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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi asevelvollisuuslain 
muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan vuodelta 1950 ole
vaan asevelvollisuuslakiin eräitä tapahtuneen 
yhteiskunnallisen kehityksen ja pitkäaikaisen 
soveltamiskäytännön aikana saatujen koke
musten edellyttämiä muutoksia. 

Muutokset mahdollistaisivat muun muassa 
nykyistä joustavamman palvelukseenastumi
sen, kun vuotuiset palvelukseenastumiserät 
voitaisiin muodostaa nykyisen yhden sijasta 
kahdesta ikäluokasta. Palvelusaika voitaisiin 
paremmin sovittaa todellisen koulutustarpeen 
mukaiseksi, kun nykyisten 240 ja 330 päivän 
palvelusaikojen lisäksi olisi valittavana 285 päi
vän palvelusaika. Uudistus toteutettaisiin siten, 
että varusmiesten keskimääräinen palvelusaika 
ei pitene. Käytännön soveltamistilanteissa ii
menneiden kohtuuttomuuksien poistamiseen 

pyritään muun muassa kertausharjoituksista 
myönnettäviä lykkäyksiä ja niin sanottujen 
kaksoiskansalaisten asevelvollisuutta koskevien 
sääntelyjen muutoksilla. Asevelvollisuuttaan 
suorittavien oikeuksia ja velvollisuuksia koske
vien normien täydellistämiseksi lakiin ehdote
taan sisällytettäväksi palvelus- ja vapaa-aikaa 
koskevat perussäännökset sekä poliittiseen toi
mintaan osallistumisoikeutta ja oikeutta kaik
kinaiseen maksuttomaan ylläpitoon sekä sosi
aalisiin ja taloudellisiin etuuksiin samoin kuin 
syrjintäkieltoa koskevat uudet sääntelyt. 

Uudistus on tarkoitettu tulemaan voimaan 
osittain heti kun eduskunta on sen hyväksynyt 
ja osittain hallinnollisten järjestelyjen edellyt
tämän siirtymäajan jälkeen. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

Hallitusmuodon 75 §:ssä säädetyn maanpuo
lustusvelvollisuuden täyttämisestä on yksityis
kohtaisemmin säädetty asevelvollisuuslaissa 
(452/50). Huolimatta lähes neljänkymmenen 
vuoden iästään mainittu laki on edelleen perus
sisällöltään käyttökelpoinen ja toimiva. 

Yleiseen asevelvollisuuteen perustuva puo
lustusjärjestelmä on osoittautunut kansan
valtaiseen järjestelmäämme hyvin soveltuvaksi. 
Maanpuolustus kuuluu koko kansalle. Tämä 
periaate toteutuu yleisen asevelvollisuuden 
kautta. Kun kaikki asevelvolliset taustastaan 

3802758 

riippumatta palvelevat samoin ehdoin, on ylei
nen asevelvollisuus omiaan korostamaan myös 
yhteiskunnallista tasa-arvoa. Asevelvollisuuden 
perusteiden säilyttäminen nykyisinä on tärkeä
tä myös alueemme laajuuden ja kansantalou
temme voimavarojen kannalta. 

Yhteiskunnallisten olojen muuttuminen ja 
puolustusvoimien kehittyminen on kuitenkin 
ollut siinä määrin voimakasta, että se ei voi 
olla ulottamatta vaikutustaan myös asevelvolli
suutta koskevan lainsäädännön kehittämistar
peeseen. 

Tilastokeskuksen laatiman väestöennusteen 
mukaan varusmiespalvelukseen astuvien ikä
luokkien vahvuus pienenee koko 1980-luvun ja 
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1990-luvun ensimma1sen neljänneksen ajan. 
Aallonpohja tässä kehityksessä saavutetaan 
vuonna 1993, jolloin koulutettavaksi tulevan 
ikäluokan määrän arvioidaan olevan noin 
26 000 asevelvollista. Tämän jälkeen ikäluok
kien vahvuus tulee vähitellen nousemaan ja 
asettumaan vuosikymmenen loppupuolella 
noin 30 000 miehen tasolle. 

Keskiasteen koulutuksen uudelleenjärjestely
jen johdosta koulutusaika pitenee 1980-luvun 
loppuun mennessä kouluasteen suorittavilla 19 
vuoteen ja opistoasteen suorittavilla 20 vuo
teen. Ammattikasvatushallituksen laskelmien 
mukaan päättää noin 75 OJo ikäluokasta keski
asteen opiskelunsa 19 vuotiaana ja noin 25 % 
20 vuotiaana tai vanhempana. 

Koulutuksen uudelleenjärjestely heijastuu 
myös puolustusvoimiin. Asevelvollisten aikai
sempaa paremman pohjakoulutuksen ja yhteis
kunnassa omaksuttujen oppimismenetelmien 
on sovelluttava myös puolustusvoimien koulu
tusjärjestelmään. 

Puolustusvoimille lailla säädettyjen valmius
ja koulutustehtävien hoitaminen tarkoituksen
mukaisella tavalla edellyttäisi varusmiesikä
luokkien vahvuuden pysyvän vuosittain mah
dollisimman tasaisina ja vähintään noin 30 000 
miehen tasolla. Jotta tämä olisi mahdollista 
vastaisuudessakin, on voimassa olevaa asevel
vollisten palvelukseenastumisjärjestelmää tar
kistettava ja sopeutettava se muuttuviin olo
suhteisiin. 

Edellä mainituista syistä tulisi asevelvolliset 
vuodesta 1990 lähtien kunkin asevelvollisen 
koulutuksesta ja puolustusvoimien kulloisesta
kin tarpeesta riippuen voida määrätä varus
miespalvelukseen joko 19- tai 20-vuotiaina. 
Siirtyminen tällaiseen joustavaan palvelukseen
astumisjärjestelmään edellyttäisi myös vuosit
tain asevelvollisille järjestettävien kutsuntojen 
aikaistamista yhdellä vuodella. Näin ollen kut
suntaan olisi tultava sinä vuonna, jona asevel
vollinen täyttää 18 vuotta. 

Uusi palvelukseenastumisjärjestelmä nivel
täisi varusmiespalveluksen suorittamisen ny
kyistä joustavammin uudistuneeseen keskias
teen koulutukseen ja tasaisi pienten ikäluok
kien aiheuttaman vajauksen puolustusvoimien 
varusmiesvahvuudessa 1990-luvulla noin 
30 000 miehen tasolle. Lisäksi mainittu järjes
telmä tulisi olennaisesti vähentämään yhtäältä 
tarvetta hakeutua vapaaehtoisena säännönmu
kaista nuorempana palvelukseen ja toisaalta 
tarvetta hakea jatko-opintojen aloittamiseksi 

lykkäystä ennen säännönmukaisessa järjestyk
sessä tapahtuvaa varusmiespalvelusta. 

Siirryttäessä 1990-luvulle on käynyt ilmeisek
si, että palvelusaikajärjestelmää olisi osittain 
kehitettävä. Kehittyneet asejärjestelmät, kuten 
esimerkiksi elektroniikkaan perustuvat maalin 
paikantamis-, tulenjohto- ja ampumajärjestel
mät, kuljetus- ja panssarikalusto sekä viesti- ja 
teletekniset laitteet edellyttävät nykyistä pitem
pää koulutus- ja siten myös palvelusaikaa. 
Joustavamman palvelusaikajärjestelmän luo
minen merkitsee toisaalta sitä, että joidenkin 
koulutusryhmien osalta nykyistä 330 päivän 
palvelusaikaa voidaan lyhentää. Palvelusajan 
lyhennys koskisi esimerkiksi nykyisin 330 päi
vää palvelevia autonkuljettajia siten, että tais
teluajoneuvon kuljettaja palvelisi 285 päivää ja 
tavallinen henkilöauton kuljettaja 240 päivää. 

Kutsunnanalaisten asevelvollisten terveyden
tila tarkastetaan ennen palvelukseen määrää
mistä. Terveystarkastus on perinteisesti ollut 
osa kutsuntatilaisuutta. Jo vuodesta 1974 on 
käytännössä kuitenkin ollut voimassa järjestel
mä, jonka perusteella kutsunnanalaiset asevel
volliset ovat osallistuneet kotipaikkakuntansa 
terveyskeskuksissa kutsuotavuoden keväällä 
toimeenpantaviin terveystarkastuksiin. Menet
tely on perustunut kansanterveyslain (66/72) 
säännöksiin. Koska järjestely on osoittautunut 
toimivaksi ja muodostunut olennaiseksi osaksi 
kutsunnanalaisille suoritettavasta terveystar
kastuksesta, on tarpeellista, että sitä koskeva 
säännös sisällytetään asevelvollisuuslakiin. 

Mikäli Suomen ja jonkin vieraan valtion 
kesken on asiasta vastavuoroisesti sovittu, voi
daan ulkomaalainen, joka saa Suomen kansa
laisuuden, anomuksesta vapauttaa rauhanai
kaisen varusmiespalveluksen suorittamisesta 
kokonaan tai osittain, mikäli hän on jo entises
sä kotimaassaan suorittanut rauhanaikaisen 
palvelusvelvollisuutensa. Suomen kansalaisiksi 
otettujen ulkomaalaisten aseman yhdenvertais
tamiseksi ehdotetaan lakia nyt muutettavaksi 
siten, että vastavuoroisuusperiaatteesta luovu
taan kokonaan. Vastavuoroisuussopimuksia ei 
ole viimeisten vuosikymmenien aikana solmittu 
kuin muutama. Vapauttamisen edellytyksenä 
olisi, että vapauttamista voidaan asianomaisen 
iän ja hänen saamansa sotilaskoulutuksen laa
dun ja pituuden huomioon ottaen tai muusta 
erityisestä syystä pitää perusteltuna. Edellä sa
nottu tulisi samoin vastavuoroisuudesta riippu
matta koskemaan myös niin sanottuja kaksois-
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kansalaisia eli henkilöitä, joilla on sekä Suo
men että jonkin toisen maan kansalaisuus. 

