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Laki
siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain (1287/2004)

21 ja 22 §,
muutetaan lain nimike, 1–4 §, 5 §:n 1 momentti, 6 §, 6 a §:n 1 momentin 3 kohta,

6 b §:n 2 momentti, 7–9 §, 10 §:n 2 momentti, 11 §, 13–16 §, 3 luvun otsikko ja 17–20 §,
sellaisina kuin niistä ovat 2 § osaksi laissa 217/2006, 5 §:n 1 momentti laissa 471/2008,

6 a §:n 1 momentin 3 kohta ja 6 b §:n 2 momentti laissa 259/2015, 7 § osaksi laissa
309/2009 sekä 17 ja 18 § osaksi laissa 471/2008, sekä

lisätään lakiin uusi 2 a, 4 a–4 c, 14 a–14 c ja 15 a–15 e § seuraavasti:

Laki
siviilihenkilöiden osallistumisesta kriisinhallintaan

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Lain tarkoitus

Tämän lain tarkoituksena on tukea Suomen osallistumista kansainväliseen kriisinhal-
lintaan:

1) konfliktien ehkäisemiseksi ja rajoittamiseksi, oikeusvaltion ja muiden keskeisten
yhteiskunnan toimintojen luomiseksi ja palauttamiseksi, rauhan ja vakauden ylläpitämi-
seksi sekä muiden näihin verrattavien toimien toteuttamiseksi;

2) Suomen, Euroopan unionin ja kansainvälisten järjestöjen kriisinhallintakykyjen ke-
hittämiseksi; ja

3) poikkeuksellisesti muiden laaja-alaisten häiriöiden ja tuhojen lieventämiseksi.

2 §

Lain soveltamisala

Tässä laissa säädetään:
1) siviilihenkilöiden osallistumisesta kriisinhallintaan ulkomailla;
2) kriisinhallintaan osallistumisen edellyttämistä kotimaan valmiuksista sekä niiden

ylläpitämisestä ja kehittämisestä;
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3) kriisinhallintaan ulkomailla osallistuvan siviilihenkilön oikeuksista ja velvollisuuk-
sista; ja

4) Kriisinhallintakeskuksesta.
Tätä lakia, lukuun ottamatta mitä 6 a–6 d §:ssä säädetään, sovelletaan pelastuslain

(379/2011) 38 §:n nojalla pelastustoimeen kuuluvan avun antamiseen osallistuvan suoma-
laisen henkilöstön palvelussuhteisiin ja henkilöstön asemaan avustustoiminnassa. Pelas-
tustoimeen kuuluvan avun antamisen kotimaan valmiuksista säädetään Pelastusopistosta
annetussa laissa (607/2006).

Tämä laki ei koske humanitaarista apua, kehitysyhteistyötä tai valtion talousarvion var-
sinaisen kehitysyhteistyön määrärahamomentilta rahoitettua toimintaa eikä sotilaallisesta
kriisinhallinnasta annetussa laissa (211/2006) tarkoitettua toimintaa.

2 a §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) puolisolla palvelussuhteeseen otetun aviopuolisoa taikka hänen kanssaan elävää

avopuolisoa, jos avopuolisot ovat todistettavasti asuneet yhdessä vähintään kaksi vuotta
tai heillä on tai on ollut yhteinen lapsi;

2) lapsella:
a) palvelussuhteeseen otetun alle 20-vuotiasta lasta, jonka huoltaja hän on tai oli ennen

kuin lapsi täytti 18 vuotta ja joka ei ansaitse elatustaan omalla työllään;
b) puolison alle 20-vuotiasta lasta, jonka huoltaja puoliso on tai oli ennen kuin lapsi

täytti 18 vuotta ja joka ei ansaitse elatustaan omalla työllään;
c) palvelussuhteeseen otetun tai hänen puolisonsa 20 vuotta täyttänyttä lasta, jonka

edunvalvoja hän tai hänen puolisonsa on ja joka sairauden, vian tai vamman vuoksi ei ky-
kene elättämään itseään omalla työllään;

