johdu. Sama koskee vieraan valtion sotilasajoneuvoa.
302 HE 139/2011 vp s. 12.
303 Haastattelu LVM, Pullinen 2.8.2013. 
304 Lääkinnällisen evakuoinnin kansallisen toimintavalmiuden turvaaminen –Työryhmämuistio, Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2013:3 
 (2013).
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PTR-viranomaisten yhteistoiminnasta on säädetty lailla.305 PTR-viranomainen on velvollinen 
tilapäisesti antamaan toisen PTR-viranomaisen käyttöön kansainväliseen yhteistoimintaan 
liittyviä välttämättömiä toimenpiteitä varten muun muassa sellaisia välineistöään, tilojaan, 
henkilövoimavarojaan tai erityisasiantuntijapalveluitaan, joita toisella viranomaisella ei ole 
käytettävissään. Avun antamisen edellytyksenä on, että se ei vaaranna apua antavalle viran-
omaiselle säädettyjen tehtävien suorittamista.306

 
Rajavartiolaitoksen ilma-aluskalustoa voidaan käyttää pelastushenkilöstön kuljettamiseksi 
onnettomuuspaikalle tai alueelle. RVL voi osallistua pelastustoimintaan ja sairaankuljetuksiin 
(päivystävät helikopterit ensivasteyksikköinä).307 Esimerkiksi Barents Rescue 2013-har-
joituksessa, jossa skenaariona olivat maanvyöry ja tsunami vaurioineen, myös RVL:n 
helikopterikalustoa osallistui pelastustoimiin vähintäänkin kuljetusvälineenä (pelastus, MIRG-
ryhmät jne.) ja potilasevakuointiin.308

Asiasta ei ole selkeää ohjetta, mutta SM:n mukaan ohjeistukset laaditaan HNSG-ohjeiden mu-
kaisesti.309 PelL:n mukainen yhteyshenkilö eli LEMA olisi alueen pelastustoiminnan johtaja.310  

HNSG-ohjeissa edellytetään, että isäntävaltio vastaa tarvittavista kuljetuksista ja reittien suun-
nittelusta koko operaation ajan.

5.7 Viestintä onnettomuustilanteissa

HNSG-ohjeissa mainitaan lyhyesti yleisölle tiedottamisesta, ja jäsenvaltioita kehotetaan 
varautumaan etukäteen onnettomuustilanteista tiedottamiseen myös kansainvälisen avun ti-
lanteissa. IDRL-ohjeissa kehotetaan valtioita poistamaan maahantuonnin telekommunikaation 
ja informaatioteknologian laitteistoa koskevat rajoitukset ja sallia pääsy viestintäverkkoihin 
avustustehtävien helpottamiseksi.

5.7.1 Suomen viranomaisten tiedottaminen yleisölle kotimaassa ja ulkomaille

Vaaratiedotelaissa311 säädetään vaaratiedotteesta, jonka viranomainen antaa välitettäväksi 
radiossa tai televisiossa.312 Vaaratiedote on lyhyt tiedote väestön varoittamiseksi ja toiminta-
ohjeiden antamiseksi. Toimivaltainen viranomainen voi antaa vaaratiedotteen silloin, kun se 
on välttämätöntä väestön varoittamiseksi, eli kun vaarallisen tapahtuman seurauksena voi 
aiheutua ihmisille hengen- tai terveysvaara tai kun on vaarana, että omaisuutta vaurioituu tai 
tuhoutuu.313 
  
Merellä tai rajavesistöissä tapahtuvista öljy- ja kemikaalionnettomuuksista sekä ydinonnetto-
muuksista tiedotetaan myös naapurimaille. Lisäksi muihin kansainvälisiin sopimuksiin sisältyy 
usein velvollisuus ilmoittaa uhkista ja vaaroista naapurivaltioille ja kansainvälisille elimille ku-
ten WHO:lle ja IAEA:lle. Viranomaiset käyttävät ja ovat kehittämässä yhä uusia menetelmiä 
myös sosiaalisen median käyttämiseksi vaaratiedotteiden antamisessa.314 

305 Laki poliisin, Tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta 11.9.2009/687.
306 PTR-laki 10 §.
307 Rajavartiolain 26§.
308 Haastattelu RVL, Partanen 8.10.2013.
309 Haastattelu SM, Vainio, Kytömaa26.5.2013.
310 PelL 34 § ja HE 257/2010 vp, s. 56.
311 Laki vaaratiedotteesta 10.8.2012/466 (voimaantulo 1.6.2013).
312 Radio- ja televisiotoimijoiden vaaratiedotteiden välitysvelvollisuus on laissa televisio- ja radiotoiminnasta (744/1998) sekä Yleisradio Oy:n 
 välitysvelvollisuus laissa Yleisradio Oy:stä (1380/1993).
313 Vaaratiedotelain 5 §:n mukaan vaaratiedotteen saa antaa: pelastusviranomainen, poliisilaitos, rajavartioviranomainen, Hätäkeskuslaitos, Poliisihallitus tai 
 sen alainen valtakunnallinen yksikkö, STUK, IL, Liikennevirasto, Trafi, Evira, Valvira, Fimea, ministeriö. 
314 iSAR+ (Online and Mobile Communications for Crisis Response and Search and Rescue)-hanke: www.pelastusopisto.fi > Tutkimus- ja tietopalvelut >
 Tutkimus- ja kehittämispalvelut > Projekti- ja hanketoiminta > Hankkeet 18.12.2013.
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UM:llä on palvelu, johon rekisteröitymällä saa kännykkään tiedon ulkomailla olevista uh-
katilanteista ja onnettomuuksista. UM:n verkkosivuilla on tietoa maista, joihin ei suositella 
matkustettavan turvallisuustilanteen vuoksi.315 

LVM:n hallinnonalan tilannekuvaa kootaan Viestintäviraston CERT-FI -yksikössä, Liikenneviras-
ton	liikennekeskuksessa,	Trafin	tilannekeskuksessa	ja	Ilmatieteen	laitoksessa	(LuoVA).316 
 
5.7.2 Kotimaan viranomaisten ja kansainvälisten moduulien kommunikointi

Kansainvälisen avun toimijoiden viestinnälle ei ole Suomessa varattu omaa viestintäverkkoa 
tai taajuutta.317

 
Suomi	on	ratifioinut	Tampereen	sopimuksen318, jonka alasta on annettu laintasoisia säännök-
siä. Esimerkiksi radiolain 7.7 §:n mukaan Tampereen sopimuksessa tarkoitettu vieraan valtion 
henkilöstö ei tarvitse radiolupaa sopimuksessa tarkoitetuissa pelastustoimissa ja suuron-
nettomuuksien lievittämisessä käytettävän radiolähettimen hallussapitoon ja käyttöön, jos 
radiolähettimen hallussapidosta ja käytöstä on ilmoitettu Viestintävirastolle ja radiolähettimen 
rakenteesta ja suunnitellusta käytöstä on annettu Viestintävirastolle sen pyytämät tiedot.319 
  
Kansainvälisessä avustustoiminnassa yhteisenä kielenä käytetään yleensä englantia.320  Pe-
lastusoperaatioissa ei ole määrätty erikseen käytettävästä kielestä, mutta apua pyytävän 
osapuolen tulee tarvittaessa järjestää tulkkaus apua antavalle pelastusryhmälle.

Kansallisesti viranomaiset käyttävät keskinäiseen kommunikaatioon Virve-verkkoa, joka pe-
rustuu TETRA-standardiin. Verkko kattaa koko Suomen alueen, ja siihen pääsy on rajattua.321  
Verkkoa käyttävät ensisijaisesti pelastuslaitokset, poliisi, Tulli, RVL ja PV. LVM päättää ryhmistä, 
joilla on oikeus käyttää viranomaisverkkoa.322 Tulevaisuudessa Suomen viranomaiset käyttävät 
toiminnan organisoimiseen myös viranomaisten yhteistä kenttäjohtojärjestelmää (KEJO). 

5.7.3 Muuta 

Kansainvälisissä sopimuksissa on usein tietojen jakoa koskevia säännöksiä. Avustusryhmällä 
on usein mahdollisuus saada arkaluontoisia tietoja kuten esimerkiksi uhrien terveydentilaa 
koskevia tietoja. JulkL 24 §:ssa on lueteltu salassa pidettäviä tietoja.323 Ulkomaan viran-
omaiselle voidaan luovuttaa salassa pidettäviä tietoja, mikäli yhteistyöstä säännellään 
kansainvälisellä sopimuksella. Viranomaisen velvollisuus olla jakamatta salassa pidettäviä tie-
toja sisältyy PelL 86 §:ään.324

YK:n erioikeuksia ja vapauksia koskevassa yleissopimuksessa sekä YK:n erityisjärjestöjä kos-
kevassa yleissopimuksessa määrätään YK:n edustajien ja erityisjärjestöjen etuoikeuksista 
ja vapauksista tietoliikenteessä. YK ja sen erityisjärjestöt diplomaattinen edustusto mukaan 
lukien nauttivat virallisiin tiedotusyhteyksiinsä nähden ainakin yhtä edullista kohtelua kuin 
minkä Suomi on myöntänyt hallitukselle. Yhtäläisen kohtelun vaatimus ulottuu posti-, säh-

315 Haastattelu LVM, Pullinen 2.8.2013.
316 Haastattelu LVM, Pullinen 2.8.2013.
317 Haastattelu LVM, Pullinen 2.8.2013.
318 Tampereen yleissopimus televiestinnän voimavarojen antamisesta suuonnettomuuksien lievittämiseen ja pelastustoimiin SopS 15/2005.
319 Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista 16.11.2001/1015.
320 Haastattelu SM, Helismaa 15.7.2013. Barentsin sopimuksen mukaan kommunikaatio käydään englanniksi tai sopimuspuolen virallisella kielellä.
321 Lisätietoja käyttäjäryhmistä: www.erillisverkot.fi > asiakkaat (16.1.2014) ja Suomen Erillisverkot Oy:n esitys viranomaisverkon käyttöön oikeutetuista 
 tahoista 26.2.2004.
322 Viestintämarkkinalaki (23.5.2003/393) 99 §.
323 Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21.5.1999/621.
324 Salassapitovelvollisuus ei koske tilannetta, jossa sen antaminen on tarpeen hengen tai terveyden suojaamiseksi tai huomattavan ympäristö- tai 
 omaisuusvahingon estämiseksi.
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kösanoma-, radiosähkösanoma-, kuvalennätin-, puhelin- ynnä muihin tiedotusyhteyksiä 
koskeviin etuoikeuksiin, tariffeihin ja maksuihin sekä sanomalehdistölle ja radiolle tarkoitetun 
tiedotusaineiston tariffeihin. YK:n ja erityisjärjestöjen virallista kirjeenvaihtoa ja muita virallisia 
tiedotuksia ei voida sensuroida.325 
 

5.8 Valuutta ja pankkitilit

EU:n lainsäädännössä on annettu asetuksella määräyksiä valuutan tuomisesta EU-alueelle. Yli 
10 000 euron summa tulee ilmoittaa Tullissa.326 Lisäksi EU-direktiivillä on säädetty pankki- ja 
luottolaitosten velvollisuudesta valvoa tililiikennettä terrorismin rahoituksen ja rahanpesun eh-
käisemiseksi.327 YK ja erityisjärjestöt voivat pitää hallussaan rahastoja, kultaa sekä minkälaisia 
valuuttoja tahansa ja pitää tilejä missä rahalajissa tahansa sekä vapaasti siirtää niitä maasta 
toiseen ja vaihtaa valuuttaa vapaasti.328

 
IDRL-ohjeiden kohdassa 20.1. kehotetaan isäntävaltioita mahdollistamaan avustajatahoille oi-
keudelliset toimintaedellytykset kuten pankkitilien avaaminen. Myös HNSG-ohjeiden kohdassa 
9.4.2. suositellaan, että avunantajatahoille luodaan edellytykset avata pankkitilejä. Lailla 
rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä329 Suomi on implemen-
toinut asiaa koskevia EU:n säädöksiä ja kansainvälisiä sopimusvelvoitteita. 