Eräissä yhteyksissä on kiinnitetty huomiota 
varusmiehille kuuluvien oikeuksien ja velvolli
suuksien sisältöön ja merkitykseen sekä näitä 
koskevien säännösten säätämistasoon. Tällöin 
on esimerkiksi eduskunnan oikeusasiamies kat
sonut, että varusmiesten oikeuksista ja velvolli
suuksista on säädetty aukollisesti ja hajanaises
ti ja että sotilaiden oikeusasemaa koskevien 
tärkeimpien ohjesääntöjen keskeiset määräyk
set olisi annettava laissa tai asetuksessa. 

Näiden kannanottojen jälkeen sotilaan oi
keusasemaa koskeva lainsäädäntö on uudistu
nut merkittävästi. Vuoden 1984 alusta tuli 
voimaan sotilasoikeudenhoidon kokonais
uudistus, jonka pääosina olivat laki rikoslain 
täydentämisestä sotilasrikoksia koskevilla 
säännöksillä (321/83), sotilasoikeudenkäyntila
ki (326/83) ja sotilaskurinpitolaki (331/83). 

Sotilasoikeudenhoidon kokonaisuudistuksel
la poistettiin huomattava osa edellä tarkoite
tusta lainsäädäntötarpeesta. Uudistuksen myö
tä ovat nyt tulleet lain ja asetuksen tasolla 
säännellyiksi muun muassa poliittisia toiminta
oikeuksia ja kantelun tekemistä koskevat asiat. 

Asevelvollisten taloudellisia ja sosiaalisia 
etuja koskevat kysymykset ovat paljolti puh
taasti tulo- ja menoarviosta riippuvia määrä
raha-asioita. Tältäkin osin on sotilaan oikeus
asemaa vast'ikään kuitenkin kehitetty myös 
säädöstasolla. Laki terveydenhuollon järjestä
misestä puolustusvoimissa (322/87) samoin 
kuin sitä täydentävä asetus (371/87) ovat tul
leet voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1987. Puhee
na olevat säädökset sisältävät säännöksen 
muun muassa asevelvollisina palvelevien oikeu
desta maksuttomaan terveydenhuoltoon. 

Sotilaan oikeuksia koskevassa sääntelyssä 
vielä olevien aukkojen poistamiseksi ehdote
taan asevelvollisuuslakiin nyt lisättäväksi kol
me uutta pykälää, jotka sisältäisivät rikoslain 
45 luvun 26 §:ää täydentävät säännökset poliit
tiseen toimintaan osallistumisesta, perussään
nökset taloudellisista ja sosiaalisista eduista 
sekä kaikkinaisen syrjinnän kieltävän säänte
lyn. 

Lisäyksen jälkeen asevelvollisen sotilaan oi
keusaseman perusta olisi keskeisiltä osiltaan 
ajanmukaisesti säännelty lain ja asetuksen ta
saisin normein. 

Hallitus ei ole pitänyt tarpeellisena sitä, että 
nykyisin eri säädöksiin sisältyvät sääntelyt yh
distettäisiin ja koottaisiin erilliseksi sotilaiden 
oikeusasemaa koskevaksi laiksi. Se merkitsisi 
irrallisten ja asiallisesti toisiinsa kuulumatto
mien säännösten irrottamista luonnollisesta 
asiayhteydestään. Laista muodostuisi viittaus
säännöksistä kokoonpantu luettelo. Menettely 
ei olisi lainsäädäntöteknisesti tarkoituksenmu
kainen. Tärkeimpänä onkin pidettävä, että 
lainsäädännön vanhentuneisuutta ja säädösta
son alhaisuutta koskeneet puutteellisuudet tule
vat tällä uudistuksella lopuiltakin osiltaan pois
tumaan. 

Asevelvollisten oikeusturvan parantaminen 
on nyttemmin enemmänkin voimavara- kuin 
säädöskysymys. Sotilasoikeudenhoidon koko
naisuudistuksen yhteydessä puolustusvoimiin ei 
saatu esitetyllä tavalla uusia sotilaslakimiesten 
virkoja, jotka olisivat nimenomaan oikeus
turvan kannalta keskeisen tärkeitä. Hallituksen 
tarkoituksena onkin, että ainakin suurimpiin 
joukko-osastoihin saataisiin perustetuksi sano
tut virat. Tällä hetkellä sotilaslakimiesjärjestel
mä on voitu ulottaa vain sotilasläänitasolle. 

2. Asian valmistelu 

Useimmat tähän esitykseen sisältyvät muu
tosehdotukset ovat tulleet esille asevelvollisuus
lain pitkän soveltamiskäytännön yhteydessä. 
Asiaan liittyviä aloitteita ovat tehneet ulkoasi
ainministeriö kaksoiskansalaisten asevelvolli
suudesta, eduskunnan oikeusasiamies sotilaan 
oikeusasemasta sekä pääesikunta palvelusajois
ta ja palvelukseenastumisiästä. 

Esitys on valmisteltu virkatyönä puolustus
ministeriössä. 

3. Esityksen taloudelliset ja or
ganisatoriset vaikutukset 

Esityksellä ei ole taloudellisia vaikutuksia. 
Se ei myöskään edellytä organisaatiomuutoksia 
eikä lisähenkilöstön saamista. Kun palvelusai
kajärjestelmän uudistukseen liittyen tarkiste
taan palvelukseenastumisjärjestelmää, voidaan 
kantahenkilökuntaa nykyistä laajemmin ja te
hokkaammin käyttää varusmies- ja kertaushar
joituskoulutukseen liittyviin tehtäviin. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotuksen perustelut 

3 §. Yleisperusteluissa esitetyistä syistä ja 
puolustusvoimille lailla asetettujen valmiudel
listen ja koulutuksellisten tehtävien mahdolli
simman tarkoituksenmukaisen hoidon varmis
tamiseksi tulisi varusmiespalvelukseen vuosit
tain astuvien asevelvollisten ikärajaa alentaa ja 
siirtyä nykyistä joustavampaan palvelukseenas
tumisjärjestelmään. Tämän vuoksi lain 3 §:n 1 
momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, et
tä varusmiespalvelukseen vakinaisessa väessä 
astuisivat rauhan aikana vuosittain ne asevel
volliset, jotka sinä vuonna täyttävät 19 tai 20 
vuotta. 

Ilmaisu asevelvollisuuden suorittamisesta va
kinaisessa väessä korvataan yleisesti käsitteellä 
varusmiespalvelus. Kun varusmiespalveluksen 
käsitesisältö on selkeä ja termi on vakiintunut 
käytäntöön, se on nyt otettu käyttöön lakiteks
tissäkin. 

5 §. Asevelvollisten nykyiset varusmiespalve
lusajat ovat joko 240 tai 330 päivää. Pidempi 
palvelusaika on niillä asevelvollisilla, jotka 
koulutetaan upseereiksi, aliupseereiksi taikka 
tiettyihin asevelvollisuuslain soveltamisesta an
netun asetuksen (63/51) 54 §:ssä tarkemmin 
lueteltuihin teknillisiin tehtäviin. Käytännössä 
pidempi palvelusaika on nykyisin noin puolella 
asevelvollisuutensa suoriitavasta ikäluokasta. 
Puolustusvoimien jatkuva ja viime vuosina yhä 
nopeutunut tekninen kehitys asettaa koulutet
taville yhä lisääntyviä vaatimuksia. Edellä 
yleisperusteluissa tarkoitetuilla aloilla koulu
tustavoitteita ei voida täysimääräisesti saavut
taa nykyisen lyhyemmän palvelusajan puitteis
sa. Koulutuksen tarkoituksenmukaisen järjes
tämisen mahdollistamiseksi pykälässä ehdote
taan siirtymistä nykyistä joustavampaan palve
lusaikajärjestelyyn ottamalla nykyisten palve
lusaikojen lisäksi käyttöön uusi 285 päivän 
palvelusaika. Uusi palvelusaika merkitsisi ny
kyisiin palvelusaikoihin muutoksia siten, että 
yhtäältä osalle nykyjärjestelmän mukaisista 
240 päivän miehistä palvelusaikaa pidennettäi
siin 285 päivään, mutta toisaalta osalle 330 
päivän miehistä palvelusaikaa vastaavasti ly
hennettäisiin 285 päivään. 

Uuden palvelusajan käyttöönotto helpottaa 
myös siirtymistä uuteen palvelukseenastumis
eräjärjestelmään, jonka mukaan kahden kalen-

terivuoden aikana palvelukseen otettmsun ny
kyisten kuuden sijasta viisi palvelukseenastu
miserää. Saapumiserien suuruutta voitaisiin 
näin lisätä. Tämä puolestaan mahdollistaisi 
kouluttajahenkilöstön nykyistä järkiperäisem
män käytön ja kohdentamisen muun muassa 
valmim:syistä keskeiseen reserviläiskoulutuk
seen. 

Tarkoituksena on, että uudistus toteutetaan 
siten, ettei varusmiesten keskimääräinen palve
lusaika pitene. 

5 a §. Asevelvollisuuden tarkoituksesta ja 
palveluksen luonteesta johtuen asevelvollisten 
tulee alistua siihen, että heidän liikkumisva
pautensa palveluksen aikana on muita kansa
laisia rajoitetumpi. Palveluksen rasittavuus 
edellyttää toisaalta vastapainokseen riittävästi 
palautumiseen tarvittavaa vapaa-aikaa. 

Lakiin ehdotetaan lisättäväksi perussään
nökset yhtäältä palveluksen tarkoituksenmu
kaista järjestämistä varten tarpeellisesta paikal
laolovelvollisuudesta ja toisaalta oikeudesta le
poa ja virkistystä varten tarpeelliseen vapaa
aikaan. Asevelvollisen tulee pääsääntöisesti ol
la käytettävissä palvelustehtäviin silloin, kun 
häntä ei ole niistä sairauden, loman tai muun 
syyn vuoksi erikseen vapautettu. Jos asevelvol
linen joutuu palvelukseen sellaisena aikana, 
joka muutoin on yleisesti vapaa-aikaa tai jon
ka säännönmukaisesti olisi tullut olla hänen 
vapaa-aikaansa, on näin menetetty vapaa-aika 
pyrittävä mahdollisimman pian korvaamaan 
vastaavalla vapaa-ajalla. 