3) perheenjäsenellä puolisoa ja lasta;
4) mukana seuraavalla perheenjäsenellä puolisoa tai lasta, joka asuu sihteeristön si-

jaintipaikalla samassa taloudessa palvelussuhteeseen otetun kanssa; mukana seuraamisek-
si ei kuitenkaan katsota alle kuuden kuukauden pituista asumista;

5) sihteeristötehtävällä Euroopan unionin tai kansainvälisen järjestön tehtävää, joka
on sijoitettu Euroopan unioniin tai Euroopan vapaakauppaliittoon kuuluvan valtion
alueelle taikka turvallisuusolosuhteiltaan niitä vastaavalla alueella sijaitsevaan kansainvä-
lisen järjestön päämajaan, päämajassa sijaitsevaan pysyvään edustustoon tai erityistä itse-
näistä tehtävää suorittavaan päämajan kaltaiseen toimipisteeseen.

3 §

Toimialajako

Ulkoministeriö käsittelee siviilihenkilöiden osallistumista kriisinhallintaan koskevat
asiat.

Sisäministeriö käsittelee kotimaan valmiuksia koskevat asiat.

4 §

Kotimaan valmiudet

Kotimaan valmiuksiin kuuluvat:
1) valmius rekrytoida kriisinhallintaan ulkomaille lähetettäviä siviilihenkilöitä;
2) siviilihenkilöiden kriisinhallintakoulutuksen järjestäminen;
3) materiaaliset ja logistiset valmiudet;
4) tutkimus- ja kehittämistoiminta;
2



1359/2018  
5) edellä 1–4 kohdassa tarkoitettujen asioiden yhteensovittaminen eri hallinnonaloilla;
ja

6) yhteistoiminta kansalaisjärjestöjen kanssa 1–4 kohdassa tarkoitettujen asioiden yl-
läpitämiseksi ja kehittämiseksi.

4 a §

Kriisinhallintakeskus

Sisäministeriön yhteydessä on Kriisinhallintakeskus. Sen tehtävänä on hoitaa 4 §:n 1–4
kohdassa tarkoitettuja tehtäviä sekä toimia 5 §:n 1 momentissa tarkoitettuna työnantajana.

4 b §

Kriisinhallintakeskuksen organisaatio

Kriisinhallintakeskuksessa on johtaja ja muita virkamiehiä sekä tarvittaessa muuta hen-
kilöstöä.

Johtajan tehtävänä on johtaa, valvoa ja kehittää Kriisinhallintakeskuksen toimintaa
sekä vastata toiminnan laadusta ja tuloksellisuudesta. Johtaja nimittää keskuksen virka-
miehet ja ottaa palvelukseen keskuksen muun henkilöstön. Kriisinhallintakeskuksen joh-
tajan nimittää valtioneuvosto.

4 c §

Työjärjestys

Kriisinhallintakeskuksella on työjärjestys, jonka johtaja vahvistaa kuultuaan sisäminis-
teriötä. Työjärjestyksessä määrätään keskuksen organisaatiosta, henkilöstön tehtävistä,
asioiden käsittelystä ja ratkaisemisesta sekä toiminnan muusta yleisestä järjestämisestä.

5 §

Julkisoikeudellinen palvelussuhde

Kriisinhallintaan ulkomailla osallistuva on määräaikaisessa julkisoikeudellisessa pal-
velussuhteessa valtioon. Henkilön työnantaja on Kriisinhallintakeskus. Työnantaja on
kuitenkin ulkoministeriö, jos se on ulko- ja turvallisuuspoliittisesti tarkoituksenmukaista,
tai sisäministeriö, jos tehtävä on kotimaan valmiuksien kannalta merkittävä. Kansainväli-
sen pelastustoiminnan osalta työnantaja on Pelastusopisto.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

6 §

Suhde Euroopan unioniin, kansainväliseen järjestöön tai operaation toimeenpanijaan

Palvelussuhteeseen otettu on palvelussuhteen ajan toiminnallisesti Euroopan unionin,
kansainvälisen järjestön tai operaation toimeenpanijan alainen.

