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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maanpuolustus-
velvollisuutta täyttävän työ- ja virkasuhteen jatkumisesta 
ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 

 
ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

 
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi 

laki maanpuolustusvelvollisuutta täyttävän 
työ- ja virkasuhteen jatkumisesta. Samalla 
kumottaisiin vuoden 1962 alusta voimassa 
ollut palvelukseen kutsutun asevelvollisen 
työ- tai virkasuhteen jatkumisesta annettu la-
ki, joka on sekä sisällöltään että terminolo-
gialtaan vanhentunut. Lakiin liittyviä muita 
lakeja ehdotetaan muutettaviksi tarpeellisin 
osin.  

Ase-, siviili- tai aseettomaan palvelukseen 
määrätyllä työntekijällä olisi oikeus saada 
vapaata palveluksen suorittamiseksi ja hänel-
lä olisi tehostettu irtisanomissuoja. Palveluk-
seen määrätyllä olisi myös oikeus palata ai-
kaisempiin tehtäviinsä palveluksen päätyttyä 
tai keskeydyttyä. Hänen tulisi kuitenkin nou-
dattaa tiettyjä ilmoitusaikoja voidakseen pa-
lata takaisin työhön. Säännökset koskisivat 

sellaisinaan myös vapaaehtoisesti asepalve-
lusta suorittavia naisia. 

Asevelvollisuuslaissa säädettäisiin siitä, et-
tä kutsunnoissa olisi huolehdittava työsuh-
teen jatkumiseen liittyvien säännösten selvit-
tämisestä kutsunnanalaisille. Asevelvolli-
suuslaissa ja siviilipalveluslaissa säädettäisiin 
lisäksi, että joukko-osaston komentajalla ja 
siviilipalveluskeskuksen johtajalla olisi vel-
vollisuus antaa palveluksessa olevalle tar-
peelliset tiedot niistä menettelytavoista ja 
määräajoista, joita palveluksessa olevan on 
noudatettava työhön palaamiseksi. Sääntelyn 
tarkoituksena on, että palvelukseen määrättä-
vät ja palveluksessa olevat nuoret henkilöt 
tietäisivät nykyistä paremmin oikeuksistaan. 

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan 
voimaan keväällä 2009.   

 
————— 
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YLEISPERUSTELUT 

1  Johdanto 

Palvelukseen kutsutun asevelvollisen työ- 
tai virkasuhteen jatkumisesta 1 päivänä jou-
lukuuta 1961 annettu laki (570/1961) tuli 
voimaan 1 päivänä tammikuuta 1962. Lakiin 
viitataan uudistetun asevelvollisuuslain 
(1438/2007) 107 §:ssä ja uudistetun siviili-
palveluslain (1446/2007) 55 §:ssä. Mainitut 
lait tulivat voimaan 1 päivänä tammikuuta 
2008. 

Laki palvelukseen kutsutun asevelvollisen 
työ- tai virkasuhteen jatkumisesta on sisällöl-
tään ja useilta lakiviittauksiltaan vanhentu-
nut. Asian on todennut myös eduskunnan 
puolustusvaliokunta marraskuussa 2007 an-
tamassaan mietinnössä (PuVM 1/2007 vp), 
joka koski hallituksen esitystä asevelvolli-
suuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 
(HE 37/2007 vp).  

Tämän vuoksi on perusteltua uudistaa laki 
palvelukseen kutsutun asevelvollisen työ- tai 
virkasuhteen jatkumisesta asevelvollisuuslain 
ja siviilipalveluslain kokonaisuudistusten jat-
koksi.  
 
 
2  Nykyti la  

 
2.1 Lainsäädäntö ja käytäntö 

Ennen kuin palvelukseen kutsutun asevel-
vollisen työ- tai virkasuhteen jatkumisesta 
annettu laki tuli voimaan, asiaa koskeva 
säännös oli vuonna 1950 annetun ja sittem-
min kumotun asevelvollisuuslain (452/1950) 
48 §:ssä. 

Lain 1 §:n pääsäännön mukaan palveluk-
seen kutsuminen ei saa olla työ- tai virkasuh-
teen päättämisperuste ja palvelusajan päätyt-
tyä tai keskeydyttyä henkilö on otettava ai-
kaisempaan tai siihen rinnastettavaan työhön. 
Lain 1 a §:n mukaan sitä sovelletaan myös 
siviilipalveluslain nojalla palvelukseen mää-
rätyn työ- tai virkasuhteen jatkumiseen.  

Lain 2 §:n mukaan asevelvollisen, joka 
palveluksen suoritettuaan haluaa käyttää hä-
nelle kuuluvaa oikeutta, on ennen palveluk-
sen päättymistä tai keskeydyttyä joukko-

osastonsa välityksellä tai muutoin todisteelli-
sesti ilmoitettava, minä päivänä hän neljän-
toista päivän kuluessa palveluksen päättymi-
sestä tai keskeytymisestä lukien palaa työ-
hön. Ellei ilmoitusta ole lähetetty vähintään 
neljäätoista päivää ennen ilmoitettua työhön-
paluupäivää, ei työnantaja ole velvollinen ot-
tamaan asevelvollista takaisin työhön ennen 
kuin sanottu aika on kulunut ilmoituksen lä-
hettämisestä. 

Reservin harjoituksiin tai ylimääräiseen 
palvelukseen kutsutun asevelvollisen tulee 
palata työhön välittömästi palveluksen ai-
heuttaman esteen lakattua. 

Lain 3 §:n mukaan viran tai toimen haltijaa 
tai työntekijää, joka vakinaisen palveluksen 
suoritettuaan on palannut entisen työnanta-
jansa työhön, ei saa kolmen kuukauden aika-
na hänen työhön paluustaan lukien irtisanoa 
antamatta ennakkoilmoitusta virka- tai työ-
suhteen päättymisestä vähintään kahta kuu-
kautta ennen päättymispäivää. 

Lain 5 §:n mukaan sopimus, joka tarkoittaa 
asevelvolliselle lain mukaan tulevien oikeuk-
sien rajoittamista tai poistamista, on mitätön. 

Lain 6 §:n mukaan työsuojeluviranomainen 
on pyydettäessä velvollinen antamaan lakia 
koskevia ohjeita ja neuvoja. 

Lain 7 §:ssä on säädetty rangaistusseu-
raamuksesta ja työnantajavastuiden jakope-
rusteista. Sen mukaan työnantaja tai tämän 
edustaja, joka rikkoo lain säännöksiä, on 
tuomittava asevelvollisen irtisanomissuojan 
loukkaamisesta sakkoon.  

Lakia sovelletaan myös naisten vapaaehtoi-
sesta asepalveluksesta annetun lain 
(194/1995) mukaan asepalvelusta suoritta-
vaan naiseen. Siinä tapauksessa, että nainen 
käyttää laissa säädettyä oikeuttaan keskeyttää 
asepalvelus 45 päivän kuluessa palveluksen 
aloittamisesta, määräaika, jonka kuluessa hä-
nellä on oikeus palata työhön, on 14 päivän 
sijasta 30 päivää. Lain 5 §:n mukaan palve-
luksen keskeyttäneellä on oikeus palata työ-
hön 30 päivän kuluessa asepalveluksen päät-
tymisestä työnantajan ilmoittamana päivänä. 

Siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisin-
hallintaan annetun lain (1287/2004) 7 §:n 3 
momentissa ja sotilaallisesta kriisinhallinnas-
ta annetun lain (211/2006) 25 §:n 2 momen-
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tissa säädetään vastaavasti näihin tehtäviin 
osallistuvien työsuhdeturvasta ja työhönpa-
luuoikeudesta. 

Asevelvollisen työ- tai virkasuhteen jatku-
misesta annettua lakia sovelletaan suhteelli-
sen pieneen osaan varusmies- tai siviilipalve-
lusta suorittavista. Noin 90 prosenttia ikäluo-
kasta tulee varusmiespalvelukseen normaa-
liin aikaan eli noin 20-vuotiaana. Monet tu-
levat suoraan koulusta ja siten harvalla on 
pysyvä työsuhde. 

Puolustusvoimissa ei pidetä työvoimatilas-
toja. Puolustusministeriön vuodelta 2007 
olevasta julkaisusta (Asevelvollisuusjärjes-
telmän yhteiskunnallisia vaikutuksia, kansan-
talous – aluetalous – opinnot ja työelämä, 
2.2.3 Työmarkkina-asema s. 9─10 ja 2.4.2 
Työmarkkinat s. 17) on saatavissa joitakin 
asiaan liittyviä tietoja.  Sen mukaan varus-
miespalveluksen aloitti vuonna 2005 noin 
28 000 henkilöä, joista noin 8 100 (29 %) 
voidaan katsoa olleen työssä ja noin 2 500 
(9 %) työttömänä palvelukseen astuessaan.  

Naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen 
hakee vuosittain noin 500 naista ja heistä 
noin 300 suorittaa palveluksen. 

Siviilipalvelukseen hakee vuosittain noin 
2 500 henkilöä. Vuonna 2008 palveluksen 
aloittaa 1 600 henkilöä. Vuosittain aloittavien 
määrä sovitaan työ- ja elinkeinoministeriön 
kanssa tehtävässä vuosisopimuksessa. Sivii-
lipalveluskeskus ei kerää virallisia tietoja sii-
tä, kuka on ennen palveluksen aloittamista 
työssä. Työssäkäyviä arvioidaan olevan kus-
takin aloittaneesta erästä noin 50 prosenttia, 
mutta osuus vaihtelee huomattavasti. Palve-
lukseen astuneiden joukossa on aina myös 
sellaisia henkilöitä, joilla palveluksen aloit-
tamiseen mennessä ei ole lainkaan työkoke-
musta. 