Uuteen palvelusaika- ja palvelukseenastu
misjärjestelmään siirryttäessä on tarkoitus sel
vittää, mikä vaikutus kantahenkilökunnan työ
aikamääräyksillä on asevelvollisten viikottaisen 
palveluksen järjestämiseen. 

8 §. Palvelukseenastumisjärjestelmän uudis
tukseen liittyen yleisiä vakinaiseen palveluk
seen astumispäiviä ei olisi enää tarpeen vahvis
taa vuosittain. Pykälän 1 momenttia ehdote
taan muutettavaksi siten, että se mahdollistaa 
palvelukseenastumispäivien vahvistamisen tar
peen mukaan esimerkiksi vain joka toinen 
vuosi. 

14 §. Pykälän 2 momentin mukaan lykkäys
tä ei voida myöntää asevelvolliselle, joka on 
ilman laillista syytä jäänyt määräpäivänä saa
pumatta vakinaiseen palvelukseen. Säännös on 
tarpeettoman ankara, kun jo vähäinenkin il-
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man laillista estettä tapahtunut myöhästyminen 
varusmiespalveluksesta estää lykkäyksen 
myöntämisen, vaikka hakijalla olisi sen saami
seksi hyvätkin perustelut. Kun lisäksi otetaan 
huomioon, että määräaikana vakinaiseen pal
velukseen ilman laillista estettä saapumatta 
jääminen on rangaistava teko, ehdotetaan 
säännös seuraamusten kasautumisen välttämi
seksi kumottavaksi. 

15 §. Voimassa olevassa muodossaan pykä
län 1 momentti ei mahdollista varusmiespalve
luksessa sairastuvan tai Ioukkaautuvan yli 25-
vuotiaan asevelvollisen määräämistä uudelleen 
tarkastettavaksi. Vaikka asevelvollinen toden
näköisesti paranisi niin hyvissä ajoin, että hän 
voisi suorittaa varusmiespalveluksensa loppuun 
ennen 30 ikävuoden täyttymistä, hänet on lain 
mukaan vapautettava rauhanaikaisesta varus
miespalveluksesta tai kokonaan asevelvollisuu
desta. Käytännössä on ilmennyt tapauksia, 
joissa yli 25-vuotias, useimmiten lykkäystä saa
nut asevelvollinen, on jouduttu vastoin tahto
aan vapauttamaan rauhanaikaisesta palveluk
sesta hänen sairastuttuaan palveluksessa olles
saan pitkähköksi ajaksi. Tällaiseksi on annet
tujen ohjeiden mukaan katsottu yli kahden 
kuukauden poissaolo palveluksesta sairauden 
tai vamman sekä niistä toipumisen johdosta. 

Mikäli palvelus ei ole kestänyt yli kuutta 
kuukautta, ei asevelvollisen katsota suoritta
neen varusmiespalvelustaan, eikä hänelle 
myöskään anneta sotilaspassia. Tämä taas 
saattaa ainakin joissakin tapauksissa omalta 
osaltaan vaikeuttaa asevelvollisen sijoittumista 
työelämässä. 

Poistamalla säännöksestä 25 vuoden ikäraja 
saatettaisiin kaikki asevelvolliset keskenään 
tasa-arvoiseen asemaan ja vähennettäisiin käy
tännössä ilmenneitä monia tämän lainkohdan 
ikärajasta johtuvia tulkintaongelmia. Nykyisen 
säännöksen perusteena olleen hallituksen esi
tyksenkin mukaan säännöksen tarkoituksena 
on ollut vain mahdollistaa varusmiehen va
pauttaminen palveluksesta vakinaisessa väessä 
rauhan aikana jo ennen sitä vuotta, jona hän 
täyttää 25 vuotta, kun asialliset edellytykset 
siihen ovat olemassa. Tämä mahdollisuus säi
lyy ehdotetun säännösmuutoksen jälkeenkin. 
Kaikilla palveluskelpoisilla asevelvollisilla olisi 
ikärajan poistamisen jälkeen mahdollisuus suo
rittaa varusmiespalveluksensa sen vuoden lop
puun mennessä, jona he täyttävät 30 vuotta. 

16 §. Pykälän nykyisen sanamuodon mu
kaan asevelvolliselle voidaan myöntää kuntoi-

suuslomaa tai pakottavasta henkilökohtaisesta 
syystä niin sanottua henkilökohtaista syylo
maa. Pykälään ehdotetaan nyt lisättäväksi 
säännökset ilman erikseen esitettävää syytä 
myönnettävästä 14 päivän henkilökohtaisesta 
lomasta sekä oman lapsen syntymän johdosta 
hoitovapaana myönnettävästä 6 päivän lomas
ta. 

18 §. Kertausharjoitusten merkitys puolus
tusvalmiutemme ylläpitämisessä on jatkuvasti 
lisääntynyt. Kun asevelvolliset koulutetaan ker
tausharjoituksissa juuri niihin tehtäviin, joihin 
heidät on suunniteltu poikkeusoloissa sijoitet
taviksi, kertausharjoitusten kokonaistulos riip
puu olennaisesti siitä, että harjoitettavien jouk
kojen kokoonpanot ovat mahdollisimman täy
delliset. Lykkäysten myöntäminen kertaushar
joituksista on siten erittäin ongelmallista. 
Eräistä avaintehtävistä lykkäystä ei voida lain
kaan myöntää vaarantamatta koko harjoituk
sen tarkoituksen toteutumista. 

Lykkäyksiä myönnetään laissa säädetyillä 
perusteilla. Näitä ovat perhe- ja taloudelliset 
syyt, toimeen tai ammattiin valmistuminen 
sekä opintojen harjoittaminen. Vaikka lyk
käysten myöntäminen edellä esitetyllä tavalla 
vaikeuttaakin kertausharjoitusten toimeenpa
noa, ehdotetaan lakia nyt muutettavaksi siten, 
että lykkäysperusteena voitaisiin nykyisten syi
den lisäksi ottaa huomioon myös ammatin tai 
elinkeinon harjoittamiseen liittyvät näkökoh
dat sekä erityisestä syystä myös asianomaisen 
asevelvollisen työnantajan etu. Nykyisen sisäl
töisenä säännös johtaa joissakin tapauksissa 
selvästi kohtuuttamaan lopputulokseen. 

Erityisen syyn voitaisiin katsoa olevan kysy
myksessä esimerkiksi silloin, jos yrityksen toi
minnan kannalta keskeisen tärkeän työntekijän 
poissaoJolla olisi laaja haitallinen vaikutus yri
tyksen muidenkin työntekijöiden työskentely
mahdollisuuksiin. Samoin olisi asianlaita, jos 
kertausharjoitus ajoittuisi yrityksen toimialan 
kannalta korvaamattoman tärkeään ajankoh
taan. Näin olisi myös, jos samasta työpaikasta 
muutoin kutsuttaisiin niin monta työntekijää, 
että se haittaisi olennaisesti yrityksen toimin
taa. 

23 §. Pykälän muutos tekisi mahdolliseksi 
kutsuntojen järjestämisen syys- ja lokakuun 
lisäksi myös marraskuun aikana. Kuukauden 
lisäaikaa tarvitsisivat lähinnä suuret sotilas
piirit, kuten Helsingin, Tampereen ja Turun 
piirit, jotta ne voisivat nykyistä tarkoituksen
mukaisemmalla tavalla hoitaa kutsuntojensa 
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järjestelyt ja muut samaan ajankohtaan sattu
vat tehtävänsä. 

Voimassa olevassa laissa ei ole yksiselitteises
ti ilmaistu sitä käytännössä itsestään selvänä 
pidettyä periaatetta, että kutsunnanalainen on 
velvollinen osallistumaan ensi sijassa sen soti
laspiirin kutsuntoihin, jonka valvonnassa hän 
on. Tulkintaongelmien välttämiseksi ehdote
taan lainkohtaa muutettavaksi vastaamaan ny
kyistä käytäntöä. Edellä 3 § :n perusteluissa 
ehdotettu joustavaan palvelukseenastumisjär
jestelmään siirtyminen edellyttää myös vuosit
tain asevelvollisille järjestettävien kutsuntojen 
aikaistamista yhdellä vuodella. Lainkohtaa eh
dotetaan näin ollen muutettavaksi siten, että 
kutsunnanalaisia olisivat kaikki kutsuntavuon
na 18 vuotta täyttävät asevelvolliset. 

Kansanterveyslain säännöksiin nojautuva 
menettely mahdollistaa kutsunnanalaisille ase
velvollisille suoritettavan niin sanotun ennakko
terveystarkastuksen paikkakunnan terveyskes
kuksessa. Sotilaspiirien esikunnat ovat suorit
taneet tarkastuksen järjestelyt yhdessä läänin
hallitusten sosiaali-ja terveysosaston sekä ter
veyskeskusten kanssa. Järjestelmä on käytän
nössä osoittautunut erinomaisen toimivaksi. 
Sen avulla on kutsunnanalaisten palveluskel
poisuus pystytty määrittämään aiemmin käy
tössä ollutta lääkärintarkastusmenettelyä tar
koituksenmukaisemmin ja perusteellisemmin. 
Voimassa olevaan asevelvollisuuslakiin ei kui
tenkaan sisälly ennakkoterveystarkastusta kos
kevaa säännöstä. Tämän vuoksi pykälään eh
dotetaan lisättäväksi uusi 3 momentti, joka 
sisältäisi kutsuntaikäluokan asevelvollisille vel
vollisuuden osallistua terveyskeskuksissa toi
meenpantaviin ennakkoterveystar kastuksiin. 
Tarkemmat menettelyä koskevat säännökset 
on tarkoitus antaa asetuksella. 

27 §. Pykälän 1 momentin mukaan määrä
tään asevelvolliset kutsunnassa tai sotilaspiirin 
esikunnan määräämässä tarkastuksessa nykyi
sin palvelukseen johonkin kutsuntaa seuraavan 
vuoden kolmeen yleiseen palvelukseenastumis
erään. 