Rahoituslaitoksilla330 on velvollisuus tuntea asiakkaansa ja ilmoittaa mahdollisista rahanpe-
sun tai terrorismin rahoittamisen epäilystä. Rahoituslaitoksen on tunnistettava asiakkaansa 
ja todennettava asiakkaan henkilöllisyys, jos suoritettavan liiketoimen suuruus tai toisiin-
sa kytkeytyvien liiketoimien suuruus on yhteensä vähintään 15 000 euroa ja asiakkuus on 
satunnainen. Jos kyse on epäilyttävästä liiketoimesta tai jos ilmoitusvelvollinen epäilee, 
että liiketoimeen sisältyviä varoja käytetään terrorismin rahoittamiseen tai sen rangais-
tavaan yritykseen, tai jos hän epäilee aiemmin todennetun asiakkaan henkilöllisyyden 
todentamistietojen luotettavuutta tai riittävyyttä, tulee hänen ilmoittaa siitä Rahanpesun sel-
vittelykeskukselle.331 

Kansallisesti ei ole etukäteen tehty järjestelyjä sen varalta, että avustustahojen tarvitsisi ava-
ta Suomessa pankkitilejä tai hoitaa muutoin rahaliikennettään. Avustustahojen odotetaan 
olevan itsenäisiä ja omavaraisia koko oleskelunsa ajan, mutta omavaraisuuden takaamiseksi 
pankkitilien avaaminen ynnä muu oikeuskelpoisuus on syytä mahdollistaa. Voimassa oleva 
lainsäädäntö näyttäisi yleisesti asettavan riittävät ja kohtuulliset edellytykset kansainvälisten 
avustusryhmien pankkitilien avaamiselle ja rahaliikenteen hoidolle.

Mikäli avustustahot pystyvät osoittamaan yllä mainitut tiedot pankeille tai luottolaitoksille, ei 
tilien avaamiselle liene estettä. Säännökset ja asiassa sovellettavat käytännöt tulisi kuitenkin 
tarkistaa kaikkien mahdollisten avustustahoina toimivien osalta.

325 SopS 23-24/1958, YK:n erioikeuksia ja vapauksia koskeva yleissopimuksen III Artikla 9-10 § ja YK:n erityisjärjestöjen erioikeuksia ja vapauksia koskevan 
 yleissopimuksen IV artiklan 11-12 §.
326 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1889/2005, annettu 26 päivänä lokakuuta 2005, yhteisön alueelle tuotavan tai sieltä vietävän 
 käteisrahan valvonnasta.
327 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/60/EY, annettu 26 päivänä lokakuuta 2005, rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä 
 rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin rahoitukseen.
328 YK:n erioikeuksia ja vapauksia koskeva yleissopimuksen II artiklan 5 §., YK:n erityisjärjestöjen erioikeuksia ja vapauksia koskeva yleissopimuksen III 
 artiklan 7 §, SopS 23-24/1958.
329 Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä 18.7.2008/503
330 Luettelo on rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä, 2 §.
331 Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä, 7 §.
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5.9. Ylityö ja muu työoikeudellinen sääntely

Katastrofien	ja	onnettomuustilanteiden	varalta	ministeriöissä	toimivat	virka-aikojen	ulkopuo-
lella päivystävät virkamiehet. VNTIKE toimii myös ympärivuorokautisesti. Lisäksi kansainvälisen 
avun maahantuloa varten on muun muassa rajanylityspisteitä, jotka ovat auki vuorokauden 
ympäri.

Työaikalaissa (TAL) on säännelty niin sanotusta hätätyöstä.332 Hätätyössä voidaan poiketa 
säädetyistä tai sovituista säännöllisistä työajoista niitä pidentäen siinä määrin kuin maini-
tut syyt sitä edellyttävät, kuitenkin enintään kahden viikon ajan.333 TAL soveltuu ulkomaisiin 
pelastuspalvelun työsuhteisiin työntekijöihin, mikäli kyseiseen työsuhteiseen työntekijään so-
velletaan Rooma I -asetuksen lainvalintasääntöjen johdosta Suomen lakia.334 Kahdenvälisissä 
sopimuksissa on voitu myös sopia asiasta erikseen. Esimerkiksi Barentsin sopimuksessa sovel-
letaan ryhmän kotimaassa voimassa olevia työ- ja virkasuhteen ehtoja.

Valmiuslain 93 §:ssä on säädetty poikkeamisesta TAL:n lepoaikoja ja ylitöitä sekä vuosiloma-
lain vuosilomaa koskevista säännöksistä. Säännöstä voidaan soveltaa käyttöönottoasetuksella 
terveydenhuollon, sosiaalitoimen, pelastustoimen, hätäkeskustoiminnan ja poliisitoimen 
palvelussuhteissa. Poikkeaminen on sallittua väestön terveydenhuollon, toimeentulon tai 
turvallisuuden vuoksi erityisen vakavien suuronnettomuuden tai siihen verrattavan tartunta-
tautiepidemian kaltaisissa poikkeusoloissa.

5.10. Isäntävaltion ja apua antavan tahon vastuu: avun riittävyys,  
 oikea-aikaisuus ja asianmukaisuus

5.10.1 Isäntävaltion vastuu avustustoimista 

Valtioiden ja avustavien tahojen tulisi tehdä yhteistyötä avustustavaroihin ja -varoihin kohdis-
tuvien väärinkäytösten, kavallusten ja petosten välttämiseksi. Isäntävaltioiden tulee käyttää 
varat ja avustukset kohteeseen, johon ne on tarkoitettu.335 

Suomessa on voimassa useita yleisiä säännöksiä, jotka turvaavat avustustoiminnan lainmu-
kaisuuden toteutumista. Valtion ja kunnan viranomaisiin sovelletaan omia virkamieslakeja.336  
Virkarikoksista on säädetty RL 40 luvussa, ja muun muassa lahjuksen ottaminen ja antaminen 
sekä virka-aseman väärinkäyttö on säädetty rangaistaviksi teoiksi. Viranomaiset ovat vas-
tuussa niistä avustusoperaatioissa tehtävistä toimista, jotka kuuluvat kyseisen viranomaisen 
toimivaltaan ja jotka toinen osapuoli suorittaa viranomaisen määräyksellä.

Suomessa ei ole asetettu erityisiä ohjeita tai valvontaa koskien avustusoperaatioissa jaet-
tavien varojen seurantaa. RL:n kavallus- ja petossäännökset voisivat kuitenkin soveltua 
avustusvarojen väärinkäytön tilanteisiin, joissa varojen jaosta vastuussa olevan tahon hal-
tuun uskottuja varoja kavallettaisiin tai kätkettäisiin tai toimittaisiin muutoin lainvastaisesti.337  
Petoksen tunnusmerkistö (RL 36:1) voisi täyttyä, jos avustusvaroja saataisiin haltuun ereh-
dyttämällä ja aiheuttaen taloudellista vahinkoa. Luvussa 7 käsitellään eri avustustahojen 
toimintaedellytyksiä Suomessa.

332 Ennalta arvaamaton tapahtuma, joka on aiheuttanut keskeytyksen säännöllisessä toiminnassa tai vakavasti uhkaa johtaa sellaiseen keskeytykseen tai 
 hengen, terveyden tai omaisuuden vaarantumiseen (TAL 21 §). Kriisi- ja onnettomuustilanteissa työskentely voidaan katsoa kuuluvan hätätyöhön.
333 TAL 21 §.
334 Lausunto STM 5.12.2013.
335 IDRL ohjeet, osa I artikla 6.
226 Valtion virkamieslaki19.8.1994/750 ja Laki kunnallisesta viranhaltijasta 11.4.2003/304.
337 RL 28:4.
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5.10.2 Apua antavien tahojen vastuu

Apua antaville tahoille on myös asetettu laatuvaatimuksia ja vastuita, sillä avustavilla tahoilla 
voi olla merkittävä vaikutusvalta avustettaviin tahoihin nähden. Apua antavien tahojen tulee 
olla vastuussa avunsaajille, ja isäntävaltiossa olisi syytä luoda kattavat järjestelyt vastuun to-
teuttamiseksi ulkomaisiin tahoihin nähden niiden toimintojen osalta, jotka eivät kuulu Suomen 
tuomiopiiriin. Etenkin avustustahojen kansainvälinen rahaliikenne luo haasteita Suomen viran-
omaisille ja edellyttää kansainvälistä yhteistyötä säädöspohjan luomiseksi ja avustusvarojen 
käytön valvomiseksi.

Suomella ei ole erityisiä säännöksiä avunantajatahojen vastuun takaamiseksi, mutta useim-
piin pelastuspalvelualan sopimuksiin sisältyy määräyksiä vahingonkorvausvastuusta. Eräissä 
sopimuksissa on myös erikseen määrätty sopimusten alaan kuuluvien riitojen ratkaisemisesta. 
Suomen normaalia lainsäädäntöä voidaan myös soveltaa ja asia käsitellä Suomessa, mikäli 
asia liittyy Suomeen. Kansallisesti säädetyt, kavallusta ja petosta sekä rahanpesua koskevat 
RL:n säännökset koskevat myös ulkomaisia toimijoita.338 Mikäli vastuutaho on kuitenkin ulko-
mailla, ei vastuun toteuttaminen ole välttämättä mahdollista. Rikostapauksissa voidaan pyytää 
tekijän luovuttamista Suomeen.

5.10.3 Vahingonkorvaukset

Työnantajan ja julkisyhteisön vahingonkorvausvelvollisuudesta on säädetty VahL:ssa.339 VahL:n 
mukaan työnantaja on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka työntekijä virheellään tai lai-
minlyönnillään työssä aiheuttaa. Samoin toimitaan julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa, 
kun kyse ei ole julkisen vallan käytöstä. VahL koskee Suomen avunantoa toiselle sopimuspuo-
lelle kansainvälisen pelastuspalvelun puitteissa.340

  
Se, joka viranomaisen määräyksestä, luottamustoimeen valittuna tai toisen pyynnöstä laissa 
määrättyä tai työsuhteeseen verrattavissa olosuhteissa tiettyä tehtävää suorittaessaan ai-
heuttaa vahinkoa virheellään tai laiminlyönnillään, on se, jonka lukuun tehtävä suoritetaan 
ja näin velvollinen korvaamaan vahingon.341 VahL:n mukaan työntekijä vastaa kuitenkin niistä 
vahingoista, jotka se on tahallisuudella (täysi korvaus), laiminlyönnillä tai virheellään aiheutta-
nut. Korvausta voidaan sovitella.342

Mikäli Suomen vastaanottamasta kansainvälisestä pelastuspalvelusta aiheutuu vahinkoa kol-
mannelle osapuolelle, maksetaan vahingonkorvaus toisen valtion työntekijän tai virkamiehen 
aiheuttamista vahingoista Suomen valtion varoista. Kansainvälisissä sopimuksissa on usein 
säännelty erikseen ja sopimuksesta riippuen eri tavoin siitä, minkä asteista tuottamusta tai 
tahallisuutta edellytetään valtion regressioikeuden käyttämiseksi apua antanutta valtiota 
kohtaan. Käytännössä vahingonkorvauksen vaatiminen apua antaneelta valtiolta edellyttäisi 
varsin mittavia vahinkoja tai törkeää tuottamusta tai tahallisuutta.343 

5.10.4 Avustustyöntekijöiden rikosvastuun toteuttaminen

Suomen pelastuspalvelua koskevissa kansainvälisissä sopimuksissa ei oteta kantaa pelastus-
palvelun henkilöstön rikosoikeudellisen vastuun toteuttamiseen. Asia on kuitenkin tärkeä, 
sillä kansainvälisen henkilöstön toiminnasta pelastuspalvelussa voi aiheutua vahinkoja, ja 

338 Kts. mm. kappaleet 5.10.1. sekä 5.8.
339 31.5.1974/412 Vahingonkorvauslaki 3 luku.
340 HE 139/2011 vp s. 15.
341 VahL 3:1.3.
342 VahL 4:1.
343 Haastattelu SM, Vainio, Kytömaa 26.5.2013.
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344  Siviilikriisinhallinnan asiantuntijoiden oikeudellinen asema, 30.6.2011, ss. 3.
345 RL 1:1.
346 RL1:4-6. 
347 Esimerkiksi Suomesta lähtevän henkilöstön osalta pyritään yleensä ennakkojärjestelyin rajaamaan kohdevaltion rikosoikeudellinen toimivalta Suomesta 
 lähetettyyn henkilöstöön nähden siten, että yksittäinen työntekijä/virkamies ei voisi joutua tehtävänsä johdosta kohdevaltiossa 
 vahingonkorvausvaatimusten kohteeksi. Suomen apua lähettävät valtiot ja muut tahot
348 Ks. tältä osin mm. SopS 62-63/1978 kansainvälistä suojelua nauttivia henkilöitä vastaan, mukaan lukien diplomaattiset edustajat, kohdistuvien rikosten 
 ehkäisemistä ja rankaisemista koskeva yleissopimus, jonka Suomi on ratifioinut.
349 Poliisilaki 7.4.1995/493 on kumottu ja uusi poliisilaki 872/2011 astuu voimaan 1.1.2014, lain 1 §.
350 PelL 36 §

joidenkin tuottamuksellisten rikosten tunnusmerkistö voi täyttyä. Lisäksi ainakin Suomessa 
pelastusviranomaisilla on toimivaltaa ryhtyä toimiin, jotka voivat vaikuttaa yksilöiden perus- ja 
ihmisoikeuksien käyttämiseen. Vaikka merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältävää tehtävää 
voi hoitaa vain viranomainen, ulkopuolisten tahojen toimivallan ylittämisen tilanteisiin on hyvä 
varautua ennakkoon.344

 
Tarkastelun arvoista on myös rajanveto työssä ja vapaa-ajalla tapahtuneiden tekojen tai 
laiminlyöntien välillä (esimerkiksi liikenneonnettomuudet tai rattijuopumus). Suomen sovelta-
man käytännön mukaan kansainvälisessä avustustyössä henkilöstön katsotaan usein olevan 
työssä 24 tuntia vuorokaudessa, riippumatta TAL:n säännöksistä. Voi kuitenkin olla tilanteita, 
joissa pelastuspalveluhenkilöstö viettää vapaa-aikaa, jonka ei voida katsoa kuuluvan työai-
kaan tai henkilön tehtävässä toimimiseen.
 