Osalla palveluksen aloittaneista on ollut 
määräaikainen työsopimus. Osa näistä mää-
räaikaisista työsopimuksista on tehty palve-
lukseen menevän omasta aloitteesta, koska 
kyseessä oleva henkilö ei ole halunnut sitou-
tua palveluksen jälkeen entiseen työhönsä. 
Varusmiesliitto ry:n ja Aseistakieltäytyjäliit-
to ry:n mukaan on jossain määrin myös ha-
vaittavissa, että työnantajat eivät tee toistai-
seksi voimassa olevaa työsopimusta, jos va-
rusmies- tai siviilipalvelus on suorittamatta. 
Työsopimuslain (55/2001) 1 luvun 3 §:n mu-

kaan määräaikainen työsopimus voidaan kui-
tenkin tehdä vain, jos siihen on perusteltu 
syy. Perusteltuna syynä ei voida pitää ase-
velvollisuuden suorittamattomuutta. Työso-
pimuslain 2 luvun 2 §:ssä on syrjintäkielto, 
jonka mukaa työntekijöitä tai työnhakijoita ei 
saa asettaa eri asemaan muun muassa iän, 
perhesuhteiden tai muun näihin verrattavan 
seikan vuoksi. Lisäksi naisten ja miesten vä-
lisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 
7 §:ssä on syrjinnän kielto, joka kieltää nais-
ten ja miesten eri asemaan asettamisen suku-
puolen perusteella. Mainitun lain 8 § täyden-
tää tätä kieltoa työelämän osalta. Nämä sään-
nökset koskevat myös asevelvollisuutta.   

Puolustusvoimissa ei ole työsuhdeturvaa 
koskevaa erillistä kirjallista ohjeistusta. Pal-
velukseen kutsutun asevelvollisen työ- tai 
virkasuhteen jatkumisesta annetun lain sisäl-
töä selvitetään muissa julkaisuissa, joita jae-
taan asevelvollisille. Lakia käsitellään puo-
lustusvoimien vuosittain päivitettävässä jul-
kaisussa, josta viimeisin on Varusmies 2008, 
Opas varusmiespalvelukseen valmistuvalle. 
Tämä opas lähetetään jokaiselle kutsuntavel-
volliselle ennen kutsuntaa, ja se on puolus-
tusvoimien verkkosivuilla. Asiaa käsitellään 
myös Reserviläisen oppaassa. Tietoa lain si-
sällöstä annetaan lisäksi suullisesti kutsun-
noissa ja naisille suunnatuissa valintatilai-
suuksissa sekä ennen kotiutumista. 

Muun muassa kutsunta- ja valintatilaisuu-
teen kuuluu kaikille yhteinen osuus, jossa 
annetaan tietoa varusmiespalveluksesta ja 
puolustusvoimista. Tässä yhteydessä kerro-
taan myös sosiaaliturvaa koskevista asioista 
ja tuodaan esille työsuhdeturvaa koskevien 
säännösten sisältöä. Tällöin korostetaan eri-
tyisesti sitä, että työsuhdetta ei tule varus-
miespalveluksen takia irtisanoa. 

Varusmiespalvelusta suorittaville järjeste-
tään muutamia viikkoja ennen kotiutumista 
niin sanottu kotiutumisoppitunti, jonka aika-
na käydään läpi kotiuttamiseen liittyviä käy-
tännön asioita. Tällöin muistutetaan myös 
työnantajalle tehtävästä työhön paluuta kos-
kevasta ilmoituksesta. Palvelukseen kutsutun 
asevelvollisen työ- tai virkasuhteen jatkumi-
sesta annetun lain 2 §:ssä tarkoitettuja ilmoi-
tuksia ei ole käytännössä tehty joukko-
osaston välityksellä, vaan palveluksessa ole-
va henkilö on hoitanut ilmoittamisen itse. 
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Asevelvollisuuslain 106 §:n mukaan asevel-
vollisella on oikeus saada palvelukseensa liit-
tyvissä sosiaaliturvaa koskevissa asioissa asi-
antuntevaa apua. Varuskunnissa on tätä var-
ten sosiaalikuraattori. Tarvittaessa sosiaaliku-
raattorin puoleen voi kääntyä myös työsuh-
deturvaa koskevissa asioissa. Käytännössä 
kuraattorit ovat jopa ottaneet yhteyttä työn-
antajiin, jos asiassa on ilmennyt epäselvyyttä. 
Lisäksi työsuhdeturvaan liittyviä asioita voi 
käsitellä varusmiestoimikuntaan kuuluvien 
henkilöiden kanssa. 

Työsuhdeturvaa koskevasta lainsäädännös-
tä ei sen sijaan ole erikseen mainintaa siviili-
palvelusta koskevissa esitteissä. Asia tulee 
esille siviilipalveluksen alkuun liittyvällä 
koulutusjaksolla työelämätietouden oppitun-
tien yhteydessä. Koulutusjakson jälkeen si-
viilipalveluksen suorittavat työskentelevät 
useilla eri työpaikoilla. Heidän osaltaan ei 
uutta tiedottamista tapahdu ennen palveluk-
sen päättymistä. Siviilipalveluksen suoritta-
jilla on siten selkeästi huonommat mahdolli-
suudet kuin varusmiespalvelusta suorittavilla 
saada tietoa työhönpaluuoikeuksistaan ja 
niissä noudatettavista menettelytavoista sivii-
lipalveluksen aikana tai sen päättyessä.  
 
 
2.2 Nykytilan arviointi 

Voimassa olevassa työlainsäädännössä on 
säädetty yleisistä irtisanomisperusteista ja ir-
tisanomissuojasta sekä työsopimussuhteisten 
työntekijöiden että virkamiesten ja viranhalti-
joiden osalta. Tiettyjä erityisiä tilanteita var-
ten on säädetty sekä erityisestä irtisanomis-
suojasta että työhönpaluuoikeudesta tiettyjen 
vapaiden jälkeen. Muun muassa luottamus-
miehellä ja työsuojeluvaltuutetulla sekä ras-
kaana tai perhevapaalla olevalla työntekijällä 
on erityinen irtisanomissuoja. Useissa muissa 
laeissa kuten vuorotteluvapaalaissa 
(1305/2002) ja opintovapaalaissa (273/1979) 
on säädetty, ettei työntekijää saa irtisanoa 
vapaiden käytön johdosta. Sen sijaan muiden 
lainmukaisten irtisanomisperusteiden johdos-
ta voidaan vapaalla olevakin irtisanoa. Kaik-
kiin edellä mainittuihin vapaisiin liittyy myös 
laissa säädetty työhönpaluuoikeus entisiin tai 
niihin verrattaviin tehtäviin. 

Lakeja, joissa on edellä tarkoitettuja sään-
nöksiä, on niitä valmisteltaessa tai uudistetta-
essa pyritty mahdollisuuksien mukaan yh-
denmukaistamaan sekä sanonnaltaan että si-
sällöltään. Laki palvelukseen kutsutun työ- 
tai virkasuhteen jatkumisesta on kuitenkin 
jäänyt uudistamatta edellä mainittuja periaat-
teita noudattaen. Laissa ei myöskään ole me-
nettelytapasäännöksiä sen varalta, että palve-
lukseen määrätty työntekijä ei ilmoita mitään 
työhön paluustaan palveluksen päättyä. 

Mainittu laki on myös terminologialtaan 
vanhentunut, koska sekä asevelvollisuuslaki 
että siviilipalveluslaki on uusittu siten, että 
ne tulivat voimaan vuoden 2008 alusta. Tä-
män vuoksi on tarpeen uudistaa palvelukseen 
kutsuttujen henkilöiden irtisanomissuojaa ja 
työhönpaluuoikeutta koskevat säännökset. 

Palvelukseen kutsutun asevelvollisen työ- 
tai virkasuhteen jatkumisesta annettu laki on 
nähty perusteiltaan toimivaksi sekä puolus-
tusvoimissa että Varusmiesliitto ry:ssä ja 
Aseistakieltäytyjäliitto ry:ssä. Viimeksi mai-
nittu liitto edustaa myös siviilipalvelusmie-
hiä. Lain säännöstä siitä, että työhönpaluusta 
ilmoitettaisiin joukko-osaston välityksellä, ei 
sovelleta käytännössä, vaan työhönpaluusta 
ilmoitetaan muulla tarkoituksenmukaisella 
tavalla. Tältä osin säännös voidaan kumota. 
Muutoin lain keskeisiä periaatteita työsuhde-
turvasta ei ole tarpeen muuttaa lain nykyai-
kaistamisen yhteydessä. Sen sijaan on tar-
peen säätää lailla puolustusvoimien ja siviili-
palveluskeskuksen velvollisuudesta infor-
moida palveluksessa olevia lain sisällöstä. 

Lakia sovelletaan naisten vapaaehtoisesta 
asepalveluksesta annetun lain mukaiseen 
palvelukseen sillä poikkeuksella, että palve-
luksen keskeyttämisen yhteydessä naisilla on 
jossain määrin rajoitetummat oikeudet palata 
työhön.  Tasa-arvon toteutumiseksi on syytä 
yhdenmukaistaa suojan taso ja muuttaa nais-
ten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annet-
tua lakia tältä osin. 

Siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisin-
hallintaan annetun lain ja sotilaallisesta krii-
sinhallinnasta annetun lain säännökset ovat 
asianmukaiset. Viittaussäännökset uudistet-
tavana olevaan lakiin on kuitenkin syytä 
muuttaa. 
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3  Esityksen tavoit teet  ja  keskeiset  
ehdotukset  

Esityksen tavoitteena on nykyaikaistaa 
asevelvollisen työ- tai virkasuhteen jatkumi-
sesta annetun lain sisältö vastaamaan muut-
tuneita olosuhteita. Tavoitteena on myös, että 
laki muodostaa selkeän kokonaisuuden osana 
muuta uudistettua työlainsäädäntöä. Lisäksi 
tarkoituksena on parantaa palvelukseen mää-
rättävien ja määrättyjen nuorten henkilöiden 
tiedonsaantioikeuksia lain sisällöstä, jotta he 
olisivat nykyistä paremmin tietoisia oikeuk-
sistaan. 