Varusmiespalveluksen niveltäminen keskias
teen koulutukseen sekä palvelukseen astuvien 
asevelvollisten koulutusmäärien tasaaminen 
edellyttävät momentin muuttamista siten, että 
asevelvollisia voitaisiin määrätä joustavasti 
palvelukseen kutsuntaa seuraavien kahden ka
lenterivuoden yleisinä vakinaiseen palvelukseen 
astumispäivinä. Kun samanaikaisesti siirryttäi
siin edellä 5 §:n perusteluissa selostettuun uu-

teen järjestelmään, jonka mukaan kahden ka
lenterivuoden aikana olisi viisi palvelukseenas
tumiserää, niin käytännössä jokaisen asevelvol
lisen osalta valittavissa olisi nykyisten kolmen 
sijasta viisi palvelukseenastumiserää. Monissa 
tapauksissa näin vältyttäisiin myös lyhyiden 
lykkäysten myöntämisestä. 

Nykyisen 2 momentin mukaan on asevelvol
linen, jolla palvelukseenastumispäivänä on lail
linen este, velvollinen astumaan palvelukseen 
esteen lakkaamista lähinnä seuraavana yleisenä 
varusmiespalvelukseen astumispäivänä, jollei 
häntä eri päätöksellä ole heti laillisen esteen 
päätyttyä määrätty saapumaan palvelukseen. 
Säännöksen kirjaimellinen soveltaminen mer
kitsisi sitä, että aivan lyhytaikainenkin laillinen 
este siirtäisi palvelukseen astumista noin neljäl
lä kuukaudella. Koska tästä saattaa aiheutua 
asevelvolliselle esimerkiksi työsuhteen tai opis
kelun järjestämisen johdosta ongelmia, on 
käytännössä varusmiespalvelukseen saapuva 
mies otettu vastaan, vaikka laillinen este olisi
kin aiheuttanut muutaman päivän myöhästy
misen. 

Tämän joustavan käytännön vakiinnuttami
seksi ja asevelvollisen oikeusaseman selkiinnyt
tämiseksi ehdotetaan momenttia muutettavaksi 
siten, että asevelvollisen tulisi pääsääntöisesti 
astua palvelukseen heti laillisen esteen lakat
tua. Kun kuitenkin pitkäaikainen laillinen este 
saattaisi aiheuttaa haitallista jälkeenjäämistä 
normaalista koulutusrytmistä, ehdotetaan, että 
sotilaspiirin esikunta saisi erikseen tällaisessa 
tapauksessa määrätä miehelle uuden palveluk
seen astumisajankohdan. 

Voimassa olevan 3 momentin mukaan ase
velvollista ei voida velvoittaa astumaan palve
lukseen enää sen jälkeen, kun hän on täyttänyt 
30 vuotta. Säännös tarkoittaa palvelukseen 
velvoittamista. Sen sijaan se ei koske jo aloite
tun palveluksen jatkamista, johon 30 vuoden 
iän saavuttaminen ei vaikuta. Niinpä esimer
kiksi luvattomasti poissa olleen varusmiehen 
on jatkettava varusmiespalvelustaan poissa
olon päätyttyä, vaikka hän olisikin tuolloin jo 
yli 30-vuotias. Tämän palveluksen jatkamisvel
vollisuuden on katsottu olevan voimassa siihen 
saakka, kunnes asianomainen ikänsä puolesta 
siirtyy nostoväkeen. Käytännössä yli 30-vuoti
aina varusmiespalvelusta suorittavien asevel
vollisten määrä on hyvin vähäinen. Merkitystä 
tällä ikärajalla on lähinnä karkaamisrikoksen 
syyteoikeuden vanhenemisajan alkamisen kan
nalta. Se alkaa siitä hetkestä, jolloin palveluk-
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sen jatkamisvelvollisuus päättyy eli siis nosto
väkeen siirtymisestä lukien. 

Pykälän nykyisen 4 momentin mukaan vaki
naisessa palveluksessa oleva 30 vuotta täyttä
nyt asevelvollinen, joka pääsee rangaistuslai
toksesta vapaaksi tai ehdonalaiseen vapauteen, 
on vapautettava vakinaisesta palveluksesta rau
han aikana. 

Yli 30-vuotiasta ei enää määrätä varusmies
palvelukseen eikä yli 30-vuotiaana rangaistus
laitoksesta vapautettu enää ole velvollinen jat
kamaan varusmiespalvelustaan. Tämän vuoksi, 
ja jotta asevelvolliset tulisivat ikänsä suhteen 
keskenään samanarvoiseen asemaan, ehdote
taan 3 momentissa nyt säädettäväksi, että vel
vollisuus suorittaa varusmiespalvelusta vaki
naisessa väessä rauhan aikana päättyisi sen 
vuoden lopussa, jona asevelvollinen täyttää 30 
vuotta. Nykyiseen järjestelmään verrattuna 
muutos merkitsisi toisaalta palvelustaan jo 
suorittavan tai karkuteillä olevan varusmiehen 
palvelusvelvollisuuden päättymistä nykyistä ai
kaisemmin. Toisaalta se merkitsisi palveluk
seenastumisvelvollisuuden vähäistä pitenemistä 
nykyisestä 30 vuoden iän saavuttamisesta sen 
vuoden loppuun, jonka kuluessa mainittu ikä 
on saavutettu. Sotilaskarkureiden osalta syyt
teeseenpano-oikeuden vanheneminen alkaisi 
sanotusta ajankohdasta lukien. Ehdotettu 
muutos selkiinnyttää lain soveltamista, kun 
varusmiespalveluksen suorittamisvelvollisuu
delle saadaan vain yksi kaikkiin tapauksiin 
soveltuva selkeä takaraja. Lisäksi on todetta
va, että yli 30-vuotiaita on ollut varsin harvoin 
palveluksessa, ja että yli 30-vuotiaiden karku
reiden veivoittaminen koulutukseen ei ole puo
lustusvoimien kannalta tarkoituksenmukaista. 

31 §. Pykälän muutosehdotus on lähinnä 
tekninen. Se johtuu kutsunta- ja palvelukseen
astumisikärajan alentamisesta vuodella. Samal
la luovuttaisiin hakemusten kaavamaisesta jät
töajasta. Säännöksen mukaan vapaaehtoisena 
varusmiespalvelukseen haluavan olisi toimitet
tava kirjallinen hakemuksensa sotilaspiirin esi
kunnalle puolustusministeriön määräämänä ai
kana viimeistään sinä vuotena, jona hän täyt
tää 18 vuotta. Vapaaehtoishakemuksessa tar
vittavista liitteistä säädettäisiin asetuksella. 

33 §. Pykälän 3 ja 4 momentin muutostarve 
johtuu 5 §:n kohdalla lähemmin perustellusta 
pal vei usaikaj ärj estelmän muutoksesta. 

37 §. Voimassa oleva säännös palvelukseen 
kutsumista koskevan päätöksen täytäntöön
pantavuudesta mahdollisesta valituksesta huo-

limatta koskee vain vakinaiseen palvelukseen 
eli varusmiespalvelukseen astumista. Vastaavaa 
säännöstä ei reservin kertausharjoitusten osalta 
ole. Kertausharjoitukset ovat viime vuosina 
kuitenkin tuntuvasti lisääntyneet ja niiden 
osuus on muodostunut yhä merkittävämmäksi 
puolustusvalmiutemme ylläpitämisessä. Jos va
lituksen tekeminen kertausharjoituksiin mää
räämistä koskevasta päätöksestä jo sinänsä 
oikeuttaisi jäämään pois kertausharjoituksista, 
saattaisi tästä aiheutua kertausharjoitusten to
teutumisen vaarantuminen. Viivyttelemällä va
lituksen tekemisessä voitaisiin kertausharjoi
tuksista valituksen ratkaisusta riippumatta to
siasiallisesti välttyä. Voimassa olevien säännös
ten mukaan ei valituksen tekemiselle vielä vii
me tingassa ennen harjoituksen alkua ole estet
tä. Asevelvollinen voisi tällä tavalla tosiasialli
sesti välttää kertausharjoitusvelvollisuutensa. 
Onkin välttämätöntä, että lain 37 §:n 3 mo
menttia muutetaan ehdotetuna tavalla. Tällöin 
myös kertausharjoitukseen kutsumista koskeva 
päätös voidaan panna täytäntöön valituksesta 
huolimatta. 

45 §. Pykälän voimassa olevan 3 momentin 
ensimmäisen virkkeen mukaan voidaan Suo
men kansalaiseksi otettu ulkomaan kansalai
nen, joka siinä maassa on täyttänyt rauhanai
kaisen palvelusvelvollisuutensa, vastavuoroi
suuden perusteella vapauttaa Suomessa palve
lemasta vakinaisessa väessä rauhan aikana. 
Vastavuoroisuussopimukset on solmittu varsin 
harvojen ulkovaltojen kanssa. Näitä ovat Poh
joismaat, Yhdysvallat ja Argentiina. Käytän
nössä on esiintynyt kuitenkin tapauksia, joissa 
muiden kuin edellä mainittujen maiden kansa
laisia on Suomen kansalaisuuden saatuaan vel
voitettu täällä suorittamaan varusmiespalvelus, 
vaikka he ovatkin sen jo aikaisemmassa koti
maassaan suorittaneet. Kun asianomaiset 
yleensä ovat tuolloin olleet jo lähes 30 vuotiai
ta, on tämä velvoite senkin vuoksi saattanut 
tuntua kohtuuttomalta. 

Momentin toisen virkkeen mukaan voidaan 
asevelvollinen Suomen mies, jolla on myös 
vieraan maan kansalaisuus ja joka ei vakinai
sesti asu Suomessa, vapauttaa kokonaan tai 
osaksi asevelvollisuudesta. 

Kansalaisuuslakia on muutettu vuonna 1984 
annetulla lailla siten, että tällaiset kaksoiskan
salaisuustapaukset saattavat nykyisestään lähi
vuosina merkittävästi lisääntyä. 

Edellä esitetyn vuoksi lakia tulisi muuttaa 
siten, että ulkomaalainen, joka saa Suomen 
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kansalaisuuden, voitaisiin kaksinkertaisen ase
velvollisuuden estämiseksi vastavuoroisuudesta 
riippumatta anomuksesta vapauttaa rauhanai
kaisen varusmiespalveluksen suorittamisesta 
joko kokonaan tai osittain. Edellytyksenä hä
nen anomuksensa hyväksymiselle olisi kuiten
kin, että hän on jo kokonaan tai osittain 
suorittanut entisessä kotimaassaan asevelvolli
sen rauhanaikaisen palvelusvelvollisuutensa. 