Suomessa sovelletaan Suomen rikoslakia.345 Kansainvälisiä liityntöjä koskevissa tapauksissa 
sovelletaan liityntäsäännöksiä, joiden perusteella rikosasian käsittelymaaksi voidaan valita 
rikoksen tekomaan lisäksi esimerkiksi epäillyn kotimaa tai uhrin kotipaikka.346 Kansainvälisen 
avun tilanteessa kysymys tapahtuneen rikoksen tutkintaan ja tuomitsemiseen toimivaltaises-
ta valtiosta voisi muodostua poliittiseksi, esimerkiksi tilanteessa jossa epäilty on poistunut 
maasta ennen rikoksen selvittämistä.347 

Avunantosopimuksia laadittaessa tulisi ottaa huomioon avustustyössä toimivan henkilöstön 
oikeussuoja ja toisaalta Suomen PL:n 21 §:n takaama oikeusturva sekä perus- ja ihmisoi-
keudet. Suomeen apua lähettävien valtioiden ja muiden tahojen tulisi tilanteiden varalta 
suunnitella valmiit linjaukset avunantosopimuksia varten. 

Vieraiden valtioiden edustajien, kansainvälisten hallitustenvälisten järjestöjen sekä muiden tie-
tynasteista koskemattomuutta nauttivien henkilöiden vastuusta on voitu säännellä erikseen.348  

5.11 Turvallisuus

5.11.1 Kansainvälisten avustusryhmien turvallisuus

Kansainvälisessä avustustyössä toimivien henkilöiden 
turvallisuuden takaaminen on apua vastaanottavan valtion 
keskeinen velvollisuus.

Suomessa yhteiskunnan turvallisuudesta huolehtii poliisi.349 Poliisin tehtävänä on oikeus- ja 
yhteiskuntajärjestyksen turvaaminen, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen sekä 
rikosten estäminen, paljastaminen, selvittäminen ja syyteharkintaan saattaminen.

Onnettomuustilanteen poliisi- tai pelastustoimenjohtajan toimivaltaan kuuluu määrätä muun 
muassa onnettomuusalueen eristämisestä ja evakuoinnista sekä rajoittaa liikkumista onnetto-
muusalueella.350 
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Poliisi toimii turvallisuuden ylläpitämiseksi yhteistyössä muiden viranomaisten kuten pelas-
tusviranomaisten sekä yhteisöjen ja asukkaiden kanssa ja huolehtii tehtäviinsä kuuluvasta 
kansainvälisestä yhteistyöstä. Poliisi voi antaa virka-apua pelastustoiminnalle PelL:n 49 §:n 
nojalla. Poliisi voi myös johtaa onnettomuustilannetta, kuten esimerkiksi terrorismirikosten 
tilanteissa. Poliisilla on oikeus käyttää voimakeinoja virkatehtävässään PoliisiL:n 17 §:n mukai-
sesti.

Myös PV osallistuu yhteiskunnan turvallisuuden ylläpitämiseen ja voi antaa poliisille virka-
apua.351 Virka-apua voidaan antaa muun muassa henkilöiden ja omaisuuden tilapäiseksi 
suojaamiseksi. Poliisilla on kansainvälistä erityissuojelua nauttiviin henkilöihin kohdistuvien 
rikosten ehkäisemiseksi oikeus saada muunkinlaista virka-apua.352 Erittäin tärkeässä ja kii-
reellisessä tehtävässä PV:lla on oikeus poliisimiehen ohjauksessa käyttää sellaisia tehtävän 
suorittamiseksi tarpeellisia voimakeinoja, joihin poliisimies hänet toimivaltansa nojalla valtuut-
taa, ja joita tilanne huomioon ottaen voidaan pitää puolustettavina.353 Virka-apu voi sisältää 
myös sotilaallisten voimakeinojen käyttöä, mikäli se on välttämätöntä suuren ihmismäärän 
henkeä ja terveyttä välittömästi uhkaavan vaaran torjumiseksi eikä vaaraa ole mahdollista tor-
jua vähemmän puuttuvilla keinoilla.354

Pelastusviranomaisella on onnettomuustilanteessa laajat toimivaltuudet ryhtyä PelL 34 §:n 
nojalla pelastustoiminnassa tarpeellisiin toimenpiteisiin onnettomuuden torjumiseksi ja va-
hinkojen rajoittamiseksi sekä vaaran välttämiseksi. Se voi määrätä ihmisiä suojautumaan sekä 
evakuoida ihmisiä ja omaisuutta tai määrätä antamaan käytettäväksi rakennuksia, viesti- ja 
tietoliikenneyhteyksiä ja välineitä sekä pelastustoiminnassa tarvittavaa kalustoa, välineitä ja 
tarvikkeita, elintarvikkeita, poltto- ja voiteluaineita ja sammutusaineita.

351 Laki puolustusvoimien virka-avusta poliisille 5.12.1980/781.
352 PVvirka-apuL 1 §.
353 PVvirka-apuL 6 §.
354 PVvirka-apuL 4 §.
355 SopS 60/1991.
356 30.3.2007.
357 Kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus (SopS 68/1986).
358 Sosiaalitoimen valmiussuunnitteluopas, Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2008:12, s. 20.

Suomessa ei ole tarkkaan laadittua ohjetta kansainvälisen avun 
ryhmien vastaanotosta, ja siten kansainvälisen pelastuspalvelun 
henkilöstön mahdollisista erityisistä turvallisuuden takaamisen 
tarpeista ei ole säännelty tai sovittu erikseen.

5.11.2 Erityisryhmät

Viranomaisten toiminnassa onnettomuustilanteissa on otettava erityisesti huomioon haavoit-
tuvien	ryhmien	kuten	lasten,	vammaisten	ja	vanhusten	oikeudet.	Suomi	on	ratifioinut	muun	
muassa lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen355 ja allekirjoittanut YK:n vammaisten 
henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimuksen ja sen valinnaisen lisäpöytäkirjan.356 Suomi 
on	ratifioinut	naisten	oikeuksia	koskevan	yleissopimuksen.357 Suomen PL 6 §:ssä kielletään 
syrjintä muun muassa iän, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. 
Erityisryhmien tarpeet ja huolto on mainittu muun muassa sosiaalitoimen valmiussuunnitte-
lussa.358  
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5.11.3 Vakuutukset

Tapaturmavakuutuslain359 mukaan työnantajan on otettava työntekijöilleen lakisääteinen ta-
paturmavakuutus työtapaturmien ja ammattitautien varalta. Tapaturmavakuutuslaki soveltuu 
kaikkeen Suomessa tehtävään työhön ellei EU:n sosiaaliturva-asetuksesta360 muuta johdu.361  
Lakisääteistä tapaturmavakuutusta voidaan täydentää vapaaehtoisilla vakuutuksilla. 
Kansainvälisissä sopimuksissa ja mekanismeissa toimijoilta edellytetään, että lähettäjä va-
kuuttaa pelastuspalvelun moduulit riittävästi.362 Vakuutus otetaan yleensä niin lähetettäville 
avustusryhmien jäsenille kuin avustusvoimavaroille. Tarkoituksena on varmistaa avunannon 
yhteydessä syntyvän vahingon korvaaminen viivytyksettä ja täysimääräisesti riippumatta 
esimerkiksi apua vastaanottavan sopimuspuolen viranomaisten tuottamuksesta ja toimenpi-
teistä.363  

Pelastuslaitosten henkilöstön vakuutus perustuu lakisääteiseen tapa-turmavakuutukseen.364  
Pelastustoimen alueiden pelastuslaitosten pää- ja sivutoiminen henkilöstö on aluepelastuslai-
toksen palveluksessa ja kuuluu aluepelastuslaitokseen.365 

 
Suomessa valtion viranomaisia ei vakuuteta, mutta Valtiokonttori366 hoitaa valtion virastojen 
ja laitosten henkilöstön lakisääteisen työtapaturmaturvan.367 Kunnan työntekijät ovat kun-
nallisen vakuutuksen piirissä. Valtion varoista on valtion työssä sattuneen työtapaturman tai 
ilmenneen ammattitaudin johdosta suoritettava tapaturmavakuutuslain mukainen korvaus. 
Viranomaisen – esimerkiksi poliisin – määräyksellä toimivat tahot ovat oikeutettuja saamaan 
asianmukaisen korvauksen, mikäli heille aiheutuu tapaturma tai vahinkoja, kun he toimivat vi-
ranomaisen määräyksen nojalla.

Ilmailun vakuutusvaatimus perustuu EU:n asetukseen368, ja sen soveltamisalan ulkopuolelle 
jäävät vain valtion ilma-alukset.

Rautatietoimijalla pitää olla riittävä vastuuvakuutus.369 Myös COTIF-sopimuksen370 CUI- ja 
ATMF-liitteissä on säännöksiä vakuutuksista, mutta ne eivät kohdistu erityisesti kansainvälistä 
apua tuoviin kulkuneuvoihin.

Tieliikenteen osalta ETA-alueelta tulevilla ajoneuvoilla on yhteneväiset vakuutuskäytännöt ja 
ne perustuvat vastavuoroiseen tunnustamiseen. ETA-alueen ulkopuolelta tulevilta vaaditaan 
vihreä kortti tai Liikennevakuutuskeskuksen myöntämän rajavakuutuksen ottamista.

359 Tapaturmavakuutuslaki 20.8.1948/608.
360 EU:n sosiaaliturva-asetus 883/2004.
361 STM lausunto 5.12.2013.
362 Haastattelu SM, Vainio, Kytömaa 26.5.2013.
363 HE 139/2011 vp s. 15.
364 www.lspel.fi/ > Etusivu > Liitto > Vakuutukset > TAPATURMAVAKUUTUSTEN LIITTO (ote Vakuutuskäsikirjasta 2012 24(110) (12.1.2014).
365 Jotkut vapaaehtoisen palokunnan jäsenet, kuten esimerkiksi nuorisojaosto ja naisjaosto eivät kuulu lakisääteisen tapaturmavakuutuksen tai pelastuslain 
 piiriin. Jos näiden jaostojen henkilöt kuuluvat myös hälytysosastoon, ovat he tämän toiminnan osalta lakisääteisen tapaturmavakuutuksen tai 
 pelastuslain piirissä.
367 Valtiokonttori toimii valtion varainhoitoon ja valtion henkilöstöhallintoon kuuluvia tehtäviä varten, laki valtiokonttorista 15.2.1991/305.
 Suomesta CMC:n kautta lähetettävän pelastuspalvelun virkamiehillä on lisäturvana ns. sotavakuutus. Haastattelu CMC, Ehrnrooth 20.8.2013.
368 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 785/2004, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004,
 lentoliikenteen harjoittajia ja ilma-alusten käyttäjiä koskevista vakuutusvaatimuksista.
369 Rautatielaki (304/2011) 90 §.
370 Kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskeva yleissopimus SopS 6/1985.
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371 Laki Suomen Punaisesta Rististä 25.2.2000/238.
372 Maasotavoimiin kuuluvien haavoittuneiden ja sairaiden aseman parantamisesta (I), merisotavoimiin kuuluvien haavoittuneiden (II), sairaiden ja 
 haaksirikkoutuneiden aseman parantamisesta (III), sotavankien kohtelusta sekä siviilihenkilöiden suojelemisesta sodan aikana (IV) Genevessä 12 
 päivänä elokuuta 1949 tehdyt neljä Geneven yleissopimukseen SopS 8/1955.
373 Genevessä 8 päivänä kesäkuuta 1977 tehtyyn kahteen lisäpöytäkirjaan, joista ensimmäinen koskee kansainvälisten aseellisten selkkausten uhrien 
 suojelemista ja toinen kansainvälistä luonnetta vailla olevien aseellisten selkkausten uhrien suojelemista SopS 82/1980.
374 Punaista Ristiä koskevan 4 §:ssä on lueteltu ne yhdistyslain (26.5.1989/503) säännökset, joita sovelletaan järjestöön.
375 Punaisesta Rististä annetun asetuksen 2 §.
376 Yhteistyöpöytäkirja ensiaputoiminnasta ja varautumisesta Sosiaali- ja terveysministeriön ja Suomen Punaisen Ristin välillä 17.2.2014.
377 Sopimus poliisin ja vapaaehtoisjärjestöjen yhteistoiminnasta 16.7.2012.
378 Suomen Punaisen Ristin ja Maahanmuuttoviraston sopimus: Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottoon liittyvät tukipalvelut 25.11.2013.
379 Suomen pakolaiskiintiö on 750 henkilöä vuodessa. SM on tehnyt päätöksen vuoden 2014 pakolaiskiintiön nostamisesta 1050 henkilöön johtuen Syyrian 
 konfliktista ja laajasta humanitaarisesta kriisistä. Kohdentamispäätös perustuu YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n esitykseen (SM:n ja TEM:n mediatiedote 
 30.10.2013) Ensi vuoden pakolaiskiintiössä otetaan vastaan 500 syyrialaispakolaista, www.intermin.fi Etusivu > Ajankohtaista > Uutiset > 
 Maahanmuutto > Ensi vuoden pakolaiskiintiössä otetaan vastaan 500 syyrialaispakolaista (1.3.2014)).