Lakiehdotuksen mukaan palvelukseen kut-
suttujen työsuhdeturvan tason kokonaisuus 
pysyisi samanlaisena kuin voimassa olevassa 
laissa, mutta säännökset muotoiltaisiin pit-
kälti vastaamaan työsopimuslain perheva-
paaoikeuksia koskevia säännöksiä. Lisäksi 
palveluspaikkojen velvollisuudesta tiedottaa 
palveluksessa oleville lain sisällöstä säädet-
täisiin lain tasolla. Säännökset vapaaehtoi-
sessa asepalvelussa olevien naisten työhön-
paluuoikeudesta ehdotetaan muutettavaksi 
muiden palveluksessa olevien tasoiseksi.  

Ehdotuksen mukaan myös menettelytapa-
säännöksiä selkeytettäisiin. Työnantajat sai-
sivat oikeuden purkaa työsuhteen tietyn ajan 
kuluttua, jos palveluksessa oleva ei ilmoita 
palveluksen päättymisen jälkeen paluustaan 
työhön. 

 
4  Esityksen vaikutukset  

4.1 Taloudelliset vaikutukset 

Ehdotuksella ei ole välittömiä vaikutuksia 
julkiseen talouteen. Kutsunnoissa ja asepal-
velusta suorittaville on jo käytännössä tiedo-
tettu lain sisällöstä. Varuskunnissa asevelvol-
liset ja asepalvelusta suorittavat naiset saavat 
apua myös työhönpaluun toteuttamisessa 
muun muassa varuskuntien sosiaalikuraatto-
reilta. Sen sijaan jossain määrin kustannuksia 
voi aiheutua vastaavanlaisen tiedottamisen 
järjestämisestä siilipalveluksessa oleville, 
koska sitä ei nykyisen käytännön mukaan jär-
jestetä. Kustannuksia syntyisi tarvittavan ma-
teriaalin tuottamisesta ja sen jakamisesta. 
Niiden arvioidaan olevan enintään 20 000 eu-
roa vuodessa.  

Yrityksille ja muille työnantajille ehdotus 
olisi kokonaisuudessaan kustannusneutraali, 
vaikkakin menettelytavat jossain määrin sel-
kiintyisivät. Tämän johdosta ei kuitenkaan 
arvioida yrityksille syntyvän erityisiä säästö-
jä.  
 
4.2 Vaikutukset viranomaisten toimin-

taan 

Ehdotuksen johdosta puolustusvoimille, 
joukko-osaston komentajalle ja siviilipalve-
luskeskukselle tulisi eräitä lakisääteisiä vel-
voitteita informoida palveluksessa olevia lain 
sisällöstä. Tehtävät eivät lisäisi muiden kuin 
siviilipalveluskeskuksen tehtäviä, sillä puo-
lustusvoimissa on jo käytännössä noudatettu 
vapaaehtoisesti ehdotettuja menettelytapoja.  

Lisätehtävät eivät edellytä henkilöstömää-
rän lisäämistä, sillä tarvittavat esitteet voi-
daan valmistella yhteistyössä työ- ja elinkei-
noministeriön ja siviilipalveluskeskuksen 
kanssa. Myös tiedottaminen siviilipalveluk-
sen aikana voidaan hoitaa olemassa olevin 
resurssein. 

Voimassa olevan lain mukaan työsuojelu-
viranomaiset ovat velvollisia antamaan lakia 
koskevia neuvoja ja ohjeita. Ehdotetun sään-
nöksen mukaan lakia valvoisivat työsuojelu-
viranomaiset. Muutos ei lisää työsuojeluvi-
ranomaisten tehtävien määrää käytännössä. 

 
 

4.3 Yhteiskunnalliset vaikutukset 

Lakiehdotus ja siihen liittyvien lakien muu-
toskokonaisuus olisi selkeä ja yhtenäisempi 
muiden voimassa olevien erityistä irtisano-
missuojaa ja työhönpaluuoikeutta koskevien 
säännösten kanssa. Tämän vuoksi lain sovel-
tamisen voidaan arvioida olevan nykyisiä 
säännöksiä helpompaa.  Lisäksi työnantajilla 
olisi selkeät menettelytavat, miten heidän tu-
lee toimia, jos palveluksen suorittanut tai 
keskeyttänyt työ- tai virkasuhteessa oleva ei 
mitenkään ilmoita työhönpaluustaan työnan-
tajalle. 

Ehdotuksen johdosta naisten oikeus palata 
työhön palveluksen keskeydyttyä paranisi 
jonkin verran, koska se saatettaisiin vastaa-
maan muiden palveluksessa olevien turvan 
tasoa. 
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Siviilipalveluksessa olevien tilanne paran-
tuisi erityisesti siten, että heidän oikeutensa 
saada lain perusteella tietoja lain sisällöstä 
oikeuksiensa toteuttamiseksi lisääntyisivät. 
Heidän asemansa olisi tältä osin sama kuin 
asepalvelusta suorittavien.  

 
5  Asian valmiste lu 

5.1 Valmisteluvaiheet ja -aineisto 

Lakiehdotus on valmisteltu työ- ja elinkei-
noministeriön alaisessa epävirallisessa neu-
votteluryhmässä, jossa olivat edustettuina 
työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi puolus-
tusministeriö sekä palkansaajia edustavat 
keskeiset työmarkkinakeskusjärjestöt, Elin-
keinoelämän keskusliitto EK ja Suomen Yrit-
täjät ry. Valmistelu liittyi eduskunnan puo-
lustusvaliokunnan mietinnössään esittämään 
tarpeeseen. 

Työnsä aikana neuvotteluryhmä kuuli Va-
rusmiesliitto ry:n ja Aseistakieltäytyjäliitto 
ry:n edustajia. Neuvotteluryhmä teki työnsä 
aikana myös tutustumiskäynnin Kaartin Jää-
kärirykmenttiin, jossa sillä oli mahdollisuus 
tutustua asepalveluksen suorittamiseen ja 
kuulla sosiaalikuraattoria ja varusmiestoimi-
kunnan edustajaa sovellettavista palvelusuh-
teen jatkumiseen liittyvistä käytännöistä. 
Valmistelun aikana kuultiin myös siviilipal-
veluskeskuksen johtajaa. 

Hallituksen esitys on laadittu neuvottelu-
ryhmän yksimielisen ehdotuksen pohjalta. 

 
5.2 Lausunnot ja niiden huomioon otta-

minen 

Oikeusministeriöllä ei ole huomautettavaa 
ehdotuksen johdosta. Tietosuojavaltuutettu 

katsoo, että ehdotuksessa on riittävällä taval-
la ja nimenomaisesti säädetty henkilötietojen 
käsittelystä ja tietojen luovuttamisesta työn-
antajalle asiallisesti perusteltua ja yhteenso-
pivaa käyttötarkoitusta varten. 

Puolustusministeriö pitää tarpeellisena lain 
uudistamista eikä sillä ole ehdotukseen huo-
mautettavaa. Ministeriön lausuntoonsa liit-
tämässä Pääesikunnan lausunnossa on esitet-
ty eräitä tarkennuksia ehdotuksen yleisperus-
teluihin ja yksityiskohtaisiin perusteluihin, 
jotka on otettu huomioon jatkovalmistelussa.  
Pääesikunta on lisäksi tuonut ilmi katsoman-
sa epäkohdan, jonka mukaan kutsuntaan 
osallistuvien kutsuntapäivää ei ole säädetty 
palkalliseksi, vaan palkallisuus vaihtelee so-
pimusten mukaisesti.  

Sosiaali- ja terveysministeriö pitää ehdo-
tusta perusteltuna ja tarkoituksenmukaisena. 
Ministeriö kuitenkin katsoo, että lain valvon-
taa koskeva säännös on periaatteessa olen-
nainen muutos voimassa olevaan lakiin näh-
den, jonka mukaan työsuojeluviranomainen 
on velvollinen antamaan vain lakia koskevia 
ohjeita ja neuvoja. 

Kirkon työmarkkinalaitos pitää ehdotusta 
perusteltuna ja katsoo, että se selkeyttää me-
nettelytapoja. Valtion työmarkkinalaitoksella 
ja Kunnallisella työmarkkinalaitoksella ei ole 
huomautettavaa ehdotuksesta.  

Varusmiesliitto ry pitää ehdotusta tarkoi-
tuksenmukaisena ja korostaa erityisesti ehdo-
tettujen tiedottamisvelvollisuuksien tärkeyttä, 
koska asevelvolliset eivät välttämättä tunne 
oikeuksiaan käytännössä. Myös Aseistakiel-
täytyjäliitto ry korostaa tiedonsaantioikeuksi-
en merkitystä ja pitää sitä selkeänä parannuk-
sena nykytilaan. Liitto katsoo ehdotusten pa-
rantavan siviilipalvelusta suorittavien yhden-
vertaisuutta. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

 
1  Lakiehdotusten perustelut  

1.1 Laki maanpuolustusvelvollisuutta 
täyttävän työ- ja virkasuhteen jat-
kumisesta 

1 §. Soveltamisala.  Pykälän 1 momentin 
mukaan lakia sovellettaisiin asevelvollisuus-
lain ja siviilipalveluslain mukaiseen palve-
lukseen määrättyyn henkilöön, jos hän on 
työ- tai virkasuhteessa.   

Lain soveltamisala olisi yleinen. Työsuh-
teisten työntekijöiden piiri määräytyisi työ-
sopimuslain soveltamisalasäännösten mu-
kaan. Lakia sovellettaisiin niihin henkilöihin, 
jotka sopimuksen perusteella tekevät vasti-
ketta vastaan työtä työnantajan lukuun tämän 
johdon ja valvonnan alaisena. Lakia sovellet-
taisiin myös merimieslain (423/1978) 1 §:ssä 
tarkoitetun työsopimuksen perusteella tehtä-
vään työhön.  