Niin sanottujen kaksoiskansalaisten osalta 
säännöstä ehdotetaan muutettavaksi siten, että 
vapauttaminen kokonaan tai osittain rauhanai
kaisen varusmiespalveluksen suorittamisesta 
Suomessa tapahtuisi anomuksesta ja olisi mah
dollista samoin edellytyksin kuin Suomen kan
salaiseksi otetun ulkomaalaisen vapauttami
nen. Ehdotetussa muodossaan säännös oikeut
taisi vapauttamaan asevelvollisen ainoastaan 
rauhanaikaisen varusmiespalveluksen suoritta
misesta eikä asevelvollisuudesta kuten nykyisin 
on asianlaita. 

Koska vapauttaminen kokonaan tai osittain 
rauhanaikaisen asevelvollisuuden suorittami
sesta edellyttäisi yksittäistapauksellista koko
naisharkintaa, tulisi anomusten ratkaisijana ol
la sama viranomainen. Näin menetellen voitai
siin päästä yhtenäiseen käytäntöön Suomen 
kansalaisiksi otettujen ulkomaalaisten ja niin 
sanottujen kaksoiskansalaisten asevelvollisuus
asioiden käsittelyssä. Tämän vuoksi ehdote
taankin, että edellä tarkoitetut vapauttamis
anomukset käsittelisi ja ratkaisisi pääesikunta. 

Erityisestä syystä olisi lisäksi tarvittaessa voi
tava vapauttaa varusmiespalveluksesta rauhan 
aikana sellainenkin kaksoiskansalaisuuden 
omaava Suomen kansalainen, jonka varsinai
nen asunto ja koti ei ole Suomessa, riippumat
ta siitä, onko asianomainen suorittanut asevel
vollisuutensa varsinaisessa kotimaassaan. Täl
laisessa tapauksessa vapauttamisesta päättäisi 
puolustusministeriö. Vapauttamisen edellytyk
siä harkittaessa, ratkaisevana pidettäisiin sitä, 
minkälaiset asianomaisen tosiasialliset siteet 
Suomeen ovat. Jos varsinaisia siteitä ei olisi 
lainkaan tai ne olisivat löysät, ei asianomaisen 
veivoittaminen varusmiespalveluksen suoritta
miseen Suomessa olisi tarkoituksenmukaista. 

Tarkemmat säännökset vapauttamisen pe
rusteista annettaisiin asetuksella. 

50 a §. Asevelvollisena palvelevan oikeutta 
poliittiseen toimintaan säännellään vuoden 
1984 alussa voimaan tulleessa rikoslain 45 lu
vun 26 §:ssä. Säännös on sikäli aukollinen 
että siinä ainoastaan säädetään rangaistavaksi 

l~vaton poliittinen toiminta, mutta ei säännellä 
Sit.ä, millä edellytyksillä lupa voidaan myöntää 
tai evätä. 

Eduskunta sisällytti hallituksen esitykseen 
(n:o 85/1981 vp.) laiksi rikoslain täydentämi
sestä sotilasrikoksia koskevilla säännöksillä 
sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi antamaansa 
vastaukseen seuraavan lausuman: 

"Eduskunta katsoo, että osallistu
mislupien myöntämistä varusmiehille ja 
reserviläisille puoluepoliittiseen toimin
taan sekä kantahenkilökunnan osalta 
kunnallisten luottamustehtävien hoita
mista koskeva nykyinen käytäntö on 
laissa taattava. Tätä tarkoittavat sään
nökset eivät eduskunnan käsityksen 
mukaan kuitenkaan sovi rikoslakiin. 
Eduskunta edellyttää hallituksen huo
lehtivan siitä, että erikseen selvitetään, 
onko asiasta tarkoituksenmukaista sää
tää erillisellä lailla vai voidaanko tarvit
tavat säännökset sijoittaa johonkin voi
massa olevaan lakiin, esimerkiksi ase
velvollisuuslakiin.'' 

Ehdotus sisältää sen, että eduskunnan toivo
mus toteutuu varusmiesten ja reserviläisten 
osalta. Poliittiseen toimintaan osallistumislu
pien nykyinen myöntämiskäytäntö tulee näin 
laissa taatuksi. Pääsääntönä tulee siten ole
maan, että osallistumislupa on annettava aina 
jos osallistuminen voi tapahtua asianomaise~ 
vapaa-aikana ja haittaamatta hänen palvelus
tehtäviensä suorittamista. Nykyisen käytännön 
mukaisesti julkisia poliittisia tilaisuuksia ja 
kokouksia ei saisi järjestää eikä muutakaan 
poliittista toimintaa harjoittaa puolustusvoi
mien alueilla ja muuallakin niihin olisi osallis
tuttava muussa kuin sotilaspuvussa. 

Osallistumislupa voitaisiin erityisestä syystä 
myöntää, vaikka edellä tarkoitetut edellytykset 
ei.~ät ~~ikilta o~iltaa~ täyttyisi. Erityisenä syy
na VOISI olla esimerkiksi asianomaisen merkit
tävä kunnallinen tai valtiollinen luottamustoi
mi tai näkyvä asema poliittisessa puolueessa. 

Edellä tarkoitettujen perusteiden mukaisesti 
määräytyisi pykälän 2 momentin mukaan myös 
palvelustaan suorittavien asevelvollisten oikeus 
osallistua palvelusolosuhteittensa kehittämistä 
edistävään toimintaan. 

Varusmiestoimikuntajärjestelmä on toiminut 
varusmiesten viihtyvyyttä ja palvelusmotivaa-
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tiota edistävänä yhteistoimintaelimenä puolus
tusvoimissa 1960-luvun lopulta lukien. 

Eduskunnan lausumaa ei kantahenkilökun
nan osalta voida toteuttaa asevelvollisuuslain 
yhteydessä. Tältä osin asia jää myöhempien 
lainsäädäntötoimien varaan. 

50 b §. Voimassa olevassa laissa ei ole ni
menomaista säännöstä asevelvollisena palvele
vien eräistä keskeisistä taloudellisista ja sosiaa
lisista oikeuksista ja etuuksista. Käytännössä 
ne ovat aina asevelvollisina palveleville kuulu
neet, mutta niitä on ilmeisesti pidetty niin 
itsestään selvinä, ettei asiasta ole sisällytetty 
edes puitesääntelyjä asevelvollisuuslakiin. 

Nyt lakiin lisättävällä säännöksellä tämä 
puute poistuu ja puheena olevat oikeudet ja 
etuudet saavat lain tasolla olevan perustan. 
Niiden sisältö konkretisoituu erikseen annetuis
sa säännöksissä ja määräyksissä, jotka useissa 
tapauksissa ovat vielä sidoksissa valtion tulo
ja menoarvioon. 

Pykälään sisältyvä luettelo ei ole tyhjentävä. 
Muuhun ylläpitoon sisältyvät siten esimerkiksi 
oikeus päivärahaan, ilmaismatkat ja muut vas
taavat etuudet. 

Asevelvollisten kaikkinaisia aineellisia etuuk
sia koskevan sääntelyn lisäksi pykälään on 
sisällytetty säännös, jonka mukaan asevelvolli
sella on oikeus saada asiantuntevaa apua pal
velukseensa liittyvissä oikeus- ja sosiaaliturvaa 
koskevissa asiOissa. Pykälässä tarkoitettua 
apua annettaisiin puolustusvoimien oman or
ganisaation puitteissa. Tähän tarvittavia voi
mavaroja pyritään lisäämään muun muassa 
sosiaalikuraattorijärjestelmää kehittämällä. 

50 c §. Pykälä sisältää yleisen syrjintäkiel
lon. Säännös perustuu Suomea velvoittavaan 

2 380275S 

Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksessa 
vuonna 1966 hyväksyttyyn kansalaisoikeuksia 
ja poliittisia oikeuksia koskevaan yleissopi
mukseen (SopS 8176). Syrjintäkielto merkitsee 
sitä, ettei ketään saa asevelvollisuuden täytän
töönpanossa perusteettomasti asettaa toista 
edullisempaan tai epäedullisempaan asemaan 
rodun, ihonvärin, kielen, uskonnon, poliittisen 
tai muun mielipiteen, kansallisen tai yhteiskun
nallisen alkuperän, omaisuuden, syntyperän tai 
muun aseman vuoksi. 

2. Voimaantulo 

Laki olisi saatettava voimaan vuoden 1989 
alusta. Vuoden 1989 syksyllä pidettäviin kut
suntoihin osallistuisi näin poikkeuksellisesti 
kaksi ikäluokkaa eli viimeistä kertaa nykyiseen 
tapaan ne asevelvolliset, jotka sinä vuonna 
täyttävät 19 vuotta ja uuden järjestelmän mu
kaisesti ne asevelvolliset, jotka sinä vuonna 
täyttävät 18 vuotta. Siirtymävaiheessa 19-vuo
tiaat määrättäisiin astumaan palvelukseen kut
suntaa seuraavan vuoden aikana ja 18-vuotiaat 
uuden käytännön mukaisesti kutsuntaa seuraa
vien kahden vuoden aikana. Asevelvollisten 
uutta palvelusaikajärjestelmää sovellettaisiin 
niihin asevelvollisiin, jotka astuvat palveluk
seen 1 päivänä tammikuuta 1990 tai sen jäl
keen. Vuoden 1989 aikana palvelukseen astu
vien asevelvollisten palvelusaika määräytyy tä
män lain voimaan tullessa voimassa olevien 
säännösten mukaisesti. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
asevelvollisuuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 15 päivänä syyskuuta 1950 annetun asevelvollisuuslain (452/50) 14 §:n 2 momentti, 

sellaisena kuin se on 21 päivänä toukokuuta 1971 annetussa laissa (387/71), 
muutetaan 3 §:n 1 momentti, 5 §, 8 §:n 1 momentti, 15 §:n 1 momentti, 16 §:n 1 momentti, 

18 §:n 2 momentti, 23 §:n 1 momentti ja 2 momentin 1 kohta, 27 §, 6luvun otsikko, 31 §, 33 §:n 
3 ja 4 momentti, 37 §:n 4 momentti sekä 45 §:n 3 momentti, 

sellaisina kuin niistä ovat 15 §:n 1 momentti mainitussa 21 päivänä toukokuuta 1971 annetussa 
laissa, 16 §:n 1 momentti 6 päivänä huhtikuuta 1966 annetussa laissa (221/66) ja 27 §muutettuna 
mainitulla 6 päivänä huhtikuuta 1966 annetulla lailla ja 14 päivänä tammikuuta 1972 annetulla 
lailla (25/72), sekä 

lisätään lakiin uusi 5 a §, 23 §:ään uusi 3 momentti sekä lakiin uusi 50 a-50 c § seuraavasti: 

3 § 
Varusmiespalvelukseen vakinaisessa väessä 

(varusmiespalvelus) rauhan aikana astuu vuo
sittain erikseen annettavan palvelukseenastu
mismääräyksen perusteella asevelvollisia niistä 
ikäluokista, jotka sinä vuonna täyttävät 19 tai 
20 vuotta. 