6. Suomen Punainen Risti ja Vapepa-verkosto

6.1 Suomen Punaisen Ristin rooli Suomessa

Suomen Punainen Risti on Suomen valtion tunnustama julkisoikeudellinen yhdistys371. Sen 
toiminta perustuu neljään Geneven yleissopimukseen372 sekä yleissopimusten 8.6.1977 annet-
tuihin lisäpöytäkirjoihin.373 Suomen Punainen Risti on kansalaisjärjestö, johon sovelletaan sitä 
koskevaa lakia ja asetusta. Joiltakin osin voidaan soveltaa yhdistyslain tiettyjä säännöksiä.374  
Punainen Risti on oikeushenkilö. 

Suomen Punainen Risti osallistuu useiden hallinnonalojen toimintoihin tukemalla viranomai-
sia sekä hoitamalla monia julkisyhteisöjen palvelutehtäviä. Suomen Punainen Risti on osa 
kansainvälistä Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liikettä, ja se on verkostoitunut liikkeen 
sisällä koordinoitavan avun järjestelmään. Suomen Punainen Risti toimii viranomaisten tukena 
ja avustavassa roolissa.

Kansainvälisen Punaisen Ristin liikkeeseen kuuluvat IFRC, ICRC sekä 189 maan kansalliset 
yhdistykset.	ICRC	toimii	sodissa	ja	konflikteissa,	joten	sen	toimivaltaa	ja	asemaa	koskevat	
määräykset on jätetty tämän selvityksen ulkopuolelle. IFRC toimii katastrofeihin liittyvissä 
avustusoperaatioissa ja kuuluu selvityksen alaan.

Suomen Punainen Risti toimii yhteistyössä eri viranomaisten kanssa. Se toimii valmiuden, 
pelastuksen ja humanitaarisen avun saralla; se avustaa ja tukee viranomaisten toimintaa.375  
Sosiaali- ja terveyspalvelutoiminnan osalta Punaisella Ristillä on STM:n kanssa yhteistyöpöytä-
kirja ensitoiminnasta ja varautumisesta.376 Suomen Punainen Risti ja STM tekevät yhteistyötä 
päätettäessä kansainvälisen henkilöstön valmennuksesta, sosiaalitoimen valmiussuunnitte-
lussa sekä lääkintämateriaalien varmuusvarastojen tarkoituksenmukaisessa hyödyntämisessä. 
Suomen Punaisella Ristillä on pitkä yhteistyöhistoria SM:n kanssa. SM:llä ja Suomen Punaisella 
Ristillä ei ole erillistä sopimusta pelastusosaston kanssa, mutta Poliisihallituksen kanssa on 
sovittu kadonneiden etsinnästä.377 

Suomen Punaisen Ristin pakolaistyöhön kuuluu turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten vastaan-
ottoa, perheiden yhdistämistä sekä henkilötiedustelua, ja se edustaa UNHCR:ää Suomessa 
tarvittaessa. Pakolaisten vastaanotto kuuluu SM:n toimivaltaan, ja Suomen Punaisella Ristil-
lä on sopimus vastaanotosta ja maahantulovarautumisesta Maahanmuuttoviraston kanssa. 
Suomen Punainen Risti voi Maahanmuuttoviraston pyynnöstä perustaa turvapaikanhakijoiden 
vastaanottokeskuksia, mikäli vastaanottokeskusten laajenemisvara ei riitä.378 Järjestö tukee 
viranomaisia myös mahdollisessa laajamittaisen maahantulon tilanteessa.379 Punaisen Ristin 
vapaaehtoiset tukevat Suomeen muuttavien kotoutumista. Punaisen Ristin sopimukseen työ- 
ja elinkeinoministeriön (TEM) kanssa sisältyy kotoutumisen tukitoimien järjestämistä sekä 
rasisminvastaista toimintaa.
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Suomen Punainen Risti koordinoi Vapepaa kokonaisuutena sekä Vapepan maapuolen toimin-
toja. Suomen meripelastusseura koordinoi Vapepan meri- ja järvialueilla tapahtuvaa toimintaa, 
ja Suomen lentopelastusseura koordinoi Vapepan ilmassa tapahtuvaa toimintaa. Lisäksi koor-
dinoivat järjestöt seuraavat Vapepa-järjestöjen hälytysvalmiutta, niiden antamaa koulutusta 
sekä käytettävissä olevaa kalustoa.

6.2 Osallistuminen avustustoimintaan Suomessa

Suomen Punaisen Ristin toimintamuotoja ovat asetuksen 3 §:n mukaan muun muassa aut-
tamisvalmiuden ja humanitaarisen avustustoiminnan harjoittaminen, pelastustoiminnan 
harjoittaminen, sosiaali- ja terveyspalvelutoiminta, vapaaehtoisen ammattihenkilöstön koulut-
taminen sekä avustuskeräykset ja -kampanjat ynnä muu toiminta.380 Järjestö voi ryhtyä muihin 
tarkoitustaan ja toimintaansa edistäviin toimintoihin ja ottaa itselleen uusia tehtäviä. 

Viranomaisilla on auttamistilanteissa johtovastuu ja Suomen Punaisen Ristin ja/tai Vapepan 
vapaaehtoiset toimivat viranomaisen tukena ja lisäresurssina. Punainen Risti voi kuitenkin toi-
mia myös riippumattomana organisaationa ja voi viranomaisten kanssa sovittujen tehtävien 
lisäksi hoitaa itsenäisesti omaan toimivaltaansa kuuluvia tehtäviä. Esimerkkinä tällaisesta teh-
tävästä on ulkomaisen avun vastaanottaminen muilta Punaisen Ristin tai Punaisen Puolikuun 
kansallisilta yhdistyksiltä. Suomen Punainen Risti voi pyytää lisäresursseiksi erityisiä katastro-
fivalmiusyksiköitä	(Emergency	Responce	Unit	ERU)	sekä	materiaalista	apua	Punaisen	Ristin	ja	
Punaisen Puolikuun kansainväliseltä liitolta (IFRC) Genevestä.

Punaisella Ristillä on kansainvälisesti mitattuna huomattavan vahva ERU-yksiköiden 
kapasiteetti.381 Materiaalista valmiutta ylläpidetään Suomen Punaisen Ristin Kalkun logistiik-
kakeskuksessa Tampereella. Keskuksessa varastoidaan kenttäsairaalat, terveysasemat sekä 
vedenpuhdistus-, viestiliikenne-, logistiikka- ja avustusjakelun yksiköt. Huoltovarmuuskes-
kuksen kanssa tehdyn sopimuksen mukaan järjestö ylläpitää varustuksen 10 000 ihmisen 
hätämajoitusleiriä varten. 

Vapepalla (mukaan lukien Punainen Risti) on maapuolella valtakunnallisesti lähes 1 400 häly-
tysryhmää, joihin kuuluu noin 20 000 vapaaehtoista. Suomen Punainen Risti ylläpitää lisäksi 
koulutettujen ammattihenkilöiden kansainvälisen avun reserviä, johon kuuluu yli 900 ammatti-
laista.382

380 Rististä annettu asetus 3 §.
381 www.punainenristi.fi > Tutustu Punaiseen Ristiin > Työmme maailmalla Avun muodot > Katastrofityö > Katastrofityökalut > Nopean avustustoiminnan 
 yksiköt (11.9.2013).
382 www.punainenristi.fi > Tutustu Punaiseen Ristiin > Työmme maailmalla > Avun muodot > Humanitaarinen-apu > Nopean avustustoiminnan yksiköt 
 (11.9.2013).
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7. Yksityisiä tahoja koskevat kansalliset säädökset

EU:n HNSG-ohjeissa kehotetaan ottamaan kansalaisjärjestöt mukaan avustustyöhön. IDRL-
ohjeissa on lueteltu periaatteita, jotka apua vastaanottavan valtion tulisi ottaa huomioon 
lainsäädännössään järjestöjen ja yhdistysten toimintaedellytysten turvaamiseksi sekä riittävi-
en lainsäädännöllisten takeiden luomiseksi.383

  

7.1 Kansainvälisten järjestöjen toiminta Suomessa

7.1.1 Yleisesti yhteisömuodosta ja humanitaarisen avun saralla toimimisesta

Suomen lainsäädännössä humanitaarisen avun organisaatioita ei ole erotettu muista yhtei-
sömuodoista ja humanitaarista toimintaa voi harjoittaa niin yritys- kuin yhdistysmuodossa. 
Hallitustenvälisiä organisaatioita koskevat erilliset kansainväliset sopimukset.
 
Yhteisömuodon valinnalla on merkitystä lähinnä verotusoikeudellisesti, sillä Suomessa huma-
nitaarisen avun toiminta, joka on TVL 22 §:n mukaista verotonta tuloa, voivat harjoittaa niin 
yritykset kuin yhdistyksetkin.384 Yhdistykset eivät voi jakaa voittoa jäsenilleen.

Mikäli ulkomainen yhteisö harjoittaa avustustyötä elinkeinotoimintana, on sen haettava lupaa 
Patentti- ja rekisterihallitukselta. Elinkeinotoimintaa harjoittavat ulkomaiset yhteisöt voidaan 
merkitä julkiseen kaupparekisteriin, mikäli niillä on kiinteä toimipaikka Suomessa.

Yhdistymisvapaus on perusoikeus.385 Yhdistyksistä säännellään YhdL:ssa, jossa on mää-
räyksiä pääasiassa rekisteröidyistä yhdistyksistä, mutta tietyt säännökset koskevat myös 
rekisteröimättömiä yhdistyksiä. Rekisteröimättömän yhdistyksen voi perustaa vain aatteellista 
tarkoitusta varten.386 Yksityisenä elinkeinonharjoittajana toimivan on liiketoimintaa harjoitta-
essaan tehtävä ilmoitus kapparekisteriin, joka on viranomaisen ylläpitämä julkinen rekisteri.387 

Yhdistyksen muodostamiseen riittää kolme henkilöä. Myös toinen yhdistys voi olla yhdis-
tyksen jäsen. Yhdistykset saavat rekisteröimisellä oikeushenkilöyden. Ennen rekisteröimistä 
yhdistyksen toimista vastaavat yhdistyksen jäsenet henkilökohtaisesti tai yhteisvastuullisesti. 
Yhdistys rekisteröidään PRH:n julkiseen yhdistysrekisteriin. Ulkomaisen yhdistyksen oikeus-
kelpoisuutta ja oikeustoimikelpoisuutta Suomessa arvioidaan sen valtion lain mukaan, josta 
yhdistys on peräisin. Yhdistyksen alkuperämaan rekisterin julkinen luotettavuus vaikuttaa si-
ten yhdistyksen toimintamahdollisuuksiin muun luotettavuuden ohella. 

Rekisteröimättömien yhdistysten on oikeushenkilöyden puuttuessa käytännössä melko 
mahdotonta harjoittaa elinkeino- tai muutakaan oikeustoimia vaativaa toimintaa, koska oi-
keushenkilöyden puuttuminen on sopimuskumppaneille taloudellinen riski. Riski olisi suuri 
myös rekisteröimättömän yhdistyksen nimissä toimivalle, sillä tämä on henkilökohtaisessa 
vastuussa sitoumuksista. Joidenkin toimien osalta, esimerkiksi terveydenhuollon lupajärjes-
telmiä koskevassa lainsäädännössä ja tietyssä varojen hankinnassa, vaaditaan rekisteröimistä 
Suomeen.