Pykälän 2 momentin mukaan lakia olisi so-
vellettava myös virkamieheen ja viranhalti-
jaan samalla tavoin kuin työntekijään. Sään-
nös on tekninen, ja se yksinkertaistaisi mui-
den säännösten kirjoittamista. 

2 §. Vapautus työstä ja palveluksesta il-
moittaminen. Pykälän 1 momentin mukaan 
työntekijällä olisi subjektiivinen oikeus saada 
vapaata työstä 1 §:ssä tarkoitetun palveluk-
sen suorittamiseksi.  

Pykälän 2 momentin mukaan työntekijän 
olisi esitettävä työnantajalle selvitys palve-
lukseen määräämisestä. Selvitykselle ei sää-
dettäisi muotomääräyksiä, mutta sanamuo-
tonsa mukaan se tarkoittaisi luotettavaa il-
moitusta siitä, milloin palvelus alkaa. Käy-
tännössä tällainen selvitys voi olla esimer-
kiksi työnantajalle annettava kopio määräyk-
sestä aloittaa palvelus. 

Momentissa tarkoitettu selvitys olisi esitet-
tävä viimeistään kaksi kuukautta ennen pal-
veluksen alkamista. Ilmoittaminen on tärke-
ää, jotta työpaikalla voitaisiin varautua työn-
tekijän poissaoloon ja siitä aiheutuviin järjes-
telyihin, kuten mahdollisen sijaisen palk-
kaamiseen. Ilmoitusaikaa ei kuitenkaan esite-

tä erikseen sanktioitavaksi. Jossain tilanteissa 
määräys palvelukseen voi tulla myöhemmin 
kuin kaksi kuukautta ennen palveluksen al-
kamista. Siksi laissa säädettäisiin, että mikäli 
selvityksen antaminen ei olisi mahdollista 
säädetyssä määräajassa, olisi se annettava vä-
littömästi, kun työntekijä saa tietää palveluk-
sen alkamisesta. 

3 §. Palvelukseen määrätyn irtisanominen. 
Pykälän 1 momentin mukaan työnantaja ei 
saisi irtisanoa työsopimusta työntekijän tässä 
laissa tarkoitetun palveluksen johdosta. 
Säännöksen taustalla on pyrkimys suojella 
maanpuolustustehtäviin määrättyjä työnteki-
jöitä, jotka eivät voi kieltäytyä seuraamuksit-
ta määräyksestä. Ase- ja siviilipalvelukseen 
sekä aseettomaan palvelukseen määrääminen 
liittyy selkeästi myös sukupuoleen ja tällai-
seen tehtävään määräämiseen perustuva irti-
sanominen voi merkitä samalla sukupuoleen 
perustuvaa syrjintää. Siksi työntekijän suo-
jaamisen taustalla on lisäksi sukupuoleen pe-
rustuvan syrjinnän kielto. Työsuhteen päät-
täminen palveluksen johdosta ei olisi mah-
dollista. 

Irtisanomissuoja ei kuitenkaan olisi ehdo-
ton. Palvelukseen määrätty voitaisiin irtisa-
noa, jos siihen on laissa säädetyt muut asial-
liset ja painavat syyt, jotka eivät johdu palve-
lukseen määräämisestä tai palveluksessa 
olosta. Jos työnantaja saa tietää esimerkiksi 
palvelukseen määrätyn menetelleen työssään 
velvoitteidensa vastaisesti niin vakavalla ta-
valla, että työnantajalla ei ole edellytyksiä 
jatkaa työsuhdetta, irtisanominen olisi mah-
dollista, kunhan työnantaja on vedonnut irti-
sanomisperusteeseen kohtuullisen ajan kulu-
essa. Palvelukseen määrätty ei siten ole pa-
remmassa asemassa muihin työntekijöihin 
nähden sopimusrikkomuksen vakavuutta ja 
seurauksia arvioitaessa. 

Määräaikainen työsopimus sitoo sopijapuo-
lia sopimuskauden, ja se päättyy sovitun kau-
den päättyessä tai sovitun työn tultua tehdyk-
si. Tämän vuoksi määräaikaisen työsopimuk-
sen irtisanominen kesken sopimuskauden ei 
eräitä laissa säädettyjä poikkeuksia lukuun 
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ottamatta ole mahdollista. Valtion virkamies-
ten ja kunnallisten viranhaltijoiden määräai-
kainen virkasuhde päättyy yleensä myös il-
man irtisanomista, kun määräaika on kulunut 
loppuun. Nämä säännökset tulevat sovellet-
tavaksi myös silloin, kun työntekijä määrä-
tään aloittamaan tässä laissa tarkoitettu pal-
velus. Tästä syystä määräaikaisten irtisano-
missuojasta ei ole tarpeen säätää erikseen.    

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin tehos-
tetusta irtisanomissuojasta. Irtisanomissuoja 
alkaisi siitä, kun työntekijä on antanut työn-
antajalle 2 §:ssä tarkoitetun selvityksen pal-
velukseen määräämisestä. Jos työnantaja irti-
sanoo palvelukseen määrätyn tai palveluk-
sessa olevan työntekijän työsopimuksen, kat-
sottaisiin irtisanomisen johtuneen työntekijän 
palvelukseen määräämisestä, jollei työnanta-
ja voisi osoittaa sen johtuneen muusta syystä. 
Säännös vastaisi sitä, mitä perhevapaalla ole-
vien osalta on säädetty työsopimuslaissa. 
Tämä käännetty todistustaakka tarkoittaa, et-
tä työnantajan on osoitettava, ettei työnteki-
jän henkilöstä johtuva syy tai valikoituminen 
taloudellisista ja tuotannollisista syistä irtisa-
nottavien joukkoon, johdu palvelukseen mää-
räämisestä. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin perhe-
vapaalla olevien tapaan erityissuojasta, joka 
koskisi sitä aikaa, jona työntekijä on palve-
luksessa. Työnantaja saisi irtisanoa jo palve-
luksessa olevan työntekijän työsopimuksen 
taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla 
vain, jos työnantajan toiminta päättyy koko-
naan tai lakkaa. Käytännössä tämä edellyttäi-
si työnantajan toiminnan päättymistä koko-
naan. Työnantajan toiminnan jatkuessa pal-
veluksessa oleva työntekijä saataisiin irtisa-
noa taloudellisilla ja tuotannollisilla perus-
teilla vasta, kun hän palaa takaisin työhön. Ir-
tisanomisaika alkaisi kulua aikaisintaan tästä 
ajankohdasta. 

Pykälän 4 momentissa olisi viittaus eräisiin 
erityistilanteita koskeviin säännöksiin, joita 
irtisanomiseen sovelletaan tämän pykälän es-
tämättä. Palvelukseen määrätyn irtisanomi-
sesta liikkeen luovutuksen tai siihen verratta-
van julkisoikeudellisen yhteisön uudelleen 
järjestelyn yhteydessä, työnantajan joutuessa 
konkurssiin tai työnantajan kuollessa olisi 
voimassa, mitä työsopimuslaissa ja kunnalli-
sesta viranhaltijasta annetussa laissa 

(304/2003) säädetään. Valtiosektorilla julkis-
oikeudellisen yhteisön uudelleen järjestelyis-
tä säädetään pääsääntöisesti erillislailla. Siksi 
tässä yhteydessä on syytä viitata myös siihen, 
mitä muualla laissa säädetään. 

4 §. Palvelukseen määrätyn työhönpaluu-
oikeus. Ehdotetun pykälän mukaan palveluk-
seen määrätyllä olisi oikeus palveluksen 
päättyessä tai keskeydyttyä palata ensisijai-
sesti aikaisempaan työhönsä. Jos tämä ei ole 
mahdollista, olisi hänelle tarjottava aikai-
sempaa työtä vastaavaa työsopimuksen tai 
palvelussuhteen mukaista työtä ja jos tämä-
kään ei ole mahdollista, muuta sopimuksen 
mukaista työtä. Ehdotettu säännös vastaisi 
työsopimuslain 4 luvun 9 §:n säännöstä per-
hevapailta palaavien oikeudesta palata aikai-
sempaan työhön. Pykälän sanamuoto olisi 
kuitenkin sama kuin vuorotteluvapaalain 
12 §:ssä, koska lakia sovelletaan myös vir-
kasuhteisiin, joissa työtehtävistä sopiminen 
poikkeaa työsopimussuhteisista.  

5 §. Työhönpaluu. Pykälässä säädettäisiin 
määräajasta, jonka kuluessa palveluksensa 
päättävän tai päättäneen on ilmoitettava pa-
laavansa työhön sekä ilmoitusmenettelyn 
noudattamatta jättämisen seurauksista.  

Pykälän 1 momentin mukaan työntekijän 
olisi ilmoitettava työnantajalle työhön pa-
laamisesta viimeistään 14 kalenteripäivää 
ennen aiottua työhön palaamista. Ilmoituk-
selle ei säädettäisi määrämuotoa. Ilmoitusai-
kaan ei vaikuttaisi se, onko kysymyksessä 
palvelusajan päättyminen tai palveluksen 
keskeytyminen. 

Työnantajan ei tarvitse ottaa työntekijää ta-
kaisin ennen kuin 14 päivää ilmoituksen vas-
taanottamisesta on kulunut. Ilmoitus tulisi 
tehdä jo palveluksessa olon aikana, jos työn-
tekijän tarkoituksena on palata työhön välit-
tömästi palveluksen päätyttyä. Asevelvolli-
suus- ja siviilipalveluslaissa säädettäisiin sii-
tä, että tämän säännöksen sisällöstä olisi in-
formoitava palveluksessa olevaa ennen pal-
veluksen päättymistä. 

Momentissa säädettäisiin myös työhön pa-
laamisen ajankohdasta. Työhön olisi palatta-
va viimeistään 14 päivän kuluessa työhönpa-
luun ilmoittamisesta. 