5 § 
Varusmiespalvelusaika on vähintään 240 päi

vää. Niiden asevelvollisten palvelusaika, jotka 
määrätään koulutettaviksi asetuksella tarkem
min säädettäviin miehistön erityistaitoa vaati
viin tehtäviin, on 285 päivää. Upseereiksi, 
aliupseereiksi ja asetuksella tarkemmin säädet
täviin miehistön vaativimpiin erityistehtäviin 
koulutettavien asevelvollisten palvelusaika on 
330 päivää. 

5 a § 
Palveluksen tarkoituksenmukaista järjestä

mistä varten asevelvollisen tulee olla paikalla 
silloin, kun häntä ei ole sairauden, loman tai 
muun syyn vuoksi erikseen vapautettu palve
lustehtävistä. 

Asevelvollisella on oikeus lepoa ja virkistystä 
varten tarpeelliseen vapaa-aikaan. 

8 § 
Asevelvollisten yleiset varusmiespalvelukseen 

astumispäivät määrää puolustusministeriö. 

15 § 
Jos varusmiespalveluksessa oleva asevelvolli

nen todetaan pitkähköksi ajaksi palvelukseen 
kykenemättömäksi, on hänet vapautettava pal
veluksesta toistaiseksi. Uudessa tarkastuksessa 

on ratkaistava, onko hänet määrättävä jälleen 
varusmiespalvelukseen, vapautettava varus
miespalveluksesta rauhan aikana, vapautettava 
kokonaan asevelvollisuudesta tai onko hänet 
määrättävä saapumaan uudelleen tarkastetta
vaksi. Määräys uudelleen tarkastamisesta voi
daan uudistaa yhden tai useamman kerran. 

16 § 
Asevelvollisella on oik_eus palvelusaikanaan 

yhteensä 14 päivän henkilökohtaiseen lomaan, 
joka myönnetään ilman erikseen esitettävää 
syytä, sekä lisäksi oman lapsen syntymän yh
teydessä pidettävään 6 päivän hoitovapaaseen. 
Jos hän on palvelusaikanaan erityisesti kun
nostautunut, hänelle voidaan, mikäli olosuh
teet sen sallivat, antaa kuntoisuuslomaa yh
teensä enintään 30 päivää. 

18 § 

Lykkäystä reservin kertausharjoituksista voi
daan myöntää myös asevelvolliselle, jolle lyk
käys hänen perhe- tai taloudellisten olojensa 
taikka ammatin tai elinkeinon harjoittamiseen 
liittyvien syiden vuoksi on erittäin tarpeellinen, 
ja asevelvolliselle, joka valmistuu johonkin 
toimeen tai ammattiin taikka käy koulua tai 
harjoittaa opintoja ja jonka kehitys tuntuvasti 
kärsisi, jollei hän saisi lykkäystä, sekä erityises
tä syystä asevelvolliselle, jonka osallistuminen 
kertausharjoituksiin aiheuttaisi hänen työnan
tajansa toiminnalle olennaista haittaa tai va
hinkoa. 
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23 § 
Asevelvollisten kutsunnat järjestetään vuo

sittain syyskuun 1 päivän ja joulukuun 1 päi
vän välisenä aikana. Kutsunnanalainen on vel
vollinen saapumaan ensisijaisesti sen sotilas
piirin kutsuntaan, jonka valvontaan hän kuu
luu. 

Kutsunnanalaisia ovat: 
1) kaikki miespuoliset kansalaiset, jotka sinä 

kutsuotavuonna täyttävät 18 vuotta; 

Jollei asetuksella toisin säädetä, ovat 2 mo
mentin 1 kohdassa tarkoitetut kutsunnanalai
set, ulkomailla asuvia tai työnsä vuoksi oleske
levia lukuun ottamatta, velvollisia osallistu
maan ennakolta järjestettävään terveystarkas
tukseen. 

27 § 
Kutsunnassa tai sotilaspiirin esikunnan mää

räämässä tarkastuksessa palvelukseen hyväksy
tyt asevelvolliset määrätään astumaan palve
lukseen kutsuntaa seuraavien kahden kalenteri
vuoden yleisinä varusmiespalvelukseen astu
mispäivinä. Kullekin asevelvolliselle on annet
tava tai muulla tavoin todisteellisesti toimitet
tava palvelukseenastumismääräys hyvissä ajoin 
ennen palvelukseenastumispäivää. Kun sotilas
piirin esikunnan määräämä tarkastus toimite
taan kutsuntojen jälkeen, voidaan tällaisessa 
tarkastuksessa hyväksytty asevelvollinen mää
rätä astumaan palvelukseen heti tai tarkastusta 
seuraavana yleisenä varusmiespalvelukseen as
tumispäivänä. Sama koskee lykkäystä saaneen 
asevelvollisen palvelukseen määräämistä lyk
käysajan päätyttyä. 

Laillisen esteen takia määräaikana varus
miespalvelukseen saapumatta jääneen asevel
vollisen on astuttava palvelukseen heti esteen 
lakattua, jollei sotilaspiirin esikunta ole mää
rännyt hänelle muuta palvelukseenastumisai
kaa. 

Velvollisuus suorittaa varusmiespalvelusta 
rauhan aikana päättyy sen vuoden lopussa, 
jona asevelvollinen täyttää 30 vuotta. 

6 luku 

Vapaaehtoiset ja upseereiksi tai 
aliupseereiksi taikka erityisiin tehtäviin 

koulutettavat 

31 § 
Jos 17 vuotta täyttänyt asevelvollinen haluaa 

astua vapaaehtoisena varusmiespalvelukseen, 

hänen on toimitettava sitä koskeva kirjallinen 
hakemuksensa asianomaisen sotilaspiirin esi
kunnalle puolustusministeriön määräämänä ai
kana viimeistään sinä vuonna, jona hän täyttää 
18 vuotta. 

33 § 

Asevelvollinen, joka havaitaan sopivaksi 
muuhun 5 §:ssä tarkoitettuun pitempää palve
lusaikaa edellyttävään tehtävään, voidaan 
määrätä koulutettavaksi sellaiseen tehtävään. 

Edellä 1-3 momentissa tarkoitettu määräys 
on ilmoitettava asianomaiselle asevelvolliselle 
viimeistään kolme kuukautta ennen kuin hänen 
palvelusaikansa 5 §:n nojalla muuten päättyisi. 

37 § 

Palvelukseen kutsumista koskeva päätös 
pannaan täytäntöön valituksesta huolimatta. 

45 § 

Suomen kansalaiseksi otetun ulkomaan kan
salaisen, joka on siinä maassa kokonaan tai 
osittain suorittanut asevelvollisen rauhanaikai
sen palvelusvelvollisuuden, voi pääesikunta ha
kemuksesta kokonaan tai osittain vapauttaa 
varusmiespalveluksesta rauhan aikana siten 
kuin siitä asetuksella tarkemmin säädetään. 
Samoin edellytyksin voi pääesikunta hakemuk
sesta kokonaan tai osittain vapauttaa varus
miespalveluksesta rauhan aikana Suomen kan
salaisen, jolla on myös toisen valtion kansalai
suus. Puolustusministeriö voi erityisestä syystä 
hakemuksesta vapauttaa varusmiespalvelukses
ta rauhan aikana Suomen kansalaisen, jolla on 
myös toisen valtion kansalaisuus ja jonka var
sinainen asunto ja koti ei ole Suomessa. 

50 a § 
Asevelvolliselle on myönnettävä lupa poliit

tisten luottamustointen hoitamiseen ja lupa 
osallistua alustuksia tai esitelmiä pitämällä 
taikka puoluepoliittisista asioista mielipiteitä 
lausumalla puolueen tai puoluepoliittista toi
mintaa harjoittavan tai sitä tukevan yhdistyk
sen julkiseen tilaisuuteen tai muuhun kokouk
seen, jos tehtävien hoitaminen ja osallistumi
nen voi tapahtua asianomaisen vapaa-aikana ja 
haittaamatta hänen palvelustehtäviensä suorit
tamista. Muutoin voidaan lupa myöntää, jos 
siihen on erityinen syy. 
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Varusmiespalvelusta suorittavalle asevelvolli
selle on 1 momentissa säädetyin edellytyksin 
myönnettävä myös lupa osallistua palvelusolo
suhteittensa kehittämistä edistävään toimin
taan. 

50 b § 
Tämän lain nojalla palvelustaan suorittaval

la asevelvollisella on oikeus maksuttomaan ma
joitukseen, muonitukseen, vaatetukseen, ter
veydenhuoltoon sekä muuhun ylläpitoon sa
moin kuin taloudellisiin ja sosiaalisiin etuuk
siin siten kuin niistä erikseen säädetään tai 
määrätään. Palvelukseensa liittyvissä oikeus
ja sosiaaliturvaa koskevissa asioissa asevelvolli
sella on oikeus tarvittaessa saada asiantuntevaa 
apua. 