383 Yhdeksi mittapuuksi järjestöjen toiminnan arviossa on mainittu: The Code of Conduct for the International Red Cross and Red Crescent Movement and 
 Non- Governmental Organisations (NGOs) in Disaster Relief (1994) –menettelyohjeet.
384 Tuloverolaki 30.12.1992/1535.
385 Suomen perustuslaki 11.6.1999/731, PL 13 §.
386 YhdL 59.3§.
387 KauppaRekL 3 §.
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Humanitaarista avustustoimintaa toteuttavat järjestöt voivat Suomessa rahoittaa toimintaan-
sa muun muassa rahankeruulla sekä julkisilla avustuksilla. Suomessa rahankeruu eli toiminta, 
jossa hankitaan yleisöön vetoamalla rahaa vastikkeetta, on luvanvaraista ja vaatii rekisteröity-
misen Suomeen. Rahankeruusta yleishyödylliseen tarkoitukseen säännellään RahanKerL:ssa ja 
asetuksessa.388 

Yhdistykset ja järjestöt voivat hakea avustuksia389 toimintansa tueksi. Avustuksien myöntä-
misessä sekä niitä koskevien vastuusäännöksien toteuttamisessa on olennaista avustuksia 
myöntävien viranomaisten määrittelyt tukea oikeuttavalle toiminnalle. Avustuksen hakijan 
vastuulla ei ole selvittää asiaa koskevaa lainsäädäntöä; hakijan tulee vain ilmoittaa hankkeen 
tiedot oikein.
 
Yksityiset tahot voivat osallistua pelastustoiminnan ja terveyspalveluiden tuottamiseen. Julkis-
hallinnon lakisääteisten tehtävien toteuttamisessa toimitaan Suomessa kuitenkin virkavastuun 
periaatteella, ja julkisyhteisön ei ole mahdollista vapautua tehtävän toteuttamisvelvollisuudes-
ta delegoimalla vastuuta yksityisille tahoille. Lakisääteisen tehtävän toteuttamisesta on aina 
vastuussa siitä vastaava viranomainen.390

 
7.1.2 Hallitustenväliset organisaatiot ja IFRC

EU:n mekanismissa koordinoitava apu on jäsenvaltioiden välistä, kun EU toimii koordinoin-
tiroolissa. Mekanismin yksiköille ei ole luotu oikeushenkilöyttä. YK:n oikeushenkilöys on 
mainittu sen peruskirjassa sekä kansainvälisen tuomioistuimen neuvoa-antavassa mielipitees-
sä.393 Kansainvälisen järjestön oikeushenkilöydelle on yleensä lähtökohtana se, että järjestö 
koostuu olemassa olevista kansainvälisen oikeuden subjekteista. Tavallisesti ne on perustettu 
hallitustenvälisillä sopimuksilla ja niillä on oma pysyvä toimielimistönsä.392 

YK393 ja IAEA ovat oikeushenkilöitä. YK:n erityisjärjestöille on myönnetty oikeuskelpoisuus nii-
tä koskevissa sopimuksissa.394 Niillä on oikeus tehdä sopimuksia, hankkia ja luovuttaa kiinteää 
ja irtainta omaisuutta sekä ryhtyä oikeudenkäyntitoimiin.

IFRC on kansainvälinen järjestö, jolla on peruskirjansa mukaan oikeushenkilöys.395 ICRC on 
oikeushenkilö, jonka roolista ja tehtävistä on sovittu muun muassa Geneven sopimuksissa. 
Järjestöt eivät ole hallitustenvälisiä eivätkä muuten poliittisesti sitoutuneita, ja ne muodostu-
vat kansallisista Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistyksistä. 

IFRC ja ICRC ovat kansainvälisiä järjestöjä, joilla on omat itsenäiset ja riippumattomat hallin-
tonsa. Niillä on myös YK:n yleiskokouksen tarkkailijan asema. Kummallakaan järjestöllä ei ole 
Suomessa akkreditoitua edustusta. Edustuksesta neuvotellaan tarpeen mukaan erikseen. 
Maassa voi olla tunnustettuna yksi kansallinen yhdistys; Suomessa Suomen Punainen Risti. 
Muiden maiden Punaisen Ristin tai Punaisen Puolikuun yhdistykset eivät hae Suomessa rekis-
teröintiä.

388  Rahankeräyslaki 31.3.2006/255, Valtioneuvoston asetus rahankeräyksistä 21.6.2006/503.
389 Avustus on tuki, joka myönnetään lakisääteisesti tai harkinnanvaraisesti julkisyhteisön tai muun yhteisön tai säätiön varoista. EU:n yleisestä 
 talousarviosta, EU:n hoidossa olevista tai niiden puolesta hoidetuista talousarvioista myönnetty taloudellinen tuki on tässä tarkoitettua avustusta.
390 Mäenpää, 2003.
391 Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations (Advisory Opinion), ICJ Reports 1949 ja Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirja SopS 
 1/1956. YK:n oikeushenkilöydestä on myös määräys YK:n erioikeuksia ja vapauksia koskevan sopimuksen I artiklassa.
392 Haastattelu UM sekä Hakapää 2010.
393 YK:n erioikeuksia ja vapauksia koskeva yleissopimus I artikla SopS 23-24/1958 
394 YK:n erityisjärjestöjä koskeva yleissopimus II Artikla SopS 23-24/1958.
395 Constitution, International Federation of the Red Cross and Red Crescent Societies.
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Avustustehtävissä toimivilta ulkomaisilta yhteisöiltä tulisi vaatia ilmoittautumista tai 
rekisteröintiä avustusvarojen ja -tarvikkeiden väärinkäytön, kavallusten ja petosten en-
naltaehkäisemiseksi. Suomi on isäntävaltiona vastuussa avustustoimista ja siten myös 
avustustoimintaan liittyvien rikosten torjunnasta. Yhteisöille olisi kannatettavaa myös asettaa 
etukäteen tiettyjä kriteerejä, kuten sitoutumista hyvän humanitaarisen avun periaatteiden 
noudattamiseen.396 

Suomessa ei ole tällä hetkellä erillisiä juridisia takeita sille, että kansainvälisen avustustyön 
toimijoilla olisi oikeuskelpoisuus toimia itsenäisesti ja omavaraisesti ja ryhtyä tarvittaviin 
toimiin avunannon kannalta. IDRL-ohjeissa on kehotettu isäntävaltioita myöntämään avustus-
tahoille väliaikainen oikeudellinen kelpoisuus toimia alueellaan.397 Pelastustoiminnan johtaja 
vastaa kansainvälisten ryhmien toiminnan edellytyksistä Suomessa, ellei kansainvälisestä 
sopimuksesta muuta johdu.398 Pelastuspalvelussa moduulit ovat usein sopimusten perusteella 
omavaraisia ja toimeksiannot ovat tavallisesti lyhytaikaisia eikä erillinen oikeuskelpoisuus lie-
ne kovin tarpeellinen. Pitkäaikaisia onnettomuuksia tai katastrofeja varten oikeuskelpoisuutta 
ja eri muodossa sekä mandaateilla toimivien tahojen oikeuskelpoisuutta koskevat seikat tulisi 
ratkaista selkein ohjein.

7.1.3 Vieraiden valtioiden asevoimat

Kansainvälisessä avussa voidaan käyttää toisen valtion asevoimia. Aluevalvontalain 4 §:n mu-
kaan vieraan valtion sotilas, sotilasosasto tai sotilasajoneuvo ei saa tulla ilman lupaa Suomen 
alueelle eikä olla maassa, ellei Suomea velvoittavasta kansainvälisestä sopimuksesta muuta 
johdu.399 Vieraan valtion valtionilma-alus saa tulla Suomen alueelle ja olla maassa vain Suo-
mea velvoittavan kansainvälisen sopimuksen tai luvan perusteella, lukuun ottamatta kiireellisiä 
pelastustehtäviä, ympäristövahinkojen torjuntatehtävää tai talvimerenkulun avustustehtä-
vää.400 Sama koskee vieraan valtion valtionalusta, ellei kyse ole viattomasta kauttakulusta.401  

Suomen alueelle tuleminen on sallittua ilman lupaa vain kiireellisissä pelastustehtävissä ja 
ympäristövahinkojen torjunnassa, mikäli maahantulo perustuu Suomen viranomaisen pyyn-
töön. Muun kuin aluevalvontaviranomaisen pyynnöstä ilmoitetaan pääesikunnalle.402 Lupaa ei 
tarvita, jos kyseessä on Barentsin sopimuksen soveltamistilanteiden mukainen, Suomen avun-
pyyntöä vastaava maahantulo tai sopimusta koskeva kauttakulku.

396 Esimerkiksi IDRL-ohjeiden suosituksiin sitoutuminen ja ks. myös The Code of Conduct for the International Red Cross and Red Crescent Movement and 
 Non-Governmental Organisations (NGOs) in Disaster Relief (1994).
397 IDRL-ohjeet 20.1.
398 HE 257/2010 vp, s. 56.
399 Aluevalvontalaki 18.8.2000/755.
400 Aluevalvontalaki 5 §.
401 Viaton kauttakulku merioikeusyleissopimuksessa on artiklassa 19 määritelty periaate, jota myös Suomi sopimuksen (SopS 50/1996) ratifioineena tahona 
 noudattaa.
402 Aluevalvontalaki 10 §.
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8. Yhteenveto

Suomalainen yhteiskunta on yleisesti hyvin järjestäytynyt. Valtioneuvostosta paikallishallin-
toon asti on luotu järjestelmä, jossa viranomaiset toimivat niille asetettujen tehtävien mukaan 
ja vuorovaikutuksessa keskenään. Koko yhteiskuntaa koskien on laadittu turvallisuusstrategi-
oita sekä varauduttu niin normaaliolojen häiriötilanteisiin kuin poikkeusoloihinkin.
 
Suomen viranomaiset ja muut alalla toimivat tahot ovat koulutettuja ja ammattitaitoisia ja 
tuntevat toimialaansa koskevaa lainsäädäntöä sekä kansainvälisiä sopimuksia melko hyvin. 
Onnettomuuksia ja katastrofeja koskevaa kansallista sääntelyä on myös viime vuosina uusit-
tu, ja Suomi panee täytäntöön sen kansainväliset velvoitteet yleensä viivytyksittä. Suomi on 
myös kansainvälisesti vertailtuna varsin turvallinen maa. 

Kansainvälisen avun vastaanottoa ajatellen lainsäädäntö ja 
etenkin suunnitelmat ovat kuitenkin monelta osin puutteellisia. 
Suomen viranomaisissa ei ole kuviteltu mahdollisiksi tilanteita, 
jossa Suomi tarvitsisi apua ulkomailta. 

Mikäli apua tarvittaisiin, sen käsitetään olevan lyhytaikaista ja toimijoiden oletetaan olevan 
vain nimenomaan kutsuttuja valtioita ja toimivan yhden alan viranomaisen ohjauksessa. 
Kansainvälisen avun tilanteissa tarvittaisiin kuitenkin mitä todennäköisimmin useamman 
viranomaisen toimialan asiantuntemusta ja apua pyydettäisiin mahdollisesti useamman eri so-
pimusjärjestelmän välityksellä ja eri viranomaisten toimesta. Eri hallinnonalojen suunnitelmia 
ei ole tarkistettu tai sovitettu yhteen, vaikka kokonaisvaltaisen poikkihallinnollisen yhteistyön 
tarve on ilmeinen. 

Kansalaisjärjestöjen ja muiden avustusorganisaatioiden asiantuntemusta ja avunantokykyä ei 
tulisi myöskään jättää huomiotta. Niiden tarjoaman avun vastaanottoon tulisi varautua. Ensi-
sijaisen tärkeää varautumisessa olisi toimia jo suunnitteluvaiheessa avoimuuden periaatteella. 
Näin varmistuttaisiin eri varautumissuunnitelmien yhteensopivuudesta. 

Kansainvälisestä avusta ei ole käsitteellisesti muodostunut yhtenäistä kokonaisuutta, jonka 
alla asiaan vaikuttava lainsäädäntö ja viranomaistoiminta voitaisiin ymmärtää kokonaisuutena. 
Pelastuspalvelu kansainvälisen avun osana on kattavimmin säännelty kokonaisuus, mutta se 
on vain osa kansainvälisen avun vastaanotossa sovellettavaa normikokonaisuutta. Lainsää-
dännön yhtenäisyyden ja viranomaisten yhteistoiminnan helpottamiseksi voisi olla hyödyllistä 
luoda kattavampi käsitteistö, jonka nojalla voitaisiin säännellä kansainvälisen avun vastaan-
otosta. Tällä voitaisiin varmistua siitä, että kunkin viranomaisen toimiala ja niitä koskeva 
normisto tulisi katetuksi kansallisia ohjeita laadittaessa.