6 a §

Palvelussuhteessa olevien toimivaltuudet

Palvelussuhteessa oleviin sovelletaan:
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

3) Tullin palveluksesta 7 §:n nojalla virkavapaalla olevan henkilön osalta, mitä tulli-
laissa (304/2016) tai sen nojalla annetuissa säännöksissä säädetään;

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
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6 b §

Oikeus kantaa voimankäyttövälineitä ja oikeus käyttää voimakeinoja

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Työnantaja vahvistaa henkilön palvelussuhteeseen nimittämisen yhteydessä tai palve-

lussuhteen aikana hänen 1 momentin mukaisen oikeutensa kantaa voimankäyttövälineitä
operaation toimialueella ja oikeuden käyttää palvelustehtävää suorittaessaan voimakeino-
ja.

7 §

Virkavapaus, vapautus työstä ja työ- tai virkasuhteen jatkuminen

Valtion, kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa olevalle on myönnettävä palkatonta
virkavapautta tai vapautusta työstä seuraavan toiminnan ajaksi:

1) tässä laissa tarkoitettu palvelussuhde;
2) Kriisinhallintakeskuksen järjestämä siviilikriisinhallinnan peruskoulutus tai Pelas-

tusopiston järjestämä kansainvälisen pelastustoiminnan peruskoulutus;
3) palvelussuhdetta edeltävä perehdytyskoulutus; ja
4) sellainen kansainväliseen pelastustoimintaan liittyvä koulutus tai harjoitus, joka on

sisäministeriön päätöksellä katsottu välttämättömäksi Suomen kansainvälisten sitoumus-
ten edellyttämän valmiuden saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi.

Työ- tai virkasuhdetta, joka tässä laissa tarkoitettuun palvelussuhteeseen nimitettävällä
taikka 1 momentissa tarkoitettuun koulutukseen tai harjoitukseen osallistuvalla tuolloin
on, ei hänen 1 momentissa tarkoitettu työnantajansa saa tämän palvelussuhteen, koulutuk-
sen tai harjoituksen takia päättää eikä sen aikana irtisanoa. Sama koskee sellaista muuta
kuin 1 momentissa tarkoitettua työnantajaa, joka on myöntänyt palveluksessaan olevalle
vapautusta työstä 1 momentissa tarkoitettua toimintaa varten.

Henkilön oikeuteen palata työhön palvelussuhteen, koulutuksen tai harjoituksen päätyt-
tyä tai keskeydyttyä sovelletaan maanpuolustusvelvollisuutta täyttävän työ- ja virkasuh-
teen jatkumisesta annetun lain (305/2009) 4 §:ää.

8 §

Lomakorvaus

Muulle kuin valtion palveluksessa olevalle, jolle on myönnetty palkatonta virkavapaut-
ta tai vapautusta työstä tässä laissa tarkoitetun palvelussuhteen ajaksi, suoritetaan tässä
laissa tarkoitetun palvelussuhteen ajalta vuosilomalain (162/2005) mukaista lomakorva-
usta. Lomakorvaus maksetaan nimittämiskirjan mukaisen palvelussuhteen päätyttyä, joll-
ei muuta ole sovittu.