Säännös olisi sopimuksenvarainen, sillä 
työnantaja ja työntekijä voisivat sopia asiasta 
myös toisin. 
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Tehostetun työsuhdeturvan tarkoitus on 
kattaa pääasiassa vain palveluksessa oloaika. 
Se ei voi jatkua määräämätöntä aikaa siitä 
syystä, ettei työnantaja tiedä palveluksen 
päättyneen. Tästä syystä myös työntekijän tu-
lee tietää, milloin hänen on viimeistään palat-
tava työhön palveluksen päättymisen jälkeen 
säilyttääkseen työsuhteensa. Menettelyta-
voista ja niiden noudattamatta jättämisestä on 
tarpeen säätää lailla.  

Jos työntekijä ei ole ilmoittanut työhön pa-
laamisestaan viimeistään kuukauden kuluttua 
siitä, kun palvelus päättyi tai keskeytyi, työn-
antaja saisi pykälän 2 momentin mukaan kä-
sitellä työsopimusta purkautuneena palveluk-
sen päättymisestä tai keskeytymisestä lukien. 

Puolustusvoimien nykyisen käytännön mu-
kaan palveluksen päättymisestä tai keskey-
tymistä annetaan niin sanottu palvelustodis-
tus, josta ilmenee muun muassa palvelusaika 
päättymispäivineen. Esimerkiksi tätä todis-
tusta työntekijä voisi käyttää hyödykseen 
selvittäessään kotiuttamispäivää työnantajal-
le. Työsopimus voitaisiin purkaa takautuvas-
ti, jollei palveluksessa ollut itse noudata sää-
dettyjä menettelytapoja. 

Jos työntekijä ei ole voinut ilmoittaa pois-
saolosta hyväksyttävän esteen vuoksi, työso-
pimuksen purkautuminen peruuntuisi. Tällai-
sena esteenä pidetään sitä, ettei työntekijällä 
ole ollut tosiasiallista mahdollisuutta ilmoit-
taa työhönpaluusta. Tilannetta on arvioitava 
samoin kriteerein kuin arvioidaan työsopi-
muslain mukaisia työsopimuksen purkautu-
misen peruuntumisen perusteita.   

Pykälän 3 momentin mukaan reservin ker-
tausharjoituksiin tai ylimääräiseen palveluk-
seen määrätyn olisi palattava työhön välittö-
mästi palveluksen aiheuttaman työssäkäyn-
nin esteen lakattua.  

Pykälän 4 momentissa olisi viittaussäännös 
siitä, että joukko-osaston komentajan ja sivii-
lipalveluskeskuksen johtajan velvollisuudesta 
antaa palveluksessa olevalle tarpeelliset tie-
dot tämän pykälän sisällöstä säädetään ase-
velvollisuuslain 107 §:ssä ja siviilipalvelus-
lain 55 §:ssä. Säännösten tarkoitus on turva-
ta, että palveluksessa olevat osaavat noudat-
taa 2 momentissa tarkoitettuja menettelytapo-
ja. Työnantajan oikeudesta saada pyydettäes-
sä tieto palveluksen päättymisen ajankohdas-
ta säädetään asevelvollisuuslain 97 §:ssä ja 

siviilipalveluslain 94 §:ssä. Säännökset ovat 
välttämättömiä sen vuoksi, että työnantaja 
voisi käyttää 2 momentissa tarkoitettua työ-
sopimuksen purkamisoikeutta silloin, kun 
palveluksessa ollut henkilö ei itse mitenkään 
ilmoittaudu työnantajalle. 

6 §. Korvaus palvelussuhteen perusteetto-
masta päättämisestä. Pykälän 1 momentin 
mukaan työnantaja, joka päättäisi tässä laissa 
säädettyjen perusteiden vastaisesti palvelus-
velvollisen työsopimuksen, olisi määrättävä 
maksamaan korvausta työsopimuksen perus-
teettomasta päättämisestä siten kuin työso-
pimuslain 12 luvun 2 §:ssä säädetään. Pykä-
lässä säädetään työsopimuksen perusteetto-
masta päättämisestä määrättävistä korvauk-
sista, jos työsuhde on purettu, irtisanottu ta-
loudellisista ja tuotannollisista syistä taikka 
työntekijään liittyvistä syistä. 

Pykälän 2 momentissa olisi vastaava viitta-
us virkamiesten ja viranhaltijoiden oikeuksiin 
perusteettoman palvelussuhteen päättämises-
sä. Virkasuhteen jatkumisesta ilman laissa 
säädettyä irtisanomis- tai purkamisperustetta 
säädetään valtion virkamieslain (750/1994) 
55 §:ssä ja kunnallisesta viranhaltijasta anne-
tun lain 44 §:ssä.  

7 §. Nähtävänäpito ja rangaistussäännös. 
Lain noudattamisen ja oikeuksien valvonnan 
kannalta on tärkeää, että laki on työntekijöi-
den nähtävänä työpaikalla, kuten useat muut-
kin työoikeudelliset lait. Tämän vuoksi 1 
momentissa ehdotetaan, että laissa olisi muun 
muassa työsopimuslain mukaisesti säännös 
lain nähtävänäpidosta. 

Ehdotuksen mukaan työnantajan olisi pi-
dettävä tämä laki työntekijöiden vapaasti saa-
tavilla työpaikalla. Työnantaja täyttäisi lain 
nähtävänäpitoa koskevan velvollisuutensa 
asettamalla lakitekstin paikkaan, jossa se on 
työntekijöiden vapaasti luettavissa. Riittävää 
olisi myös, jos laki olisi saatavissa sähköises-
sä muodossa. Tällöin edellytyksenä olisi, että 
työpaikan kaikilla työntekijöillä olisi tosiasi-
allisesti mahdollisuus saada tieto sähköisessä 
muodossa olevan lain sisällöstä. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin nähtä-
vänäpidon laiminlyönti useiden muiden työ-
oikeudellisten lakien tapaan rangaistavaksi 
teoksi. Työnantaja tai tämän edustaja, joka 
tahallaan tai huolimattomuudesta rikkoisi 
nähtävänäpitosäännöstä, on tuomittava 
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maanpuolustusvelvollisuutta täyttävän työ- ja 
virkasuhteen jatkumisesta annetun lain rik-
komuksesta sakkoon. Vastuu työnantajan ja 
tämän edustajan kesken määräytyisi rikoslain 
(39/1889) 47 luvun 7 §:ssä säädettyjen perus-
teiden mukaan. 

8 §. Valvonta.  Lain noudattamista valvoi-
sivat työsuojeluviranomaiset. Työsuojeluvi-
ranomaisten tehtävistä säädetään työsuojelun 
valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteis-
toiminnasta annetussa laissa (44/2006). Voi-
massa olevan lain mukaan työsuojeluviran-
omaisten velvollisuutena on antaa lakeja 
koskevia ohjeita ja neuvoja. Asiallisesti muu-
tos on vähäinen ja asettaa lain valvonnan sa-
mojen menettelytapojen piiriin kuin muutkin 
työoikeudelliset lait. 

Työsuojeluviranomaiset valvovat työsuoje-
lua koskevien säännösten ja määräysten nou-
dattamista työpaikoilla. Työsuojeluviran-
omaisilla on oikeus saada nähtäväkseen ne 
asiakirjat ja luettelot, joita työnantajan on pi-
dettävä ja säilytettävä työsuojelua koskevien 
säännösten ja määräysten mukaan sekä saada 
niistä jäljennöksiä.  Lisäksi työsuojeluviran-
omaisilla on oikeus saada valvontaa varten 
tarpeellisia tietoja työnantajalta sekä suulli-
sesti että kirjallisesti.  

9 §. Voimaantulo. Pykälän 1 momentin 
mukaan lakiin ehdotetaan otettavaksi tavan-
omainen voimaantulosäännös. 

Pykälän 2 momentin mukaan lailla kumot-
taisiin palvelukseen kutsutun asevelvollisen 
työ- tai virkasuhteen jatkumisesta 1 päivänä 
joulukuuta 1961 annettu laki siihen myö-
hemmin tehtyine muutoksineen. 
 
 
1.2 Asevelvollisuuslaki 

97 §.  Tietojen luovuttaminen. Pykälän 1 
momentin luetteloon niistä tarpeellisista tie-
doista, joita asevelvollisrekisteristä voidaan 
salassapitosäännösten estämättä luovuttaa ul-
kopuolisille, ehdotetaan lisättäväksi uusi 12 
kohta, jolloin voimassa oleva 12 kohta siir-
tyisi 13 kohdaksi. 

Asepalvelus voi kestää kuudesta kuukau-
desta 12 kuukauteen. Palvelukseen määrätty 
ei tiedä palveluksen alkaessa, kuinka kauan 
palvelus kestää. Lisäksi palvelus voi keskey-
tyä. Siksi työntekijä ei voi ilmoittaa palve-

luksen päättymisen ajankohtaa työnantajalle 
vielä palvelukseen astuessaan. 

Ehdotuksen mukaan palveluksessa olevan 
tai olleen asevelvollisen työnantajalle voitai-
siin työnantajan pyynnöstä antaa tieto palve-
luksen päättymisen ajankohdasta maanpuo-
lustusvelvollisuutta täyttävän työ- ja vir-
kasuhteen jatkumisesta annetun lain 5 §:n 
soveltamiseksi. Työnantaja tarvitsee välttä-
mättä tiedon palveluksen päättymisestä, jotta 
hän voi soveltaa lakia silloin, kun palveluk-
sessa ollut ei ilmoita työnantajalle mitään 
työhön palaamisestaan. Ensisijaisesti työnan-
taja voi ottaa yhteyttä asianosaiseen asian 
selvittämiseksi, mutta työntekijä voi myös 
muuttaa palveluksen päätyttyä eikä työnanta-
jalla välttämättä ole enää hänen yhteystieto-
jaan. Työsuhde ei voi jatkua määräämätöntä 
aikaa siitä syystä, ettei työntekijä ilmoita 
työnantajalleen palveluksen päättymisestä. 
Tästä syystä työnantajalla on tarve saada tie-
tää, milloin palvelus päättyy tai on päättynyt. 