Eri hallinnonaloilla on tällä hetkellä käynnissä selvityksen alaa koskevia hankkeita, mutta ko-
konaisvaltaisen ja eri hallinnonaloja yhdistelevän suunnittelun tarve on kriittinen. Suomi on 
sitoutunut toteuttamaan EU:n mekanismista johtuvana velvoitteena kansallisesti isäntävaltion 
tukitoimet sekä allekirjoittanut vetoomukset katastrofeissa sovellettavien kansainvälisten oh-
jeiden (IDRL-ohjeet) mahdollisimman tarkaksi noudattamiseksi.
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Selvityksen taustana toimineet HNSG-ohjeet ja IDRL-ohjeet sekä 
katastrofisääntelystä laadittu niin kutsuttu Model Act sisältävät 
kattavia ja soveltamiskelpoisia ohjeita, joiden pohjalta kansallista 
sääntelyä voidaan kokonaisvaltaisesti tarkistaa. 

Suomella on lisäksi pitkät perinteet ja kansainvälisesti arvostettu 
asema kansainvälisen avun lähettäjänä. Näitä resursseja ja asian-
tuntemusta tulisi hyödyntää kansallisia ohjeita laadittaessa.

Suomessa suunnitellaan parhaillaan Barentsin sopimuksen nojalla Barents Rescue -harjoi-
tusta, joka järjestetään syksyllä 2015. Harjoituksessa on tarkoituksena testata isäntävaltion 
tukitoimien soveltuvuus käytännössä.

Viranomaiset ovat osallistuneet aktiivisesti tämän selvityksen laatimiseen tarjoamalla asi-
antuntemustaan ja aikaansa hankkeeseen liittyvien kysymysten pohtimiseksi. Yleisesti on 
ymmärretty ja oltu yhtä mieltä kansainvälisen avun vastaanoton suunnittelun tarpees-
ta, ja viranomaiset hahmottavat oman toimialansa suunnitelmien sisällön. Kansainvälisen 
avun vastaanotossa sektorikohtainen suunnittelu ei kuitenkaan ole riittävää, ja eriytyvät 
varautumissuunnitelmat, käsitteistö ja käytännöt voivat johtaa juuri tavoitteen vastaiseen lop-
putulokseen eli vääränlaiseen apuun sekä viivytyksiin avun perille saattamisessa. 



67

Kansainvälisen avun vastaanoton sääntely ECHO/SUB/2012/638451  

9. Suositukset

1. Asetetaan monihallinnollinen työryhmä tarkastelemaan kansainvälisen avun vastaanottoa 
 koskevia kotimaisia säännöksiä sekä tarkastamaan eri toimialojen toimivaltasäännösten ja 
 menettelyjen yhteensopivuus.

2. Asetetaan valtakunnallisesti taho tai tahoja, jotka vastaavat Suomessa viranomaisten 
 ja yksityisten tahojen koulutuksesta kansainvälisen avun vastaanoton varalta. Ehdote-
 taan nimettäväksi tahot, joiden tulee olla koulutettuja kansainvälisen avun vastaanottoon. 
 Esimerkiksi Model Actin luvun III 13–15 artikloissa ehdotetaan erilaisten erikoistuneiden vi-
 ranomaisten toimintaryhmien perustamista, esimerkiksi 14 artiklan niin kutsuttu SWIFT-
 ryhmä, jonka toimialaan kuuluisi kansainvälisen avun henkilöstön ja tavaroiden maahantu-
 lo ja kuljetukset.

3. Yhteiskunnan turvallisuusstrategian johdantokappaleessa puhutaan tärkeydestä tar
 kastella yhteiskunnan turvallisuutta yhä kokonaisvaltaisemmin ja poikkihallinnollisemmin 
 ottamalla huomioon kaikki yhteiskunnan toimijat. Suomessa valmius- ja varautumis-
 suunnittelua tehdään jokaisella hallinnonalalla, mutta suunnitelmia tulisi sovittaa yhteen 
 ja mahdollisia ristiriitaisuuksia esimerkiksi viranomaisten toimivallan suhteen poistaa. 
 Lisäksi muun muassa valmiuslain mukaista varautumista ei valvota.

4. Pelastuspalvelun käsite tarkoittaa eri yhteyksissä eri asioita, ja se kattaa useamman 
 viranomaisen toimialaa ja -valtaa koskevia kysymyksiä. Erityisen tärkeä esimerkki on EU:n 
 pelastuspalvelumekanismi, joka kattaa EU:ssa ja sen ulkopuolella tapahtuvat kaikenlaiset 
	 luonnon	ja	ihmisen	aiheuttamien	katastrofien	seuraukset,	mukaan	lukien	ympäristö-
	 katastrofit,	meren	pilaantuminen	ja	akuutit	terveyttä	uhkaavat	hätätilanteet	sekä	ter-
 roritekojen seuraukset. Mekanismin puitteissa voidaan pyytää apua myös tilanteissa, joi-
 hin ei lainkaan liity pelastustoimintaa tai alueellisten sopimusten mukaista pelastuspalve
 lua. Käsitettä tulisi kansallisissa viranomaisyhteyksissä tarkentaa esimerkiksi kuvailemalla 
 ne viranomaisten tehtävät ja toiminnat, joita pelastuspalveluun kuuluu.

5. Pelastuspalvelun, pelastustoiminnan sekä humanitaarisen avun ja sosiaali- ja terveyden
 huollon käsitteiden ja toimialojen välillä näyttäisi vallitsevan käsitteellinen aukko, joka voi 
 johtaa ristiriitoihin ja päällekkäisyyksiin eri viranomaisten toimivallan suhteen. Esimerkiksi 
 PelL 38 §:n mukainen avunpyyntö koskee määritelmällisesti vain kansainvälistä pelas-
 tustoiminnan apua. Säädöstä tulkiten muun kuin pelastustoiminnan avun pyytäminen 
 ja määrittely kuuluisi tällöin moniviranomaistilanteessa muiden viranomaisten vastuulle. Eri 
 viranomaisilla on yleinen toimivalta niille määritellyllä toimialalla, ja niille on asetettu 
 oikeus pyytää kansainvälistä apua useissa eri sopimusjärjestelmissä. Kansainvälisen avun 
 tilanteissa voisi kuitenkin olla hyödyllistä pyytää apua keskitetysti. 

6. EU:n pelastuspalvelumekanismi on käsitteenä rajallinen ja viittaa nimensä perusteella lä-
 hinnä pelastustoimintaan. Mekanismin englanninkielinen versio civil protection mechanism 
 kattaa käsitteellisesti laajemmin useita eri väestön suojelemiseksi tarkoitettuja toimintoja 
 yhteiskunnassa. Sisällöllisesti mekanismin alaan kuuluvat EU:ssa ja sen ulkopuolella tapah-
	 tuvat	kaikenlaiset	luonnon	ja	ihmisen	aiheuttamien	katastrofien	seuraukset,	mukaan	luki-
	 en	ympäristökatastrofit,	meren	pilaantuminen	ja	akuutit	terveyttä	uhkaavat	hätätilan-
 teet sekä terroritekojen seuraukset. Kun mekanismin puitteissa voidaan pyytää apua myös 
 tilanteissa joihin ei lainkaan liity pelastustoimintaa tai pelastuspalvelua, tulisi suomennos-
 ta muuttaa kuvaamaan sen sisältöä paremmin. 
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7. Yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa on mainittu alueellisen varautumisen kehittämisessä 
 tärkeiden AVIen ja ELY-keskusten roolien kehittämisen tarpeesta. Kansainväliset ohjeet 
	 painottavat	paikallisten	ja	alueellisten	viranomaisten	merkitystä	katastrofien	hallinnassa.	
 AVIen ja ELY-keskusten roolia tulisi korostaa muun muassa varautumissuunnittelun riittä-
 vyyden arvioinnissa ja suunnitelmien yhteensovittamisessa aluehallintotasolla.

8. Yhteiskunnan turvallisuusstrategian mukaan ELY-keskukset pitävät kuntien kanssa yllä val-
 miussuunnitelmia järjestely- ja vastaanottokeskusten perustamiseksi joukkopakotilan-
 teessa. ELY-keskusten, AVIen, Maahanmuuttoviraston ja niitä tukevien järjestöjen tehtävät 
 laajamittaisen maahantulon tilanteissa ja niihin varautumisessa olisi selkeytettävä, jotta 
 yhteistyö eri toimijoiden välillä olisi selkeää.

9. Yhteyspistetoiminta ehdotetaan keskitettäväksi VNTIKE:en, kuten myös SM on esittänyt.
 
10. Rajat ylittävien terveysuhkien tilanteissa pelastusviranomaisen tai poliisin onnettomuus-
 tilanteen yleisjohto ja koordinointi eivät ole tarpeellisia suoraan niitä koskevan lain nojal-
 la. STM voi pyytää muun muassa evakuointien toteuttamiseen tai rakennusten haltuunot-
 toon virka-apua pelastusviranomaiselta tai poliisilta, mutta suoran toimivallan mah-
 dollisuus terveysviranomaisille niiden asiantuntemuksen ja toimivallan alaan kuuluvissa ky-
 symyksissä tulisi avata keskustelulle.

11. Pitkäaikaisia onnettomuuksia tai katastrofeja varten sopimuksentekokelpoisuuteen liittyvät 
 kysymykset, oikeushenkilöys sekä muut seikat olisi hyvä ratkaista selkein ohjein. Eten-
	 kin	laajamittaisissa	katastrofitilanteissa,	joissa	kansainvälisen	avun	läsnäolo	Suomessa	voi	
 pitkittyä, olisi hyvä ratkaista etukäteen, tehdäänkö esimerkiksi sopimukset (kuten vuokra-
 sopimukset yms.) moduulien, Suomen viranomaisen vai yksittäisten henkilöiden nimissä.

12. Spontaanit avunantajaorganisaatiot ovat haasteellisia, mutta oikein käytettynä ne voivat 
 olla hyödyksi. Pitkäaikaisen kansainvälisen avun tarve voi houkutella paikalle myös pieniä, 
 jopa yksittäisistä henkilöistä koostuvia avunantajatahoja. Tätä ilmiötä ei voi kokonaan 
 välttää, mutta yksityisten vapaaehtoisten tahojen rekisteröinnillä ja näiden avunannon 
 hallinnoinnilla yhden kattojärjestön alla (ns. Lead Agency -malli) voitaisiin ehkäistä mah-
 dollisia ongelmia. Päätöksen Lead Agencysta voisi tehdä etukäteen Suomen valtio.

13. Mekanismin puitteissa lähetettävien moduulien henkilöstön osalta ei ole ratkaistu heihin 
 mahdollisesti sovellettavia erioikeuksia kuten esimerkiksi syytesuojaa koskevia kysy-
 myksiä. On syytä selvittää sovellettaisiinko saapuvaan henkilöstöön joitakin erioikeuksia 
 tai poikkeavia juridisia menettelyjä koskien moduulien ja yksittäisten henkilöiden 
 vahingonkorvausvastuuta tai syytesuojaa. Myös muissa monenvälisissä, alueellisissa ja 
 kahdenvälisissä sopimuksissa tulisi ratkaista vastuukysymykset mahdollisimman yksiselit-
 teisesti ja selkeästi.

14. Kansainvälisen avun vastaanottoa koskevissa suunnitelmissa olisi syytä määritellä etu-
 käteen tarkemmin kansainvälisen avun toimijoiden vahingonkorvausvastuuta ja etenkin 
	 rikosoikeudellisen	vastuun	lainvalintaa	ynnä	muuta	koskevia	kysymyksiä.	Katastrofi-
 tilanteissa toimittaessa etenkin tuottamuksellisten rikosten tunnusmerkistö voi täyttyä, 
 esimerkiksi liikenneonnettomuuksissa. (onko oikein?)

15. Suomessa toimivien ammattilaisten pätevyysvaatimuksia koskien olisi syytä muotoil-
 la nopeutettu menettely esimerkiksi terveydenhuollon ammattilaisille. Suomeen tule-
 vien terveydenhuollon ammattihenkilöiden pätevyysvaatimukset tarkistettaisiin nopealla 
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 erityismenettelyllä ja siten, ettei jouduttaisi nojaamaan pakkotilasäännöstöön, joka sisäl-
 tää merkittävän oikeudellisen riskin mahdollisissa vahinkotilanteissa.