9 §

Perhevapaat ja sairausloma

Palvelussuhteessa olevan oikeus sairauslomaan ja sairausloman ajan palkkaan sekä lap-
sen syntymään ja hoitoon liittyviin poissaoloihin ja palkkaukseen määräytyy valtion ylei-
sen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.
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10 §

Ryhmähenkivakuutus

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Jos tässä laissa tarkoitetussa palvelussuhteessa olleen kuoltua hänen oikeudenomistajil-

laan on oikeus Euroopan unionin, kansainvälisen järjestön tai operaation toimeenpanijan
saman palvelussuhteen perusteella kuolemantapauksen johdosta maksamaan korvauk-
seen, 1 momentissa tarkoitettua tukea maksetaan vain siltä osin kuin se on kyseistä korva-
usta suurempi.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

11 §

Eläkeoikeus

Tässä laissa tarkoitetun palvelussuhteen tuottamasta eläkeoikeudesta säädetään julkis-
ten alojen eläkelaissa (81/2016).

Jos henkilö on tässä laissa tarkoitetun palvelussuhteen alkaessa ja päättyessä julkisten
alojen eläkelain 101 §:n 1 momentissa tarkoitetussa palveluksessa ja palvelussuhteen ai-
kana virkavapaalla tai vapautettuna kyseisestä palveluksesta, voidaan tässä laissa tarkoi-
tetusta palvelussuhteesta saatu työansio ottaa huomioon mainitun lain 103 ja 104 §:n mu-
kaisesti hänen eläkettään määrättäessä.

13 §

Peruspalkka

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

Työnantaja voi erityistapauksessa tehdä palvelussuhteeseen nimitettävän kanssa kirjal-
lisen sopimuksen tehtävässä maksettavasta kuukausipalkasta.

Palkkaluokista ja palkan maksamismenettelystä säädetään sisäministeriön asetuksella.

14 §

Olosuhdekorvaus

Palvelussuhteeseen otetulle maksetaan erityisten kustannusten ja elantokustannusten li-
säyksen kattamiseksi sekä tehtävän toimialueen terveyteen, turvallisuuteen ja viihtyvyy-
teen vaikuttavista haitallisista olosuhteista olosuhdekorvausta. Olosuhdekorvausta makse-
taan, jollei Euroopan unioni, kansainvälinen järjestö tai operaation toimeenpanija maksa
päivärahaa tai muuta korvausta tai jollei sen maksama päiväraha tai muu korvaus ole riit-
tävä.

Olosuhdekorvauksen määrästä ja maksamismenettelystä säädetään sisäministeriön ase-
tuksella.

14 a §

Asuntokorvaus

Sihteeristötehtävässä olevalla on oikeus saada korvaus sihteeristön sijaintipaikalla asu-
misesta aiheutuvista kohtuullisista kustannuksista. Asumiskustannusten kohtuullisuutta
harkittaessa otetaan huomioon sihteeristön sijaintipaikan olosuhteet ja virkamiehen per-
heellisyys.

Asuntokorvauksen perusteena olevista hyväksyttävistä kustannuksista ja korvauksen
määrästä säädetään sisäministeriön asetuksella. Sisäministeriön asetuksella voidaan antaa
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tarkemmat säännökset asuntokorvauksesta sekä menettelystä korvauksen hakemisessa,
myöntämisessä ja maksamisessa.

14 b §

Koulutuskorvaus

Sihteeristötehtävässä olevalla on oikeus saada korvaus hänen mukanaan seuraavan lap-
sen esi- ja perusopetuksesta, lukiokoulutuksesta sekä ammatillisesta perustutkintokoulu-
tuksesta aiheutuvista kohtuullisista kustannuksista, jäljempänä koulutuskorvaus, jos hä-
nen toimikautensa kestää vähintään yhden vuoden. Oikeus koulutuskorvaukseen alkaa lu-
kuvuoden alusta sinä kalenterivuonna, jonka aikana lapsi täyttää viisi vuotta ja päättyy sen
lukukauden lopussa, jonka aikana lapsi täyttää 20 vuotta.

Korvattavien kustannusten kohtuullisuutta harkittaessa otetaan huomioon sihteeristön
sijaintipaikan erityiset olosuhteet, opetuksen taso ja sisältö sekä opetuskielen ja koulujär-
jestelmän tarkoituksenmukaisuus lapsen aikaisemman koulunkäynnin ja jatkokoulutus-
mahdollisuuksien kannalta.