Kun kysymys on toisaalta työsuhteen päät-
tämisestä ja toisaalta henkilötietojen käsitte-
lystä, on tarpeen säätää laissa menettelytavat, 
joiden pohjalta työnantaja voi selvittää palve-
luksen päättymistä. Työnantaja saisi tiedon 
palveluksen päättymisen ajankohdasta, mutta 
ei muita tietoja, kuten tietoa palveluksen 
päättymisen perusteesta. Työnantajaa koski-
sivat myös ne henkilötietolain (523/1999) 
säännökset, joiden mukaan vanhentuneet ja 
tarpeettomat tiedot on hävitettävä. 

Jotta tietojensaantioikeus rajoittuisi todelli-
seen työnantajaan, ehdotetaan, että työnanta-
jan olisi osoitettava asevelvollisrekisterin pi-
täjälle, että työ- tai virkasuhde on aidosti 
olemassa. Jos työntekijän kanssa ei ole tehty 
kirjallista työsopimusta, voitaisiin työsuhteen 
olemassaolo selvittää joillain muulla luotet-
tavalla tavalla.  

Lisäksi momentin 2 ja 3 kohdassa muutet-
taisiin sana työministeriö työ- ja elinkeino-
ministeriöksi. 

107 §. Asevelvollisen työ- ja virkasuhteen 
jatkuminen. Pykälän 1 momentin viittaus-
säännöstä ehdotetaan muutettavaksi uudesta 
laista johtuen.  

Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 2 
momentti. Sen mukaan puolustusvoimien tu-
lisi huolehtia siitä, että asevelvolliset tuntevat 
työsuhteen jatkumiseen liittyvät oikeutensa ja 
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niiden toteuttamisen menettelytavat. Kysees-
sä olisi lähinnä nykykäytännön kirjaaminen 
lakiin, koska työsuhdeturvaa ja työsuhteen 
jatkumista koskevista asioista tiedotetaan 
asevelvollisille jo nykyisin sekä ennen palve-
luksen alkua että sen aikana. 

Ehdotuksen mukaan jo kutsunnassa olisi 
huolehdittava siitä, että kutsunnanalainen saa 
maanpuolustusvelvollisuutta täyttävän työ- ja 
virkasuhteen jatkumisesta annetun lain sisäl-
löstä riittävät tiedot. Kutsuntaan osallistuvat 
myös siviilipalvelukseen hakevat henkilöt. 
Lain tunteminen on tärkeää jo ennen palve-
lukseen astumista, sillä näin palvelusvelvol-
linen ei esimerkiksi tietämättömyyttään irti-
sano työsuhdettaan. 

Lisäksi joukko-osaston komentajan tai tä-
män määräämän olisi annettava palvelukses-
sa olevalle ennen tämän palveluksen päätty-
mistä tai keskeytymistä tieto maanpuolustus-
velvollisuutta täyttävän työ- ja virkasuhteen 
jatkumisesta annetun lain 5 §:stä, jossa sää-
detään niistä menettelytavoista, joita asevel-
vollisen tulee noudattaa hänen palatessa pal-
veluksen päätyttyä takaisin työhön.  
 
1.3 Siviilipalveluslaki 

55 §.  Siviilipalvelusvelvollisen työ- ja vir-
kasuhteen jatkuminen. Ehdotetut muutokset 
vastaavat asevelvollisuuslain 107 §:ään ehdo-
tettuja muutoksia ja niiden yksityiskohtaisia 
perusteluja. Siviilipalveluskeskuksen johta-
jalla tai tämän määräämällä olisi sama vel-
vollisuus kuin puolustusvoimissa olisi jouk-
ko-osaston komentajalla. Siviilipalveluskes-
kukselle kuuluu siviilipalveluslain 7 §:n mu-
kaan siviilipalveluksen toimeenpano ja kes-
kus tietää kunkin siviilipalvelusmiehen pal-
veluspaikan, jonne se voi osoittaa esimerkik-
si menettelytapoja koskevan ohjeen tai vas-
taavan vähän ennen palveluksen päättymistä.  

94 §. Tietojen luovuttaminen. Ehdotettu 
säännös vastaisi asevelvollisuuslain 97 §:n 
muutosta. Sen mukaan sen lisäksi, mitä vi-
ranomaisten toiminnan julkisuudesta anne-
tussa laissa (621/1999) säädetään, siviilipal-
velusrekisteristä voitaisiin salassapitosään-
nösten estämättä luovuttaa siviilipalvelukses-
sa olevan tai olleen henkilön työnantajalle 
pyynnöstä tieto palveluksen päättymisen 

ajankohdasta, jos työnantaja osoittaa työ- tai 
virkasuhteen olemassaolon. 
 
1.4 Laki naisten vapaaehtoisesta asepal-

veluksesta 

3 §. Pykälän 1 momentissa säädetään nais-
ten vapaaehtoisen asepalveluksen järjestämi-
sestä asevelvollisuuslaissa säädetyn varus-
miespalveluksen yhteydessä. Palvelus suori-
tetaan samalla tavalla kuin varusmiespalve-
lus, ja se rinnastetaan varusmiespalvelukseen 
momentissa säädetyin poikkeuksin. Momen-
tissa oleva viittaus asevelvollisuuslakiin eh-
dotetaan tarkistettavaksi tarkoittamaan voi-
massa olevaa asevelvollisuuslakia. 

Momentissa on lisäksi viittaus lain 5 §:n 1 
momenttiin ja 7 §:ään, joissa säädetään poik-
keuksia naisten asepalvelusta järjestettäessä. 
Ensin mainittu viittaus koskee erityistä mää-
räaikaa, jota noudatetaan työsuhteen jatkumi-
sen osalta silloin, kun nainen on käyttänyt 
oikeuttaan olla aloittamatta palvelusta tai 
keskeyttää palvelus 45 päivän aikana palve-
luksen aloittamisesta. Koska työsuhteen jat-
kumista tarkoittavaa lakia sovellettaisiin 
naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen il-
man erityisiä, vain naisia koskevia määrä-
aikoja, ehdotetaan momentista poistettavaksi 
tätä tarkoittava viittaus lain 5 §:n 1 moment-
tiin. 

5 §. Pykälässä säädetään vapaaehtoista 
asepalvelusta suorittavan ja suorittaneen nai-
sen oikeusasemasta asevelvollisena. Voimas-
sa olevassa säännöksessä säädetään myös eri-
tyisestä 30 päivän määräajasta, jota voidaan 
tietyissä tapauksissa soveltaa naiseen tämän 
palatessa työhön palvelukseen kutsutun ase-
velvollisen työ- tai virkasuhteen jatkumisesta 
annetun lain mukaisesti. 

Vain naisia koskevasta erityisestä määrä-
ajasta luovuttaisiin myös tältä osin. Tämän 
vuoksi pykälän 1 momentista poistettaisiin 
nykyinen sääntely työsuhteen jatkumista 
koskevan lain soveltamisessa noudatettavasta 
poikkeuksesta. Muilta osin momenttia ehdo-
tetaan tarkistettavaksi vastaamaan asevelvol-
lisuuslaissa käytettyjä käsitteitä. Tältä osin 
sen asiasisältö ei muuttuisi. 

Pykälän 2 momentti vastaa nykyistä sään-
nöstä. 
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Työsuhteen jatkumisen osalta 3 momentis-
sa viitattaisiin maanpuolustusvelvollisuutta 
täyttävän työ- ja virkasuhteen jatkumisesta 
annettuun lakiin. Lakia sovellettaisiin myös 
vapaaehtoisessa asepalveluksessa olevaan tai 
olleeseen naiseen. Naisella olisi oikeus palata 
aiempaan työhönsä myös siinä tapauksessa, 
että hänelle annettu määräys palvelukseen 
peruutetaan naisten vapaaehtoisesta asepal-
veluksesta annetun lain 4 §:n nojalla. Naisten 
tulisi myös noudattaa työsuhteen jatkumisek-
si niitä menettelytapoja, joista säädetään 
edellä mainitussa laissa. Viittaus lakiin on 
tarpeellinen selvyyden vuoksi, ja se on tar-
koituksenmukaista sijoittaa omaksi momen-
tiksi.  
 
1.5 Laki siviilihenkilöstön osallistumises-

ta kriisinhallintaan 

7 §. Virkavapaus ja työ- tai virkasuhteen 
jatkuminen. Pykälän 3 momentti ehdotetaan 
muutettavaksi siten, että työhönpaluuoikeutta 
koskevan säännöksen viittaussäännös vastaisi 
muutettuja säännöksiä. 
 
1.6 Laki sotilaallisesta kriisinhallinnasta 

25 §. Virkavapaus ja työ- tai virkasuhteen 
jatkuminen. Pykälän 2 momentti ehdotetaan 
vastaavasti muutettavaksi siten, että työhön-
paluuoikeutta koskevan säännöksen viittaus-
säännös vastaisi muutettuja säännöksiä. 
 
2  Voimaantulo  

Lait ehdotetaan tulemaan voimaan keväällä 
2009. 
 
 
3  Suhde perustus laki in  ja  säätä-

misjärjestys  

Ehdotettu laki laajentaisi työnantajan oi-
keutta saada tietoja siitä, koska heidän palve-
luksessaan olevien työntekijöiden ase-, asee-
ton tai siviilipalvelus on päättynyt.  Ehdotuk-
sella on liittymäkohta perustuslain 10 §:n 1 
momentissa säädettyyn yksityiselämän ja 
henkilötietojen suojaan.  Henkilötietojen suo-
jasta säädetään lainkohdan mukaan tarkem-
min lailla. Sääntelyn yksityiskohtaiset edelly-

tykset ovat lainsäätäjän harkinnassa (PeVM 
25/1994 vp). 