16. Kansallisesti olisi syytä tarkistaa TAL:n hätätyön määritelmää ja kestoa kansainvälisen 
 avun vastaanoton tilanteissa siten, että hätätyötä voitaisiin teettää tilanteen vaatiessa yli 
 kahden viikon ajan ilman, että asiasta tulisi säätää valmiuslain käyttöönottoasetuksella.
 
17. Lento- ja meripelastusyhteistyöstä arktisella alueella tehdyn sopimuksen toimivaltaiset 
 Suomen viranomaiset tulisi määrittää ja täsmentää.

18.	Kansainvälisen	avun	pyytämiselle	katastrofitilanteissa	tulisi	asettaa	selkeät	kriteerit	ja	toi-
 mintakaaviot. Kansainvälisen avun pyytäminen pelastustoiminnassa on PelL:n 38 §:n 
 mukaan SM:llä. Muille viranomaisille ei ole asetettu lainsäädännössä avun pyytämi-
 sen mahdollisuutta, mutta eri ministeriöillä on toimialoillaan kansainvälisiä sopimuksia, 
 joiden nojalla apua voidaan niiden toimivaltaan kuuluvissa tilanteissa pyytää suoraan.  
 Moniviranomaistilanteissa kansainvälistä apua vaativissa katastrofeissa avun pyytäminen 
 ja avuntarjousten kohdentaminen yhden viranomaisen kautta olisi suositeltavaa päällek-
 käisyyksien välttämiseksi ja oikeasisältöisen ja viivytyksettömän avun saamiseksi.

19. VNTIKE:n rooli tulisi selkiyttää kansalliselle yhteyspisteelle etenkin kommunikoitaessa ka-
 tastrofeista muiden kuin EU:n mekanismin sopimusten ja järjestelmien tahoille. 

20. Koordinointiohjeet olisi syytä luoda tarkemmiksi ja ottaa erityisesti huomioon moniviran-
 omaistilanteiden koordinoinnin yksityiskohdat kuten seikat, jotka on mainittu luvussa 
 5.2.2.
 
21. Tullittomuusasetuksen 75 artiklan mukaan tuhoalueiden jälleenrakentamista varten tuotuja 
 materiaaleja ei koske tullittomuus. Jälleenrakennustarvikkeiden tullittomuutta on suositeltu 
 IDRL-ohjeissa. Ehdotetaan säädösmuutosta tullittomuusasetukseen.

22. Säännöksiä avustustarvikkeiden maahantuonnista, käytöstä, jakelusta ja maastaviennistä 
 tulisi antaa. Vain tietyissä Suomen kansainvälistä apua koskevissa sopimuksissa on sään-
 nelty erikseen avustustarvikkeista. Avustustarvikkeiden käytöstä ja jakelusta ei ole annet
 tu riittävästi määräyksiä. Pelastuspalvelun yhteistyösopimuksessa Venäjän kanssa on an-
 nettu määräyksiä sellaisten huumausaineiksi luokiteltavien lääkkeiden jakelusta, käytöstä 
 ja maastaviennistä, jotka voivat olla ristiriidassa lääkelain kanssa (HE 52/1996). Avustus-
 tarvikkeita koskien tulisi luoda kansalliset ohjeet sekä tarkistaa kansainväliset sopimuk-
 set  kansallisten säädösten yhteensopivuuden näkökulmasta.

23. Autoverolain pysyvää tai väliaikaista verotonta käyttöä koskevassa sääntelyssä ei ole 
 huomioitu kansainvälisiä avustustehtäviä. Kansainvälisen avun tilanteita koskien olisi syytä 
 tarkistaa autoveron alaisia ajoneuvoja koskevat säännökset, jotta erilaiset avustus-
 toiminnassa käytettävät ajoneuvot olisivat verottomia koko avustustoimien keston ajan 
 autoverolaissa säännellyistä määräajoista riippumatta.

24. Kansainvälisen avun päättämiselle tulisi asettaa yhdenmukaiset kriteerit ja vaatimukset 
 sekä selvittää, mitkä asiat kansainvälisen avun päättämisellä ratkaistaan. Selvittämisen ar-
 voisia kysymyksiä olisivat muun muassa päätös kansainvälisen läsnäolon päättämisestä ja 
 sen sisällöstä, avunantajatahojen viisumien umpeutuminen, käyttämättä jääneiden 
 avustustarvikkeiden kerääminen, luettelointi ja/tai palauttaminen sekä viestintäverkkojen 
 voimassaolo yms. 
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25. Rajavartiolaitoksen mukaan mahdollisia hyödyllisiä muutoksia ja helpotuksia kansain-
 välisen avun rajanylitykseen tulisi lisätä. Kansainvälisen avun vastaanottoa koskien ei ole 
 olemassa riittävän selkeää lainsäädäntöä. Rajavartiolaitoksen mukaan tulisi harkita suju-
 voittamis- ja muiden poikkeusmenettelyjen sisällyttämistä ulkomaalaislakiin tai asiaa kos-
 kevan asetuksen antamista. Säänneltäviä asioita olisivat muun muassa käytettävät asiakir-
 jat (esim. henkilökortti matkustusasiakirjan sijaan), viisumihelpotukset, joukon tarkastami-
 nen nimiluettelon perusteella, kansainvälisen avun viisumien voimassaoloaika sekä viisu-
 mien pidennyksien menettely.

26. Suomi ei ole säätänyt yleisiä kansallisia poikkeuksia viisumivelvollisista maista tuleville 
 kansainvälisen avun työntekijöille siten kuin Neuvoston viisumiasetuksessa N:o 539/2001 
 on säädetty mahdolliseksi.

27. Suomi ei ole sopinut erillisiä menettelyjä tai toimivaltaista viranomaistahoa, joka vastai-
 si maahan tulevien avustusjoukkojen kuljetuksista tai opastamisesta onnettomuusalueel-
 le. PelL:ia koskevan valmisteluaineiston perusteella siitä olisi vastuussa onnettomuus-
 alueen pelastustoiminnan johtaja, mutta asiasta olisi syytä antaa tarkempia ohjeita, jotka 
 ottaisivat huomioon myös muut viranomaiset ja niiden toimialat.
 
28. Suomeen saapuvilla kansainvälisillä avustusjoukoilla ei ole pääsyä Suomen Virve-verkkoon, 
 sillä nykyinen TETRA-verkkojärjestelmä ei tue ulkomaisia TETRA-järjestelmiä. TETRA-järjes-
 telmää olisi syytä kehittää siten, että muista maista tulevat avustustyöntekijät voisivat 
 omilla laitteillaan kommunikoida Suomen viranomaisten ja muiden avustustahojen kanssa. 
 Suomalaisten päätelaitteiden käyttäjien ala on rajattu LVM:n toimesta.

29. On syytä selvittää millaisia vakuutuksia kansainvälisen avun toimijoilta edellytetään. Olisi 
 myös syytä selvittää tulisiko eri tehtävissä toimivilta tahoilta vaatia erilaisia vakuutuksia, 
 ja mitä vapaaehtoisten ja avustustoiminnassa toimivien muiden järjestöjen vakuutusten tu-
 lisi kattaa.

30. Lentoasemaverkosta ja -maksuista annettua lakia 11.3.2011/210 ehdotetaan muutettavak-
 si siten, että Suomeen ja sen kautta kulkeville kansainvälisen avun kuljetuksille säädet-
 täisiin vapautus lainmukaisista maksuista. EU:n lennonvarmistuspalveluja koskeva asetus 
 sallii jäsenvaltioiden vapauttaa humanitaariset lennot lentoreittimaksuista. Kehotetaan 
 myös säätämään kansainvälisen avun kulkuneuvoille maksuvapaus kaikista merenkulussa, 
 rautatieliikenteessä sekä tieliikenteessä asetetuista maksuista.

31. Yhteiskunnan turvallisuusstrategian mukaan ELYt jatkavat valmiussuunnitelmien 
 ylläpitämistä kuntien kanssa järjestely- ja vastaanottokeskusten perustamiseksi jouk-
 kopakotilanteessa. ELYjen ja AVIen sekä Maahanmuuttoviraston ja niitä tukevien järjestöjen 
 tehtävät laajamittaisen maahantulon tilanteissa ja niihin varautumisessa olisi selkeytettä
 vä, jotta yhteistyö eri toimijoiden välillä olisi selkeää.
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21/1992

Sopimus yhteistyöstä onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja niiden seurausten torjumiseksi, 
SopS 52/1996 

Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä Suomen ja Venäjän 
välisen valtakunnanrajan ylityspaikoista, SopS 66/1994
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Yleissopimus väliaikaisesta maahantuonnista SopS 96/1999

Yleissopimus valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista SopS 67/1997

Yleissopimus ydinonnettomuuden pikaisesta ilmoittamisesta SopS 98/1986

Euroopan Unioni
Commission Staff Working Document EU Host Nation Support Guidelines Brussels, 1.6.2012 
SWD	(2012)	169	final	(HNSG-ohjeet)

Euroopan neuvoston ja parlamentin direktiivi 2005/36/EY, annettu 7 päivänä syyskuuta 2005, 
ammattipätevyyden tunnustamisesta

EU:n parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 883/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 
2004, sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta (ETA:n ja Sveitsin kannalta merkityksel-
linen teksti) (EU:n sosiaaliturva-asetus 883/2005)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 785/2004, annettu 21 päivänä huhtikuuta 
2004, lentoliikenteen harjoittajia ja ilma-alusten käyttäjiä koskevista vakuutusvaatimuksista.
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 562/2006, annettu 15 päivänä maaliskuu-
ta 2006, henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta yhteisön säännöstöstä (Schengenin 
rajasäännöstö)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 593/2008, annettu 17 päivänä kesäkuuta 
2008, sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista (Rooma I asetus 593/2008)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 810/2009, annettu 13 päivänä heinäkuuta 
2009, yhteisön viisumisäännöstön laatimisesta (viisumisäännöstö)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/36/EY, annettu 7 päivänä syyskuuta 2005, 
ammattipätevyyden tunnustamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/47/EY, annettu 5 päivänä syyskuuta 2007, 
aktiivisia implantoitavia lääkinnällisiä laitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lä-
hentämisestä annetun neuvoston direktiivin 90/385/ETY, lääkinnällisistä laitteista annetun 
neuvoston direktiivin 93/42/ETY sekä biosidituotteiden markkinoille saattamisesta annetun di-
rektiivin 98/8/EY muuttamisesta

EU:n parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/12/EY, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2009, 
lentoasemamaksuista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 610/2013, annettu 26 päivänä kesäkuu-
ta 2013,henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta yhteisön säännöstöstä (Schengenin 
rajasäännöstö) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o562/2006, 
Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen, neuvoston asetusten (EY) 
N:o 1683/95 ja (EY) N:o 539/2001 sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 
767/2008 ja (EY) N:o 810/2009 muuttamisesta

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1082/2013/EU, annettu 22 päivänä lokakuuta 
2013, valtioiden rajat ylittävistä vakavista terveysuhkista ja päätöksen N:o 2119/98/EY kumo-
amisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1313/2013/EU, annettu 17 päivänä joulukuuta 
2013, unionin pelastuspalvelumekanismista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Komission asetus (ETY) N:o 2454/93 annettu 2. heinäkuuta 1993 tietyistä yhteisön tul-
likoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista 
säännöksistä

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1688/2005, annettu 14 päivänä lokakuuta 2005, Euroopan par-
lamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 täytäntöönpanemisesta Suomeen ja 
Ruotsiin tarkoitetuilta tietyn lihan ja munien lähetyksiltä vaadittavien salmonellaa koskevien 
erityistakuiden osalta
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Komission asetus (EY) N:o 1794/2006, annettu 6 päivänä joulukuuta 2006, lennonvarmistus-
palvelujen yhteisestä maksujärjestelmästä (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Komission asetus (EU) N:o 605/2010, annettu 2 päivänä heinäkuuta 2010, eläinten terveyttä 
ja kansanterveyttä sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista ihmisravinnoksi tar-
koitettujen raakamaidon ja maitotuotteiden Euroopan unionin alueelle tuontia varten

Komission asetus (EU) N:o 206/2010, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2010, sellaisten kol-
mansien maiden ja alueiden tai niiden osien luetteloiden vahvistamisesta, joista on sallittua 
tuoda Euroopan unionin alueelle tiettyjä eläimiä ja tuoretta lihaa, sekä eläinlääkärintodistuksia 
koskevista vaatimuksista