Sisäministeriön asetuksella voidaan antaa tarkemmat säännökset koulutuskorvauksesta
ja sen määrästä sekä menettelystä korvauksen hakemisessa, myöntämisessä ja maksami-
sessa.

14 c §

Päivähoitokorvaus

Sihteeristötehtävässä olevalla on oikeus saada korvaus hänen mukanaan seuraavan lap-
sen päivähoidosta aiheutuvista kohtuullisista kustannuksista, jäljempänä päivähoitokor-
vaus. Korvauksen edellytyksenä on hoidon järjestäminen työnantajan hyväksymässä hoi-
topaikassa.

Oikeus päivähoitokorvaukseen alkaa lapsen kolmivuotissyntymäpäivää seuraavan ka-
lenterikuukauden alusta ja päättyy, kun oikeus koulutuskorvaukseen alkaa. Korvauksen
alkamisajankohdan aikaistamisesta voidaan säätää sisäministeriön asetuksella.

Päivähoitokorvauksen määrästä säädetään sisäministeriön asetuksella. Sisäministeriön
asetuksella voidaan antaa tarkemmat säännökset päivähoitokorvauksesta sekä menettelys-
tä korvauksen hakemisessa, myöntämisessä ja maksamisessa.

15 §

Eräiden kustannusten korvaaminen

Palvelussuhteeseen otetulle korvataan tehtävien hoitamisesta aiheutuneet ylimääräiset
kustannukset, jollei Euroopan unionin, kansainvälisen järjestön tai operaation toimeenpa-
nijan maksama korvaus kata niitä.

Kustannusten korvaamisesta ja siihen liittyvästä menettelystä säädetään tarkemmin si-
säministeriön asetuksella.

15 a §

Asunto-, koulutus- ja päivähoitokorvausten toissijaisuus

Palvelussuhteeseen otetulla on oikeus saada asunto-, koulutus- ja päivähoitokorvaukset
vain siltä osin kuin puolisolla ei ole oikeutta vastaavien etuuksien saamiseen muulta työn-
antajalta. Jos palvelussuhteeseen otettu ja hänen puolisonsa ovat molemmat tässä laissa
tarkoitetussa palvelussuhteessa ja heidät on määrätty samalle sihteeristön sijaintipaikalle,
asunto-, koulutus- ja päivähoitokorvaukset maksetaan puolisoille puoliksi. Jos palvelus-
suhteeseen otetun puoliso on määrätty samalle sihteeristön sijaintipaikalle ulkomaanedus-
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tuksen korvauksista annetussa laissa (596/2006) tarkoitettuna ulkoasiainhallinnon virka-
miehenä, asunto-, koulutus- ja päivähoitokorvaukset maksetaan sen puolison mukaan,
jonka korvaus on suurempi.

15 b §

Korvaukset perhevapaiden ja sairausloman aikana

Palvelussuhteeseen otetulla on oikeus saada 9 §:ssä tarkoitetun perhevapaan ja sairaus-
loman aikana olosuhdekorvaus vastaavilla perusteilla ja vastaavassa suhteessa kuin val-
tion virkaehtosopimuksessa on sovittu näiden poissaolojen aikana maksettavasta palk-
kauksesta. Sihteeristötehtävässä olevalla on oikeus saada sairausloman aikana asunto-,
koulutus- ja päivähoitokorvaus täysimääräisinä. Lisäksi sihteeristötehtävässä olevalla on
oikeus saada sairausvakuutuslaissa (1224/2004) tarkoitetun äitiys-, isyys- ja vanhempain-
rahakauden sekä adoptiovanhemman vanhempainrahakauden aikana asunto- ja koulutus-
korvaus täysimääräisinä.

Korvausten maksamisen edellytyksenä on, että henkilö asuu perhevapaan tai sairauslo-
man aikana 6 §:ssä tarkoitetun tahon määräämällä toimialueella.