50 c § 
Tähän lakiin perustuvaa palvelusvelvolli

suutta täytäntöön pantaessa ketään ei saa pe-

Helsingissä 3 päivänä kesäkuuta 1988 

rusteettomasti asettaa to1snn nähden eri ase
maan rodun, syntyperän, kielen, uskonnon, 
poliittisen tai muun mielipiteen taikka muun 
näihin verrattavan syyn vuoksi. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1989. 

Tämän lain 5 §:n sekä 33 §:n 3 ja 4 momen
tin säännöksiä sovelletaan niihin asevelvolli
siin, jotka astuvat palvelukseen 1 päivänä tam
mikuuta 1990 tai sen jälkeen. Vuoden 1989 
aikana palvelukseen astuvien asevelvollisten 
palvelusaika määräytyy tämän lain voimaan 
tullessa voimassa olevien säännösten mukaises
ti. 

Sen estämättä, mitä 23 §:n 2 momentin 1 
kohdassa säädetään, ovat kutsunnanalaisia 
vuonna 1989 myös ne miespuoliset kansalaiset, 
jotka vuonna 1989 täyttävät 19 vuotta. Heistä 
palvelukseen hyväksytyt määrätään astumaan 
palvelukseen vuoden 1990 yleisinä varusmies
palvelukseen astumispäivinä. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Puolustusministeri Ole Norrback 
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Liite 

Laki 
asevelvollisuuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 15 päivänä syyskuuta 1950 annetun asevelvollisuuslain (452/50) 14 §:n 2 momentti, 

sellaisena kuin se on 21 päivänä toukokuuta 1971 annetussa laissa (387 /71), 
muutetaan 3 §:n 1 momentti, 5 §, 8 §:n 1 momentti, 15 §:n 1 momentti, 16 §:n 1 momentti, 

18 §:n 2 momentti, 23 §:n 1 momentti ja 2 momentin 1 kohta, 27 §, 6luvun otsikko, 31 §, 33 §:n 
3 ja 4 momentti, 37 §:n 4 momentti sekä 45 §:n 3 momentti, 

sellaisina kuin niistä ovat 15 §:n 1 momentti mainitussa 21 päivänä toukokuuta 1971 annetussa 
laissa, 16 §:n 1 momentti 6 päivänä huhtikuuta 1966 annetussa laissa (221/66) ja 27 §muutettuna 
mainitulla 6 päivänä huhtikuuta 1966 annetulla lailla ja 14 päivänä tammikuuta 1972 annetulla 
lailla (25/72), sekä 

lisätään lakiin uusi 5 a §, 23 §:ään uusi 3 momentti sekä lakiin uusi 50 a-50 c § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

3 § 
Palvelemaan vakinaisessa väessä astuu rau

han aikana vuosittain yksi ikäluokka, nimittäin 
ne asevelvolliset, jotka sinä vuonna täyttävät 
kaksikymmentä vuotta. 

5 § 
Yleinen palvelusaika vakinaisessa väessä on 

kaksisataaneljäkymmentä päivää. 
Niiden asevelvollisten palvelusaika, jotka 

määrätään koulutettaviksi reservin upseereiksi 
taikka asetuksella tarkemmin määrättäviin tek
nillisiin tehtäviin, on kolmesataakolmekym
mentä päivää. 

8 § 
Asevelvollisten yleiset vakinaiseen palveluk

seen astumispäivät määrää vuosittain puolus
tusministeriö. 

Ehdotus 

3 § 
Varusmiespalvelukseen vakinaisessa väessä 

(varusmiespalvelus) rauhan aikana astuu vuo
sittain erikseen annettavan palvelukseenastu
mismääräyksen perusteella asevelvollisia niistä 
ikäluokista, jotka sinä vuonna täyttävät 19 tai 
20 vuotta. 

5 § 
Varusmiespalvelusaika on vähintään 240 päi

vää. Niiden asevelvollisten palvelusaika, jotka 
määrätään koulutettaviksi asetuksella tarkem
min säädettäviin miehistön erityistaitoa vaati
viin tehtäviin, on 285 päivää. Upseereiksi, 
aliupseereiksi ja asetuksella tarkemmin säädet
täviin miehistön vaativimpiin erityistehtäviin 
koulutellavien asevelvollisten palvelusaika on 
330 päivää. 

5 a § 
Palveluksen tarkoituksenmukaista järjestä

mistä varten asevelvollisen tulee olla paikalla 
silloin, kun häntä ei ole sairauden, loman tai 
muun syyn vuoksi erikseen vapautettu palve
lustehtävistä. 

Asevelvollisella on oikeus lepoa ja virkistystä 
varten tarpeelliseen vapaa-aikaan. 

8 § 
Asevelvollisten yleiset varusmiespalvelukseen 

astumispäivät määrää puolustusministeriö. 
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Voimassa oleva laki Ehdotus 

14 § 

Lykkäystä ei voida myöntää asevelvolliselle, 
joka ilman laillista estettä on jäänyt määräpäi
vänä vakinaiseen palvelukseen saapumatta. 

15 § 
Jos vakinaisessa palveluksessa oleva asevel

vollinen todetaan pitkähköksi ajaksi palveluk
seen kykenemättömäksi, hänet vapautetaan 
palveluksesta toistaiseksi, kunnes uudessa tar
kastuksessa voidaan ratkaista, onko hänen saa
vuttava uudelleen tarkastettavaksi vai onko 
hänet määrättävä jälleen vakinaiseen palveluk
seen tahi vapautettava palveluksesta vakinai
sessa väessä rauhan aikana tai kokonaan ase
velvollisuudesta. Määräys uudelleen tarkasta
misesta voidaan uudistaa yhden tai useamman 
kerran. Jos uudelleen tarkastettavaksi määrät
tyä ei ole viimeistään sinä vuonna, jona hän 
täyttää kaksikymmentäviisi vuotta, voitu mää
rätä palaamaan vakinaiseen palvelukseen tai 
kokonaan vapauttaa asevelvollisuudesta, hänet 
on vapautettava palveluksesta vakinaisessa 
väessä rauhan aikana. 

16 § 
Asevelvolliselle, joka palvelusaikanaan on 

erityisesti kunnostautunut ja kehittynyt hyväk
si sotilaaksi, voidaan, mikäli olosuhteet sen 
sallivat, antaa kuntoisuuslomaa enintään kol
mekymmmentä päivää. 

18 § 

Lykkäystä reservin kertausharjoituksista voi
daan harkinnan mukaan myöntää myös asevel
volliselle, jolle lykkäys hänen perhe- tai talou
dellisten olojensa vuoksi on erittäin tarpeelli
nen, niin myös asevelvolliselle, joka valmistuu 
johonkin toimeen tai ammattiin taikka käy 
koulua tai harjoittaa opintoja ja jonka kehitys 
tuntuvasti kärsisi, jollei hän saisi lykkäystä. 

(2 mom. kumotaan) 

15 § 
Jos varusmiespalveluksessa oleva asevelvolli

nen todetaan pitkähköksi ajaksi palvelukseen 
kykenemättömäksi, on hänet vapautettava pal
veluksesta toistaiseksi. Uudessa tarkastuksessa 
on ratkaistava, onko hänet määrättävä jälleen 
varusmiespalvelukseen, vapautettava varus
miespalveluksesta rauhan aikana, vapautettava 
kokonaan asevelvollisuudesta tai onko hänet 
määrättävä saapumaan uudelleen tarkastetta
vaksi. Määräys uudelleen tarkastamisesta voi
daan uudistaa yhden tai useamman kerran. 

16 § 
Asevelvollisella on oikeus palvelusaikanaan 

yhteensä 14 päivän henkilökohtaiseen lomaan, 
joka myönnetään ilman erikseen esitettävää 
syytä, sekä lisäksi oman lapsen syntymän yh
teydessä pidettävään 6 päivän hoitovapaaseen. 
Jos hän on palvelusaikanaan erityisesti kun
nostautunut, hänelle voidaan, mikäli olosuh
teet sen sallivat, antaa kuntoisuuslomaa yh
teensä enintään 30 päivää. 

18 § 

Lykkäystä reservin kertausharjoituksista voi
daan myöntää myös asevelvolliselle, jolle lyk
käys hänen perhe- tai taloudellisten olojensa 
taikka ammatin tai elinkeinon harjoittamiseen 
liittyvien syiden vuoksi on erittäin tarpeellinen, 
ja asevelvolliselle, joka valmistuu johonkin 
toimeen tai ammattiin taikka käy koulua tai 
harjoittaa opintoja ja jonka kehitys tuntuvasti 
kärsisi, jollei hän saisi lykkäystä, sekä erityises
tä syystä asevelvolliselle, jonka osallistuminen 
kertausharjoituksiin aiheuttaisi hänen työnan
tajansa toiminnalle olennaista haittaa tai va
hinkoa. 
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Voimassa oleva laki 

23 § 
Asevelvolliset kutsutaan tarkastukseen vuo

sittain puolustusministeriön määrääminä aikoi
na syyskuun 1 päivän ja marraskuun 1 päivän 
välillä. 

Kutsunnanalaisia ovat: 
1) kaikki miespuoliset kansalaiset, jotka sinä 

kutsuntavuonna ovat täyttäneet tai täyttävät 
yhdeksäntoista vuotta; 

27 § 
Kutsunnassa tai sotilaspiirin esikunnan mää

räämässä tarkastuksessa hyväksytyt asevelvolli
set määrätään astumaan palvelukseen kutsun
taa seuraavan kalenterivuoden yleisinä vakinai
seen palvelukseen astumispäivinä, ja on kulle
kin asevelvolliselle hyvissä ajoin paikallisen 
valvontaviranomaisen välityksin tai muulla ta
voin toimitettava palvelukseenastumismääräys. 
Kun sotilaspiirin esikunnan määräämä tarkas
tus toimitetaan kutsuntojen jälkeen, voidaan 
tällaisessa tarkastuksessa hyväksytty asevelvol
linen määrätä astumaan palvelukseen heti tai 
tarkastusta seuraavana yleisenä vakinaiseen 
palvelukseen astumispäivänä. Sama koskee 
lykkäystä saaneen asevelvollisen palvelukseen 
määräämistä lykkäysajan päätyttyä. 