Henkilötietojen käsittelyn osalta on kysy-
mys siitä, voidaanko tietojen luovuttamista 
palveluksen päättymisen ajankohdasta ase-
velvollisrekisteristä ja siviilipalvelusrekiste-
ristä pitää sallittuna käyttötarkoituksena.  

Kysymys on palveluksen päättymisen 
ajankohdasta. Työnantajalla on oikeus saada 
tietoonsa, että työntekijä tai virkamies on 
aloittanut ase- tai siviilipalveluksen. Tämän 
tiedon hän saa siinä vaiheessa, kun työntekijä 
tai virkamies käyttää oikeuttaan saada vapau-
tusta työstä palvelukseen määräämisen joh-
dosta. Muutoin vapautusta ja siihen liittyviä 
työntekijälle ehdotettavia oikeuksia ei voida 
antaa eikä saada. Perusoikeuksien kannalta 
tämä tieto on merkityksellisempi kuin palve-
luksen päättymisen ajankohta. Siviilipalve-
luksen osalta voidaan lisäksi todeta, että uu-
den siviilipalveluslain mukaan siviilipalve-
lushakemus hyväksytään normaaliaikana il-
man vakaumuksen tutkintaa. 

Laissa säädettäisiin reunaehdot luovuttami-
selle. Työnantajan olisi näytettävä toteen, et-
tä työsuhde on voimassa ja hän saisi vain tie-
don palveluksen päättymisen ajankohdasta, 
ei esimerkiksi sen syistä. Tieto on työnanta-
jalle välttämätön, jos palveluksessa oleva tai 
ollut ei noudata laissa tarkoitettua ilmoitusai-
kaa työhön paluusta. Palveluksen pituutta ei 
tiedetä palveluksen alkaessa. 

Henkilötietojen luovutus olisi yhteensopiva 
rekisteritietojen käsittelyn tarkoitukseen, 
koska asiasta säädettäisiin lailla ja tietojen 
luovuttaminen liittyisi ase- tai siviilipalve-
luksen johdosta säädettyjen työnantajaa ja 
rekisteröityä koskevien oikeuksien ja velvol-
lisuuksien asianmukaiseen toteuttamiseen. 
Lisäksi laissa säädettäisiin joukko-osaston 
komentajan ja siviilipalveluskeskuksen johta-
jan velvollisuudeksi selvittää rekisteröidylle, 
missä tilanteessa tieto palveluksen päätty-
misajankohdasta voidaan luovuttaa työnanta-
jalle. Rekisteröidyllä olisi siten tieto tällaises-
ta luovuttamisesta, jollei hän itse ilmoittaudu 
työnantajalle. Lisäksi työnantajaa koskisivat 
myös tässä tapauksessa ne henkilötietolain 
säännökset, joiden mukaan vanhentuneita ja 
tarpeettomia tietoja ei saa säilyttää. 

Lakiehdotukset eivät merkitse sellaista 
puuttumista henkilötietojen suojaan, joka 



 HE 207/2008 vp  
  

 

14 

loukkaisi perustuslaissa säädettyjä oikeuksia. 
Tämän vuoksi katsotaan, että lakiehdotukset 
voitaisiin hyväksyä tavallisen lain säätämis-
järjestyksessä. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo-
tukset: 
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Lakiehdotukset 

 

1. 

Laki 
maanpuolustusvelvollisuutta täyttävän työ- ja virkasuhteen jatkumisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

 
 

1 § 

Soveltamisala 

Tässä laissa säädetään asevelvollisuuslain 
(1438/2007) ja siviilipalveluslain 
(1446/2007) mukaiseen palvelukseen määrä-
tyn työ- tai virkasuhteen jatkumisesta. 

Mitä tässä laissa säädetään työntekijästä, 
sovelletaan myös virkamieheen ja viranhalti-
jaan. 
 

2 § 

Vapautus työstä ja palveluksesta ilmoittami-
nen 

Työntekijällä on oikeus saada vapaata työs-
tä 1 §:ssä tarkoitetun palveluksen suorittami-
seksi. 

Työntekijän on esitettävä työnantajalle sel-
vitys palvelukseen määräämisestä viimeis-
tään kaksi kuukautta ennen palveluksen al-
kamista tai, jos se ei ole mahdollista, välit-
tömästi saatuaan tietää palveluksen alkami-
sesta. 
 

3 § 

Palvelukseen määrätyn irtisanominen 

Työnantaja ei saa irtisanoa työsopimusta 
työntekijän tässä laissa tarkoitetun palveluk-
sen johdosta. 

Jos työnantaja irtisanoo palvelukseen mää-
rätyn tai palveluksessa olevan työntekijän 
työsopimuksen sen jälkeen, kun työntekijä on 
antanut työnantajalle 2 §:ssä tarkoitetun sel-

vityksen palvelukseen määräämisestä, katso-
taan irtisanomisen johtuneen työntekijän pal-
velukseen määräämisestä, jollei työnantaja 
osoita sen johtuneen muusta syystä.  

Työnantaja saa irtisanoa palvelusta suorit-
tavan työntekijän työsopimuksen taloudelli-
silla ja tuotannollisilla perusteilla vain, jos 
työnantajan toiminta päättyy kokonaan tai 
lakkaa. 

Palvelukseen määrätyn irtisanomisesta 
liikkeen luovutuksen tai siihen verrattavan 
julkisoikeudellisen yhteisön uudelleen järjes-
telyn yhteydessä, työnantajan joutuessa kon-
kurssiin tai työnantajan kuollessa on voimas-
sa, mitä työsopimuslaissa (55/2001), kunnal-
lisesta viranhaltijasta annetussa laissa 
(304/2003) ja muualla laissa säädetään.  
 

4 § 

Palvelukseen määrätyn työhönpaluuoikeus 

Palveluksen päättyessä tai keskeydyttyä 
työntekijällä on oikeus palata ensisijaisesti 
aikaisempaan työhönsä. Jos tämä ei ole mah-
dollista, työntekijälle on tarjottava aikaisem-
paa työtä vastaavaa työsopimuksen tai palve-
lussuhteen mukaista työtä ja, jos tämäkään ei 
ole mahdollista, muuta sopimuksen mukaista 
työtä. 
 

5 § 

 Työhönpaluu 

Työntekijän on ilmoitettava työnantajalle 
työhön palaamisesta viimeistään 14 päivää 
ennen aiottua työhön palaamista ja palattava 
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työhön 14 päivän kulussa ilmoittamisesta, 
jolleivät työnantaja ja työntekijä sovi toisin. 

Jos työntekijä ei ole ilmoittanut työhön pa-
laamisestaan viimeistään kuukauden kuluttua 
siitä, kun palvelus päättyi tai keskeytyi, työn-
antaja saa katsoa työsopimuksen purkautu-
neeksi palveluksen päättymisestä tai keskey-
tymisestä lukien. Jos työntekijä ei ole voinut 
ilmoittaa työhön palaamisesta hyväksyttävän 
esteen vuoksi, työsopimuksen purkautuminen 
peruuntuu. 

Reservin kertausharjoituksiin tai ylimääräi-
seen palvelukseen kutsutun on kuitenkin pa-
lattava työhön välittömästi palveluksen aihe-
uttaman työssäkäynnin esteen lakattua. 

Joukko-osaston komentajan ja siviilipalve-
luskeskuksen johtajan velvollisuudesta antaa 
palveluksessa olevalle tarpeelliset tiedot tä-
män pykälän sisällöstä säädetään asevelvolli-
suuslain 107 §:ssä ja siviilipalveluslain 
55 §:ssä. Työnantajan oikeudesta saada tieto 
palveluksen päättymisen ajankohdasta sääde-
tään asevelvollisuuslain 97 §:ssä ja siviilipal-
veluslain 94 §:ssä. 
 

6 § 

Korvaus työ- tai virkasuhteen perusteetto-
masta päättämisestä 

Työnantajan, joka on tämän lain vastaisesti 
päättänyt työsopimuksen, on maksettava 
korvausta työsopimuksen perusteettomasta 
päättämisestä siten kuin työsopimuslain 12 
luvun 2 §:ssä säädetään. 

Virkasuhteen jatkumisesta tilanteessa, jossa 
virkasuhde on irtisanottu tai purettu tämän 

lain vastaisesti säädetään valtion virkamies-
lain (750/1994) 55 §:ssä ja kunnallisesta vi-
ranhaltijasta annetun lain 44 §:ssä.  
 

7 § 

Nähtävänäpito ja rangaistussäännös 

Työnantajan on pidettävä tämä laki työnte-
kijöiden vapaasti saatavilla työpaikalla. 

Työnantaja tai tämän edustaja, joka tahal-
laan tai huolimattomuudesta rikkoo tätä py-
kälää, on tuomittava maanpuolustusvelvolli-
suutta täyttävän työ- ja virkasuhteen jatkumi-
sesta annetun lain rikkomuksesta sakkoon. 
Vastuu työnantajan ja tämän edustajan kes-
ken määräytyy rikoslain (39/1889) 47 luvun 
7 §:ssä säädettyjen perusteiden mukaan. 
 

8 § 

Valvonta 

Työsuojeluviranomaiset valvovat tämän 
lain noudattamista. 
 

9 § 

Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan     päivänä    kuuta 
20   . 

Tällä lailla kumotaan palvelukseen kutsu-
tun asevelvollisen työ- tai virkasuhteen jat-
kumisesta 1 päivänä joulukuuta 1961 annettu 
laki (579/1961) siihen myöhemmin tehtyine 
muutoksineen. 

————— 
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2. 