15 c §

Korvaukset kuolemantapauksen yhteydessä

Jos palvelussuhteeseen otettu kuolee toimikautensa aikana, oikeus saada olosuhde-,
asunto-, koulutus- ja päivähoitokorvaus jatkuu sen kalenterikuukauden loppuun, jonka ai-
kana hän kuoli. Työnantaja voi erityisestä syystä päättää, että oikeus asunto-, koulutus- ja
päivähoitokorvauksen saamiseen jatkuu kauemminkin.

Palvelussuhteeseen otetulla on oikeus saada mukana seuranneen perheenjäsenen perus-
teella maksettavat korvaukset sen kalenterikuukauden loppuun, jonka aikana perheenjä-
sen kuoli.

15 d §

Korvausten hakeminen

Asunto-, koulutus- ja päivähoitokorvaus maksetaan hakemuksesta. Palvelussuhteessa
olevan on ilmoitettava viipymättä työnantajalle korvauksen maksamisperusteisiin vaikut-
tavasta olosuhteen muutoksesta. Korvaushakemus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa
siitä päivästä, jolloin oikeus korvaukseen alkoi. Korvauspäätös on tehtävä kahden kuukau-
den kuluessa hakemuksen saapumisesta.

15 e §

Takaisinperintä

Maksettu korvaus voidaan periä takaisin, jos korvauksen saamisen edellytys ei täyty.
Korvausta ei kuitenkaan peritä takaisin, jos palvelussuhteen aikaa tai asumista koskevan
edellytyksen täyttymättä jääminen johtuu palvelussuhteessa olevan tai hänen perheenjäse-
nensä sairaudesta, henkilöstä riippumattomasta syystä toteutetusta palvelussuhteen päät-
tämisestä tai siirrosta kotimaan tehtävään taikka muusta vastaavasta työnantajan hyväksy-
mästä syystä. Muutoin tässä laissa tarkoitettujen korvausten takaisinperintään sovelletaan,
mitä valtion virkamieslain 60 ja 61 §:ssä säädetään.

Sisäministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä korvausten takaisinpe-
rintään liittyvästä menettelystä.
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16 §

Palvelussuhteen päättäminen ja siirtäminen kotimaan tehtävään

Sen lisäksi, mitä valtion virkamieslaissa säädetään virkasuhteen päättämisestä, tässä
laissa tarkoitettu palvelussuhde voidaan irtisanoa, jos tehtävä, johon henkilö on asetettu,
lakkaa, Suomen kansallista osallistumista kriisinhallintaan supistetaan tai osallistuminen
lopetetaan.

Palvelussuhteessa oleva voidaan siirtää ulkomaan kriisinhallintatehtävästä valtion vir-
kamieslain mukaiseen määräaikaiseen virkasuhteeseen hänen työnantajansa päätoimi-
paikkaan tämän lain mukaisen palvelussuhteen loppuun asti, jos hän tähän suostuu tai jos
tähän on painavia syitä. Työnantajan on pyrittävä sijoittamaan henkilö hänen ulkomaan
tehtäväänsä vaativuudeltaan vastaavaan tehtävään Suomessa. Määräaikaiseen virkasuh-
teeseen siirretyn virka- ja työsuhdeturvaan sovelletaan 7 §:ää.

3 luku

Asiantuntijarekisterit

17 §

Asiantuntijarekisterien käyttötarkoitus ja rekisterinpitäjät

Tämän lain mukaisten tehtävien hoitamista varten on siviilikriisinhallinnan asiantunti-
jarekisteri ja kansainvälisen pelastustoiminnan asiantuntijarekisteri. Asiantuntijarekiste-
reihin tallennettuja tietoja voidaan käyttää henkilöiden rekrytoimiseen tässä laissa tarkoi-
tettuun kriisinhallinnan tai pelastuslain 38 §:n mukaisen kansainvälisen pelastustoimin-
nan tehtävään, työnantajan henkilöstöhallintoon, koulutus- ja harjoitustoimintaan, operaa-
tiotiedon ja tilannekuvan ylläpitoon sekä koulutuksen ja osaamisen kehittämiseen.