Laillisen esteen takia määräaikana vakinai
seen palvelukseen saapumatta jääneen asevel
vollisen on astuttava palvelukseen esteen lak
kaamista lähinnä seuraavana yleisenä vakinai
seen palvelukseen astumispäivänä, jollei häntä 
ole heti sanotun syyn poistuttua määrätty saa
pumaan palvelukseen. 

Asevelvollista, joka ei ole astunut vakinai
seen palvelukseen ennen kuin hän on täyttänyt 
kolmekymmentä vuotta, älköön sen jälkeen 
siihen velvoitettako. 

Jos vakinaisessa palveluksessa oleva asevel
vollinen, joka on rangaistuslaitoksesta vapaak
si tai ehdonalaiseen vapauteen päästyään pa
lautettu joukkoon, on täyttänyt kolmekym
mentä vuotta, hänet vapautetaan vakinaisesta 
palveluksesta rauhan aikana. 

Ehdotus 

23 § 
Asevelvollisten kutsunnat järjestetään vuo

sittain syyskuun 1 päivän ja joulukuun 1 päi
vän välisenä aikana. Kutsunnanalainen on vel
vollinen saapumaan ensisijaisesti sen sotilas
piirin kutsuntaan, jonka valvontaan hän kuu
luu. 

Kutsunnanalaisia ovat: 
1) kaikki miespuoliset kansalaiset, jotka sinä 

kutsuntavuonna täyttävät 18 vuotta; 

Jollei asetuksella toisin säädetä, ovat 2 mo
mentin 1 kohdassa tarkoitetut kutsunnanalai
set, ulkomailla asuvia tai työnsä vuoksi oleske
levia lukuun ottamatta, velvollisia osallistu
maan ennakolta järjestettävään terveystarkas
tukseen. 

27 § 
Kutsunnassa tai sotilaspiirin esikunnan mää

räämässä tarkastuksessa palvelukseen hyväksy
tyt asevelvolliset määrätään astumaan palve
lukseen kutsuntaa seuraavien kahden kalenteri
vuoden yleisinä varusmiespalvelukseen astu
mispäivinä. Kullekin asevelvolliselle on annet
tava tai muulla tavoin todisteellisesti toimitet
tava palvelukseenastumismääräys hyvissä ajoin 
ennen palvelukseenastumispäivää. Kun sotilas
piirin esikunnan määräämä tarkastus toimite
taan kutsuntojen jälkeen, voidaan tällaisessa 
tarkastuksessa hyväksytty asevelvollinen mää
rätä astumaan palvelukseen heti tai tarkastusta 
seuraavana yleisenä varusmiespalvelukseen as
tumispäivänä. Sama koskee lykkäystä saaneen 
asevelvollisen palvelukseen määräämistä lyk
käysajan päätyttyä. 

Laillisen esteen takia määräaikana varus
miespalvelukseen saapumatta jääneen asevel
vollisen on astuttava palvelukseen heti esteen 
lakattua, jollei sotilaspiirin esikunta ole mää
rännyt hänelle muuta palvelukseenastumisai
kaa. 

Velvollisuus suorittaa varusmiespalvelusta 
rauhan aikana päättyy sen vuoden lopussa, 
jona asevelvollinen täyttää 30 vuotta. 
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6 luku 

Vapaaehtoiset ja upseereiksi tai 
aliupseereiksi taikka teknillisiin tehtäviin 

kouluteltavat 

31 § 
Jos seitsemäntoista vuotta täyttänyt asevel

vollinen haluaa vapaaehtoisena astua vakinai
seen palvelukseen, antakoon siitä hakemuksen 
asianomaiselle sotilaspiirin esikunnalle ennen 
sen vuoden elokuun 1 päivää, jona hän täyttää 
yhdeksäntoista vuotta, ja liittäköön hakemuk
seen: 

1) todistuksen iästään (ja maineestaan), to
distuksen holhoojansa suostumuksesta palve
lukseen astumiseen sekä lisäksi ilmoituksen 
siitä, mihin joukko-osastoon hän haluaa palve
lukseen, sekä 

2) lääkärin antaman todistuksen siitä, että 
hakijan ruumiinrakenne ja terveydentila vas
taavat palvelukseen hyväksymisen ehdoksi 
määrättyjä vaatimuksia. 

33 § 

Asevelvollinen, joka havaitaan sopivaksi 
teknillisiin tehtäviin, voidaan määrätä sellai
seen tehtävään koulutettavaksi. 

Määräys upseeriksi, aliupseeriksi tai teknilli
seen tehtävään kouluttamisesta on asevelvolli
selle ilmoitettava viimeistään kolme kuukautta 
ennen, kuin hänen palvelusaikansa 5 §:n nojal
la muuten olisi päättyvä. 

37 § 

Vakinaiseen palvelukseen kutsumista koske
va päätös pannaan täytäntöön valituksesta 
huolimatta. 

45 § 

Vastavuoroisuuden perusteella voidaan Suo
men kansalaiseksi otettu ulkomaan kansalai
nen, joka siinä maassa on rauhanaikaisen pal
velusvelvollisuutensa täyttänyt, vapauttaa pal
velemasta vakinaisessa väessä rauhan aikana. 
Samoin voidaan asevelvollinen Suomen mies, 
jolla on myös vieraan maan kansalaisuus ja 
joka ei vakinaisesti asu Suomessa, vapauttaa 
kokonaan tai osaksi asevelvollisuudesta. 

Ehdotus 

6 luku 

Vapaaehtoiset ja upseereiksi tai 
aliupseereiksi taikka erityisiin tehtäviin 

kouluteltavat 

31 § 
Jos 17 vuotta täyttänyt asevelvollinen haluaa 

astua vapaaehtoisena varusmiespalvelukseen, 
hänen on toimitettava sitä koskeva kirjallinen 
hakemuksensa asianomaisen sotilaspiirin esi
kunnalle puolustusministeriön määräämänä ai-

. kana viimeistään sinä vuonna, jona hän täyttää 
18 vuotta. 

33 § 

Asevelvollinen, joka havaitaan sopivaksi 
muuhun 5 §:ssä tarkoitettuun pitempää palve
lusaikaa edellyttävään tehtävään, voidaan 
määrätä koulutettavaksi sellaiseen tehtävään. 

Edellä 1-3 momentissa tarkoitettu määräys 
on ilmoitettava asianomaiselle asevelvolliselle 
viimeistään kolme kuukautta ennen kuin hänen 
palvelusaikansa 5 §:n nojalla muuten päättyisi. 

37 § 

Palvelukseen kutsumista koskeva päätös 
pannaan täytäntöön valituksesta huolimatta. 

45 § 

Suomen kansataiseksi otetun ulkomaan kan
salaisen, joka on siinä maassa kokonaan tai 
osittain suorittanut asevelvollisen rauhanaikai
sen palvelusvelvollisuuden, voi pääesikunta ha
kemuksesta kokonaan tai osittain vapauttaa 
varusmiespalveluksesta rauhan aikana siten 
kuin siitä asetuksella tarkemmin säädetään. 
Samoin edellytyksin voi pääesikunta hakemuk
sesta kokonaan tai osittain vapauttaa varus-
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Ehdotus 

miespalveluksesta rauhan aikana Suomen kan
salaisen, jolla on myös toisen valtion kansalai
suus. Puolustusministeriö voi erityisestä syystä 
hakemuksesta vapauttaa varusmiespalvelukses
ta rauhan aikana Suomen kansalaisen, jolla on 
myös toisen valtion kansalaisuus ja jonka var
sinainen asunto ja koti ei ole Suomessa. 

50 a § 
Asevelvolliselle on myönnettävä lupa poliit

tisten /uottamustointen hoitamiseen ja lupa 
osallistua a/ustuksia tai esitelmiä pitämällä 
taikka puoluepoliittisista asioista mielipiteitä 
lausumalla puolueen tai puoluepoliittista toi
mintaa harjoittavan tai sitä tukevan yhdistyk
sen julkiseen tilaisuuteen tai muuhun kokouk
seen, jos tehtävien hoitaminen ja osallistumi
nen voi tapahtua asianomaisen vapaa-aikana ja 
haittaamatta hänen palvelustehtäviensä suorit
tamista. Muutoin voidaan lupa myöntää, jos 
siihen on erityinen syy. 

Varusmiespalvelusta suorittavalle asevelvolli
selle on 1 momentissa säädetyin edellytyksin 
myönnettävä myös lupa osallistua palvelusolo
suhteittensa kehittämistä edistävään toimin
taan. 

50 b § 
Tämän lain nojalla palvelustaan suorittaval

/a asevelvollisella on oikeus maksuttomaan ma
joitukseen, muonitukseen, vaatetukseen, ter
veydenhuoltoon sekä muuhun ylläpitoon sa
moin kuin taloudellisiin ja sosiaalisiin etuuk
siin siten kuin niistä erikseen säädetään tai 
määrätään. Palvelukseensa liittyvissä oikeus
ja sosiaaliturvaa koskevissa asioissa asevelvolli
sella on oikeus tarvittaessa saada asiantuntevaa 
apua. 

50 c § 
Tähän lakiin perustuvaa palvelusvelvolli

suutta täytäntöön pantaessa ketään ei saa pe
rusteettomasti asettaa toisiin nähden eri ase
maan rodun, syntyperän, kielen, uskonnon, 
poliittisen tai muun mielipiteen taikka muun 
näihin verrattavan syyn vuoksi. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1989. 

Tämän lain 5 §:n sekä 33 §:n 3 ja 4 momen
tin säännöksiä sovelletaan niihin asevelvolli-
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siin, jotka astuvat palvelukseen 1 päivänä tam
mikuuta 1990 tai sen jälkeen. Vuoden 1989 
aikana palvelukseen astuvien asevelvollisten 
palvelusaika määräytyy tämän lain voimaan 
tullessa voimassa olevien säännösten mukaises
ti. 

Sen estämättä, mitä 23 §:n 2 momentin 1 
kohdassa säädetään, ovat kutsunnanaloisia 
vuonna 1989 myös ne miespuoliset kansalaiset, 
jotka vuonna 1989 täyttävät 19 vuotta. Heistä 
palvelukseen hyväksytyt määrätään astumaan 
palvelukseen vuoden 1990 yleisinä varusmies
palvelukseen astumispäivinä. 