Komission asetus (EY) N:o 411/2009, annettu 18 päivänä toukokuuta 2009, sellaisten kol-
mansien maiden ja niiden alueiden, vyöhykkeiden tai erillisalueiden luettelon vahvistamisesta, 
joista saa tuoda yhteisöön tai kuljettaa yhteisön kautta siipikarjaa ja siipikarjatuotteita, sekä 
eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista annetun asetuksen (EY) N:o 798/2008 muut-
tamisesta

Komission päätös, tehty 8 päivänä elokuuta 2007, pelastuspalvelun rahoitusvälineen perusta-
misesta tehdyn neuvoston päätöksen 2007/162/EY, Euratom täytäntöönpanosäännöistä
Kuudes neuvoston direktiivi 77/388/ETY, annettu 17 päivänä toukokuuta 1977, jäsenvaltioiden 
liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta -yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: yh-
denmukainen määräytymisperuste

Lissabonin sopimus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamis-
sopimuksen muuttamisesta, allekirjoitettu Lissabonissa 13 päivänä joulukuuta 2007 (astunut 
voimaan 1.12.2009) Sopimus Euroopan Unionista (SEU), Sopimus Euroopan Unionin toimin-
nasta (SEUT)

Neuvoston asetus (EY) N:o 1186/2009, annettu 16 päivänä marraskuuta 2009, yhteisön tullit-
tomuusjärjestelmän luomisesta

Neuvoston asetus (EY) N:o 539/2001, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2001, luettelon vahvis-
tamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja 
niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske

Neuvoston asetukset N:o 2988/95 sekä asetukset N:o 1073/1999 25.5.1999 ja EY, Euratom 
N:o 2185/96 koskien EU:n taloudellisten intressien suojaamista sekä petosten torjuntaa

Neuvoston direktiivi 2008/114/EY, annettu 8 päivänä joulukuuta 2008, Euroopan elintärkeän 
infrastruktuurin määrittämisestä ja nimeämisestä sekä arvioinnista, joka koskee tarvetta pa-
rantaa sen suojaamista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Neuvoston direktiivi 2008/118/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008
valmisteveroja koskevasta yleisestä järjestelmästä ja direktiivin 92/12/ETY kumoamisesta. (Val-
misteverotusdirektiivi)

Neuvoston päätös yhteisvastuulausekkeen täytäntöönpanojärjestelyistä unionissa JOIN(2012) 
39	final	2012/0370	(NLE)	Bryssel	21.12.2012
Neuvoston päätös, tehty 23 päivänä lokakuuta 2001, yhteisön mekanismin perustamisesta tii-
viimmän yhteistyön edistämiseksi pelastuspalvelualan avustustoimissa, 2001/792/EY, Euratom
Neuvoston päätös, tehty 5 päivänä maaliskuuta 2007, pelastuspalvelun rahoitusvälineen pe-
rustamisesta 2007/162/EY, Euratom

Neuvoston päätös, tehty 8 päivänä marraskuuta 2007, yhteisön pelastuspalvelumekanis-
min perustamisesta (uudelleen laadittu toisinto) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 
2007/779/EY, Euratom

Sopimus Belgian kuningaskunnan, Tanskan kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Helle-
enien tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Irlannin, Italian tasavallan, 
Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Portugalin tasavallan, Ison-
Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan (Euroopan unionin jäsenvaltiot) 
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ja Norjan kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, 
välillä Norjan kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningas-
kunnan liittymisestä Euroopan unioniin, SopS 103 / 1994

Komission päätös, tehty 8 päivänä elokuuta 2007, pelastuspalvelun rahoitusvälineen perusta-
misesta tehdyn neuvoston päätöksen 2007/162/EY, Euratom täytäntöönpanosäännöistä
Komission päätös, tehty 20 päivänä joulukuuta 2007, komission päätöksen 2004/277/EY, Eu-
ratom muuttamisesta yhteisön pelastuspalvelumekanismin perustamisesta tehdyn neuvoston 
päätöksen 2007/779/EY, Euratom täytäntöönpanosääntöjen osalta (ETA:n kannalta merkityk-
sellinen teksti), 2008/73/EY, Euratom

Komission päätös tehty 20 päivänä joulukuuta 2007, komission päätöksen 2004/277/EY, Eu-
ratom muuttamisesta yhteisön pelastuspalvelumekanismin perustamisesta tehdyn neuvoston 
päätöksen 2007/779/EY, Euratom täytäntöönpanosääntöjen osalta 2008/73/EY, Euratom
Komission päätös, tehty 8 päivänä elokuuta 2007, pelastuspalvelun rahoitusvälineen perus-
tamisesta tehdyn neuvoston päätöksen 2007/162/EY, Euratom täytäntöönpanosäännöistä 
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 2007/606/EY, Euratom

Komission päätös, annettu 29 päivänä heinäkuuta 2010, päätöksen 2004/277/EY, Euratom 
muuttamisesta yhteisön pelastuspalvelumekanismin perustamisesta tehdyn neuvoston pää-
töksen 2007/779/EY, Euratom täytäntöönpanosääntöjen osalta

IFRC
Analysis of Law in the EU an a Selection of Member States pertaining to Cross-Border Disaster 
Relief, IFRC, Geneva, 2010

Introduction to the Guidelines for the domestic facilitation and regulation of international 
disaster relief and initial recovery assistance, International Federation of Red Cross and Red 
Crescent Societies (IFRC), Geneva, 2011 (IDRL-ohjeet)

Model Act for the Facilitation and Regulation of International Disaster Relief and Initial Reco-
very Assistance (with commentary). IFRC, UN OCHA and the IPU, 2013.

The Code of Conduct for the International Red Cross and Red Crescent Movement and Non-
Governmental Organisations (NGOs) in Disaster Relief (1994)

Civil Protection Guidance for National Societies and Federation Secretariat relations with Euro-
pean Union actors, IFRC, Geneva, 2013

Verkkosivuja
http://valtioneuvosto.fi/ajankohtaista/tiedotteet/tiedote/sv.jsp?oid=351892&c=0&toid=1946&
moid=1958 (7.9.2013)

ec.europa.eu > European Commission > Humanitarian Aid & Civil Protection > Emergency Res-
ponse Centre (ERC) (12.9.2013).

ec.europa.eu > European Commission > Humanitarian Aid & Civil Protection > Emergency Res-
ponse Coordination Centre (ERCC) (10.1.2014)

www.energia.fi	>	energia	ja	ympäristö	>	energialähteet	>	ydinvoima	(10.3.2014).
formin.finland.fi	>	Kehityspolitiikka	>	Kehitysyhteistyön	toteutus	>	Monenkeskinen	yhteistyö	>	
Monenkeskiset rahoituskohteet (11.9.2013)

www.huoltovarmuus.fi	>	Organisaatio	>	Kansainvälinen	yhteistyö	>	Pohjoismainen	yhteistyö	
(13.1.2014).

www.intermin.fi	Etusivu	>	Ajankohtaista	>	Uutiset	>	Maahanmuutto	>	Ensi	vuoden	pakolais-
kiintiössä otetaan vastaan 500 syyrialaispakolaista

www.lspel.fi/	>	Etusivu	>	Liitto	>	Vakuutukset	(12.1.2014)

www.poliisi.fi	¬>	luvat	>	Ajokortit	>	Ulkomainen	ajokortti	(7.9.2013).
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www.punainenristi.fi	>	Tutustu	Punaiseen	Ristiin	>	Työmme	maailmalla	>	Avun	muodot	>	Hu-
manitaarinen-apu > Nopean avustustoiminnan yksiköt (11.9.2013)

www.punainenristi.fi	>	Tutustu	Punaiseen	Ristiin	>	Työmme	maailmalla	>	Avun	muodot	>	Kata-
strofityö	>	Katastrofityökalut	>	Nopean	avustustoiminnan	yksiköt

www.punainenristi.fi	›	Tutustu	Punaiseen	Ristiin	›	Työmme	maailmalla	›	Avun	muodot	›	Kata-
strofityö	›	Katastrofityökalut	›	Valmius-	ja	varautumissuunnitelma	(16.1.2014)

www.punainenristi.fi	>	Hae	tukea	ja	apua	>	Äkilliseen	onnettomuustilanteeseen	(11.9.2013).

www.unctad.org > TC > United Nations Inter-Agency Cluster on Trade and Productive Capacity 
(12.9.2013)

www.ympäristö.fi	>	Ympäristönsuojelu	>	Öljy-ja	kemikaalivahingot	>	Öljy-	ja	kemikaalivahinko-
jen torjunta merialueilla (11.9.2013)

Haastattelut
Haastattelut on toteutettu joko henkilökohtaisella tapaamisella tai sähköpostikirjeenvaihdon 
kautta. Osa haastatteluista on nauhoitettu. Lisätietoja haastattelujen yksityiskohdista saa tut-
kija Maarit Pimiältä.

EU:n hätäavun koordinointikeskus (ERCC): Pekka Tiainen

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira:  Outi Pälä

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus
Fimea:  Paavo Autere

Helsingin keskuspelastuslaitos:  Ville Estlander

Huoltovarmuuskeskus (HVK): 

Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun 
yhdistysten kansainvälinen liitto (IFRC) Hanna Havumäki, Elyse Mosquini

Ilmatieteen laitos (IL):  Sari Hartonen

Kriisinhallintakeskus (CMC): Tiina Ehrnrooth

Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM):  Pauli Pullinen 

Oikeusministeriö (OM):  Liisa Vanhala, Hannu Taimisto, 
 Markus Kervonen

Rajavartiolaitos (RVL):  Vesa Partanen, Petteri Leppänen

Sisäministeriö (SM):  Tiina Peltola-Lampi, Ilpo Helismaa, Taito Vainio, 
 Eero Kytömaa

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM):  Merja Rapeli, Olli Haikala, 
 Helena Mussalo-Rauhamaa, Lasse Ilkka

Suomen Punainen Risti (SPR):  Leena Kämäräinen, Kalle Löövi,
 Maria Suoheimo, Melinda Palomaa

Säteilyturvakeskus (STUK):  Antero Kuusi

Liikenteen	turvallisuusvirasto	Trafi:		 Tapio	Tourula,	Nelly	Rontti

Tulli: Antti Rantanen

Ulkoministeriö (UM):  Annika Naskila, Riina-Riikka Heikka, 
 Kaija Suvanto, Emmi Antinoja, Katariina 
 Torkkeli, Sinikka Malmberg

Valvira:  Aapo Heikura, Markus Hendriksson
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Liitteet

Suomenkielinen versio

 Kartta aluejaosta Suomessa: AVIt, SHP:t, ELY-keskukset, pelastustoimen alueet

Yhteistyöpöytäkirja ensiaputoiminnasta ja varautumisesta Sosiaali- ja terveysministeriön ja 
Suomen Punaisen Ristin välillä 17.2.2014

Sopimus poliisin ja vapaaehtoisjärjestöjen yhteistoiminnasta 16.7.2012.

Suomen Punaisen Ristin ja Maahanmuuttoviraston sopimus: Pakolaisten ja turvapaikanhakijoi-
den vastaanottoon liittyvät tukipalvelut 25.11.2013.

Agreement of understanding between the Finnish Red Cross and the United Nations High 
Commissioner for Refugees 9.12.1987

Englanninkielinen versio

 Kartta aluejaosta Suomessa: AVIt, SHP:t, ELY-keskukset, pelastustoimen alueet

Sopimus Yhteistyöstä Barentsin euroarktisen alueen hallitusten välillä onnettomuuksien eh-
käisemisen, niihin varautumisen ja pelastustoiminnan alalla SopS 23/2012

Sopimus kunnallisesta yhteistyöstä yli pohjoismaisten valtakunnanrajojen, SopS 2/1979

Sopimus lento- ja meripelastusyhteistyöstä arktisella alueella, SopS 3/2013

Sopimus pelastuspalveluyhteistyöstä Suomen ja Norjan raja-alueella SopS 17/1986

Sopimus pelastustöiden suorittamisesta Suomen ja Neuvostoliiton vesillä, SopS 37/1971

Sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Ruotsin kuningaskunnan hallituksen välillä yhteis-
työstä meri- ja lentopelastuspalvelun alalla SopS 27/1994

Sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä yhteistyöstä 
merenkulun ja ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelun alalla, SopS 28/1994

Sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä yhteistyöstä 
onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja niiden seurausten torjumiseksi 52/1996

Sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Viron tasavallan hallituksen välillä merellä ja ilmassa 
tapahtuvasta yhteistyöstä etsintä- ja pelastuspalvelussa SopS 53/1999

Sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Viron tasavallan hallituksen välisestä yhteistyöstä ja 
keskinäisestä avunannosta onnettomuustapauksissa Luonnos/2014

Yhteispohjoismainen terveydenhuollon puitesopimus, SopS 8/2004 (NORDHELS)
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