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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi asevelvollisuuslain 6 ja 
7 §:n muuttamisesta. 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. 

Esityksessä ehdotetaan, että toimiupseerien 
reserviin kuulumisen yläikäraja, joka nykyisin 
on sääntelemättä, säädettäisiin samaksi kuin 
yhtenäiseen päällystöjärjestelmään kuuluvilla 
upseereilla eli 60 vuodeksi. Samalla ehdotetaan 

myös aliupseerien reservi-ikäraja nostettavaksi 
60 vuodeksi. 

Tarkoitus on, että lainmuutos tulee voimaan 
kuluvan vuoden aikana. 

PERUSTELUT. 

Asevelvollisuuslain ( 452/50) mukaan jokai
nen Suomen mies on asevelvollinen sen vuo
den alusta, jona hän täyttää 17 vuotta, sen 
vuoden loppuun, jona hän täyttää 60 vuotta. 
Tätä aikaa kutsutaan yleiseksi asevelvollisuus
ajaksi. 

Asevelvollisuus'lain 6 §:n 1 momentin (209/ 
63) mukaan palvelusajan pääty,ttyä vakinaisessa 
väessä, asevelvollinen kuuluu reserviin sen vuo
den loppuun, jona hän täyttää 50 vuotta. Tämä 
koskee aliupseereihin ja miehistöön kuuluvia 
asevelvollisia. Sitä vastoin upseerit kuuluvat 
edellä mainitun pykälän 2 momentin ( 523/66) 
mukaan reserviin pääsääntöisesti sen vuoden 
loppuun, jona he täyttävät 60 vuotta. 

Puolustusvoimissa siirryttiin 1 päivänä maa
liskuuta 1974 kantahenkilökunnan osalta niin 
sanottuun yhtenäiseen päällystöjärjestelmään. 
Aikaisemmat aliupseerin toimet lakkautettin, ja 
niiden tilalle perustettiin toimiupseerin toimia. 
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Yhtenäispäällystöjärjestelmä mahdollistaa toimi
upseerien etenemisen omalla koulutuslinjallaan 
kapteeniksi asti sekä siirtymisen koulutuksel
lista tietä virkaupseerin uralle. Muutoksen jäl
keen aliupseereita ovat ainoastaan varusmiehet, 
reserviläiset ja nostomiehet, joilla on aliupsee
rin sotilasarvo. 

Päällystöjärjestelmän uudistamisen yhteydes
sä as~evelvollisuus1akia ei muutettu. Siten toi
miupseerien reserviin kuulumisen yläikäraja on 
toistaiseksi sääntelemättä. Yhtenäispäällystöj är
jestelmän edelleen kehittämiseksi onkin tarpeen 
muuttaa asevelvollisuuslain 6 §:ää siten, että 
toimiupseerit tulevat reserviin kuulumisen ajan 
suhteen upseerien kanssa yhdenmukaiseen ase
maan. Reserviin kuulumisen yläikärajana tulisi 
siten olemaan 60 vuoden ikä eli sama kuin 
upseereilla nykyisin on pääsääntöisesti. 

Kun aliupseerien ja toimiupseerien reserviin 
kuulumisen yläikärajaa ei ole tarkoituksenmu-
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kaista säätää erilaiseksi, olisi lainmuutos ulo
tetava koskemaan myös aliupseereita. Ratkaisua 
puoltavat sekä rauhan ajan koulutukseen että 
yleiseen puolustusvalmiuteen liittyvät näkö
kohdat. Reserviin kuulumisen yläikärajan yhte
näistäminen 60 vuoteen vähentäisi sitä koulu
tustarvetta, joka nyt aiheutuu 60 vuotta alem
masta ikärajasta. Lainmuutos edistäisi siten rau
han ajan koulutuksen järkeistämistä. Yleisesti 
kohonnut koulutustaso mahdollistaa toimi- ja 
aliupseereiden ammattipätevyyden hyväksikäy
tön erilaisissa maanpuolustustehtävissä vielä 50 
ikävuoden jälkeen jatkuvana reserviin kuulu
misen aikana. Samalla myös reservin aliupsee
reille avautuu mahdollisuus sotilasarvossa yle
nemiseen osoittamaosa kyvykkyyden perusteella 
aina 60 ikävuoteen saakka. Sodan olosuhteissa 
mahdollisuus sijoittaa reserviin siirrettyjä toi
miupseereita muun muassa erilaatuisiin kou
luttajantehtäviin ja aliupseereita johto- ja pe
rustamistehtäviin säästää nuorempaa henkilös
töä sijoitettavaksi sodan ajan joukkoihin ja 
kokonaismaanpuolustuksen valmiuden kannalta 
tärkeisiin tehtäviin. 