Siviilikriisinhallinnan asiantuntijarekisterin rekisterinpitäjä on Kriisinhallintakeskus.
Kansainvälisen pelastustoiminnan asiantuntijarekisterin rekisterinpitäjä on Pelastusopis-
to.

18 §

Tietolähteet ja tietosisältö

Asiantuntijarekistereihin voidaan tallentaa tässä laissa tarkoitettuun kriisinhallinnan tai
pelastuslain 38 §:n mukaisen kansainvälisen pelastustoiminnan tehtävään ehdolle asete-
tuista, palvelussuhteeseen nimitetyistä ja koulutukseen tai harjoitukseen osallistuvista
seuraavat tarpeelliset tiedot:

1) nimi, henkilötunnus tai syntymäaika, kansalaisuus ja yhteystiedot;
2) koulutus;
3) työkokemus;
4) perheenjäsenen tai lähiomaisen nimi, henkilötunnus tai syntymäaika ja yhteystiedot;
5) tämän lain nojalla maksettaviin korvauksiin liittyvät tiedot; ja
6) tässä laissa tarkoitettuun palvelussuhteeseen, koulutukseen tai harjoitukseen liitty-

vät tiedot.
Kansainvälisen pelastustoiminnan asiantuntijarekisteriin voidaan lisäksi tallentaa vält-

tämättömät tiedot kansainväliseen pelastustoiminnan tehtävään nimitetyn taikka koulu-
tukseen tai harjoitukseen osallistuvan allergioista, veriryhmästä ja rokotteista.

Asiantuntijarekistereihin tallennetut tiedot voidaan tarkistaa rekisteröidyn suostumuk-
sella hänen ilmoittamastaan tietolähteestä.
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19 §

Tietojen luovuttaminen

Asiantuntijarekistereissä olevia tietoja voidaan salassapitosäännösten ja viranomaisten
toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 16 §:n 3 momentin estämättä luovuttaa
rekrytointi-, koulutus- ja tutkimustarkoituksessa ulkoministeriölle, sisäministeriölle, Eu-
roopan unionille, kansainväliselle järjestölle tai operaation toimeenpanijalle. Ennen tieto-
jen luovuttamista tietoja pyytävän on esitettävä selvitys siitä, että tietojen suojauksesta
huolehditaan asianmukaisesti.

Edellä 18 §:n 2 momentissa tarkoitettuja tietoja voidaan luovuttaa 1 momentin mukai-
sesti vain, jos se on välttämätöntä tietojen vastaanottajan tehtävien hoitamiseksi. Henkilö-
tunnuksen käsittelystä säädetään erikseen.

20 §

Tietojen säilytysaika

Tässä laissa tarkoitetussa palvelussuhteessa, koulutuksessa tai harjoituksessa olevan tai
olleen tietoja säilytetään rekisterissä kymmenen vuoden ajan viimeisen palvelussuhteen,
koulutuksen tai harjoituksen päättymisen jälkeen, jollei henkilö ole pyytänyt, että häntä
koskevat tiedot poistetaan aikaisemmin.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.
Tämän lain 16 §:n 2 momentissa säädettyä siirtymisvelvollisuutta sovelletaan vain sel-

laiseen henkilöön, jonka palvelussuhde alkaa tämän lain voimaantulon jälkeen.
Pelastusopistossa Pelastusopistosta annetun lain 2 §:n 2 momentissa tarkoitettuja sivii-

likriisinhallintatehtäviä koskevat vireillä olevat asiat, tehdyt sopimukset ja sitoumukset
samoin kuin niistä johtuvat oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät tämän lain tullessa voi-
maan Kriisinhallintakeskukselle.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2018

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Sisäministeri Kai Mykkänen
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