Paitsi asevelvollisuuslain 6 §: ää, olisi myös 
lain 7 §: ää, joka sisältää säännökset eri ase-

velvollisryhmien kertausharjoitusvelvollisuudes
ta, muutettava lisäämäl:lä säännökseen toimiup
seerien ryhmä. Toimiupseerien kertausharjoi
tuksiin osallistumisen enimmäisaika säädettäi
siin sadaksi päiväksi, kuten on asianlaita upsee
reidenkin osalta. Muita muutoksia ei säännök
seen olisi tarpeen tehdä. 

Esitetty lainmuutos ei edellytä organisatorisia 
järjestelyjä. Nostoväkeen kuuluvina ovat esityk
sessä tarkoitetut henkilöryhmät jo nykyisellään 
sot~laspiirien esikuntien valvonnas·sa. Muutos ei 
edellytä työvoiman lisäämistä sotilaspiirien esi
kunnhsa. 

Muutoksella ei ole enempää vaLtiontaloudel
lisia kuin kansantaloudellisiakaan vaikutuksia. 

Lakiehdotuksen voimaantulosäännöksessä eh
dotetaan lisäksi säädettäväksi, että muutettua 
säännöstä siitä ajasta, jonka asevelvollinen kuu
luu reserviin, ·sovelletaan myös niihin asevel
vollisiin, jotka tätä ennen voimassa olleen lain 
mukaan on siirretty reserviin tai reservistä nos
toväkeen. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
asevelvollisuuslain 6 ja 7 § :n muuttamisesta. 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 15 päivänä .syyskuuta 1950 annetun asevel
voLlisuuslain (452/50) 6 §ja 7 §:n 1 momentti, näistä 6 §,sellaisena kuin se on muutettuna 
3 päivänä toukokuuta 1963 ja 4 päivänä marraskuuta 1966 annetuil1a laeilla ( 209/63 ja 523/ 
66), näin kuuluviksi: 

6 §. 
Palveluksen päätyttyä vakinaisessa väessä ase

velvollinen kuuluu reserviin 'sen vuoden lop
puun, jona hän täyttää viisikymmentä vuotta. 
Reservis,sä ovat yhtenä vuosiluokkana ne, jotka 
on samana vuonna siihen siirretty. 

Upseeri, toimiupseeri ja aliupseeri kuuluu 
reserviin sen vuoden loppuun, jona hän täyttää 
kuusikymmentä vuotta, lukuun ottamatta 
everstin tai kommodorin ja nHtä ylemmän soti.. 
lasarvon omaavaa upseeria, joka kuuluu reser-

viin siihen saakka, kunnes hänet vapautetaan 
kokonaan asevelvollisuuden suorittamisesta. 

7 §. 
Reserviin kuuluvat asevelvolliset kutsutaan 

kertausharjoituksiin, miehistöön kuuluvat yh
teensä neljänkymmenen, aliupseereiksi ja tek
niHisiin tehtäviin koulutetut ·seitsemänkymme
nenviiden sekä toimiupseereiksi ja upseereiksi 
koulutetut sadan päi!vän ajaksi. Asevelvollinen, 
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jolla on reservissäoloajastaan jäljellä enintään 
kymmenen vuotta, voidaan kuitenkin kutsua 
ker,tausharjoitUJksiin enintään puoleksi edellä 
tavkoitetusta enimmäi,sajasta. 

Helsingissä 10 päivänä lokakuuta 1980. 

Tämä laki ,tulee vuimaan päivänä 
kuuta 198 . 

Tämän lain säännöksiä siitä aja,sta, jonka ase
velvollinen kuuluu reserviin, sove11etaan myös 
niihin asevelvollisiin, jotka ennen tämän lain 
voimaantuloa on siirretty reserviin tai reser
vistä nostoväkeen. 

Tasavallan Presidentti 

URHO KEKKONEN 

Puolustusministeri Lasse Äikäs 