Laki 
asevelvollisuuslain 97 ja 107 §:n muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan 28 päivänä joulukuuta 2007 annetun asevelvollisuuslain (1438/2007) 97 §:n 1 

momentti ja 107 § seuraavasti: 
 

97 § 

Tietojen luovuttaminen 

Sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta annetussa laissa säädetään, 
asevelvollisrekisteristä voidaan salassapito-
velvollisuuden estämättä antaa tarpeellisia 
tietoja seuraavasti: 

1) puolustusministeriölle, sotilasviranomai-
selle ja rajavartioviranomaiselle asevelvolli-
suuden toimeenpanoa sekä henkilöstön pal-
velukseen ottamista ja henkilöstösuunnittelua 
ja kunniamerkin myöntämistä varten; 

2) työ- ja elinkeinoministeriölle ja siviili-
palveluskeskukselle siviilipalveluksen toi-
meenpanoa varten; 

3) työ- ja elinkeinoministeriölle työpalve-
lun toimeenpanoa varten; 

4) poliisille kutsunnan toimittamiseen liit-
tyviä tehtäviä sekä palvelukseen noutamista 
varten; 

5) ulkoasiainministeriölle asevelvollisuutta 
koskevan asian hoitamista varten; 

6) Maahanmuuttovirastolle kansalaisuus-
aseman määrittämistä varten; 

7) Kansaneläkelaitokselle sotilasavustuk-
sen täytäntöönpanoa varten; 

8) väestötietojärjestelmään varusmiespal-
veluksen suorittamisesta kansalaisuutta kos-
kevan rekisterimerkinnän tekemistä varten; 

9) tuomioistuimille ja syyttäjäviranomaisil-
le sotilasarvosta ja palveluksesta sekä kurin-
pitomenettelyssä määrätyistä seuraamuksista 
virkatehtävän suorittamista varten; 

10) viranomaiselle, yhteisölle ja yksityisel-
le henkilölle sotilasarvosta kunniamerkin 

myöntämistä tai muuta palkitsemista koske-
vassa asiassa; 

11) Maanpuolustuskoulutusyhdistykselle 
asevelvollisten 94 §:n 1 momentissa tarkoi-
tettuja perustietoja vapaaehtoisen maanpuo-
lustuskoulutuksen järjestämistä varten; 

12) palveluksessa olevan tai olleen asevel-
vollisen työnantajalle pyynnöstä tieto palve-
luksen päättymisen ajankohdasta maanpuo-
lustusvelvollisuutta täyttävän työ- ja vir-
kasuhteen jatkumisesta annetun lain (  /  ) 
5 §:n soveltamiseksi, jos työnantaja osoittaa 
työ- tai virkasuhteen olevan voimassa; 

13) rekisteröidyn nimenomaisella suostu-
muksella myös muulle kuin 1—12 kohdassa 
tarkoitetulle. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

107 § 

Asevelvollisen työ- ja virkasuhteen jatkumi-
nen 

Palvelukseen määrätyn asevelvollisen työ- 
ja virkasuhteen jatkumisesta säädetään 
maanpuolustusvelvollisuutta täyttävän työ- ja 
virkasuhteen jatkumisesta annetussa laissa.  

Kutsunnassa on huolehdittava siitä, että 
kutsunnanalainen saa 1 momentissa tarkoite-
tusta laista riittävät tiedot. Joukko-osaston 
komentajan tai tämän määräämän on annet-
tava palveluksessa olevalle ennen palveluk-
sen päättymistä tai keskeytymistä tieto edellä 
mainitun lain 5 §:ssä säädetystä.  

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä     kuuta 

20  . 
 

————— 
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3. 

Laki 
siviilipalveluslain 55 ja 94 §:n muuttamisesta  

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan 28 päivänä joulukuuta 2007 annetun siviilipalveluslain (1446/2007) 55 § ja 

94 §:n 1 momentti seuraavasti: 
 
 

55 § 

Siviilipalvelusvelvollisen työ- ja virkasuhteen 
jatkuminen 

Palvelukseen määrätyn siviilipalvelusvel-
vollisen työ- ja virkasuhteen jatkumisesta 
säädetään maanpuolustusvelvollisuutta täyt-
tävän työ- ja virkasuhteen jatkumisesta anne-
tussa laissa (  /   ). 

Siviilipalveluskeskuksen johtajan tai tämän 
määräämän on annettava palveluksessa ole-
valle ennen palveluksen päättymistä tai kes-
keytymistä tieto edellä mainitun lain 5 §:ssä 
säädetystä. 
 
 
 
 
 
 
 

94 §  

Tietojen luovuttaminen 

Sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) 
säädetään, siviilipalvelusrekisteristä voidaan 
salassapitosäännösten estämättä luovuttaa 
Maahanmuuttovirastolle siviilipalveluksen 
suorittamista koskevia tietoja kansalaisuus-
asiain käsittelemistä varten ja palveluksessa 
olevan tai olleen siviilipalvelusvelvollisen 
työnantajalle pyynnöstä tieto palveluksen 
päättymisen ajankohdasta maanpuolustusvel-
vollisuutta täyttävän työ- ja virkasuhteen jat-
kumisesta annetun lain 5 §:n soveltamiseksi, 
jos työnantaja osoittaa työ- tai virkasuhteen 
olevan voimassa. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuuta 

20  . 
 

————— 
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4. 

Laki 
naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta 17 päivänä helmikuuta 1995 annetun 

lain (194/1995) 3 §:n 1 momentti ja 5 § seuraavasti: 
 

3 § 
Asepalvelus järjestetään asevelvollisuus-

laissa (1438/2007) säädetyn varusmiespalve-
luksen yhteydessä ja se suoritetaan samalla 
tavalla kuin varusmiespalvelus sekä rinnaste-
taan siihen kaikissa suhteissa, jollei 7 §:stä 
muuta johdu.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

5 § 
Kun nainen on aloittanut asepalveluksen tai 

on hakemuksensa mukaisesti annetun määrä-
yksen mukaan ollut velvollinen aloittamaan 
palveluksen, häneen sovelletaan 4 §:ssä sää-
detyin poikkeuksin kaikkia niitä säännöksiä, 

jotka koskevat asevelvollisuuslain mukaisesti 
varusmiespalvelukseen määrättyä.  

Edellä 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun mää-
räajan jälkeen nainen rinnastetaan palveluk-
sen aikana ja hänen siitä vapauduttuaan kai-
kilta osin asevelvolliseen. 

Palveluksen päätyttyä tai keskeydyttyä tai 
kun määräys aloittaa palvelus on 4 §:n 1 
momentissa säädetyllä tavalla peruutettu, 
naisella on oikeus palata työhön siten kuin 
maanpuolustusvelvollisuutta täyttävän työ- ja 
virkasuhteen jatkumisesta annetussa laissa (  
/  ) säädetään. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä    kuuta 

20  . 
————— 



 HE 207/2008 vp  
  

 

20 

 

5. 

Laki 
siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain 7 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan 30 päivänä joulukuuta 2004 

annetun lain (1287/2004) 7 §:n 3 momentti seuraavasti: 
 

7 § 

Virkavapaus ja työ- tai virkasuhteen jatku-
minen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Palvelussuhteen päätyttyä tai keskeydyttyä 

henkilöllä on oikeus palata työhön siten kuin 

maanpuolustusvelvollisuutta täyttävän työ- ja 
virkasuhteen jatkumisesta annetun lain (  /   ) 
4 §:ssä säädetään. 

——— 
 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä      kuuta 

20  . 

————— 
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6.  

Laki 
sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain 25 §:n muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan sotilaallisesta kriisinhallinnasta 31 päivänä maaliskuuta 2006 annetun lain 

(211/2006) 25 §:n 2 momentti seuraavasti: 
 

25 § 

Virkavapaus ja työ- tai virkasuhteen jatku-
minen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Työ- tai virkasuhdetta, joka koulutukseen, 

harjoituksiin tai palvelukseen otettavalla on, 
ei hänen työnantajansa saa koulutuksen, har-
joitusten tai palveluksen takia päättää eikä 

niiden aikana irtisanoa. Koulutuksen, harjoi-
tusten tai palveluksen päätyttyä tai keskey-
dyttyä henkilöllä on oikeus palata työhön si-
ten kuin maanpuolustusvelvollisuutta täyttä-
vän työ- ja virkasuhteen jatkumisesta anne-
tun lain (  /   ) 4 §:ssä säädetään. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä      kuuta 

20  . 

————— 
 

Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 2008 

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Työministeri Tarja Cronberg 
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Liite 
Rinnakkaistekstit 

2. 

Laki 
asevelvollisuuslain 97 ja 107 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan 28 päivänä joulukuuta 2007 annetun asevelvollisuuslain (1438/2007) 97 §:n 1 

momentti ja 107 § seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

97 § 

Tietojen luovuttaminen 

Sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta annetussa laissa säädetään, ase-
velvollisrekisteristä voidaan salassapitovel-
vollisuuden estämättä antaa tarpeellisia tietoja 
seuraavasti: 

1) puolustusministeriölle, sotilasviranomai-
selle ja rajavartioviranomaiselle asevelvolli-
suuden toimeenpanoa sekä henkilöstön palve-
lukseen ottamista ja henkilöstösuunnittelua ja 
kunniamerkin myöntämistä varten; 

2) työministeriölle ja siviilipalveluskeskuk-
selle siviilipalveluksen toimeenpanoa varten; 

3) työministeriölle työpalvelun toimeenpa-
noa varten; 

 
4) poliisille kutsunnan toimittamiseen liit-

tyviä tehtäviä sekä palvelukseen noutamista 
varten; 

5) ulkoasiainministeriölle asevelvollisuutta 
koskevan asian hoitamista varten; 

6) Maahanmuuttovirastolle kansalaisuus-
aseman määrittämistä varten; 

7) Kansaneläkelaitokselle sotilasavustuksen 
täytäntöönpanoa varten; 

8) väestötietojärjestelmään varusmiespalve-
luksen suorittamisesta kansalaisuutta koske-
van rekisterimerkinnän tekemistä varten; 

9) tuomioistuimille ja syyttäjäviranomaisil-
le sotilasarvosta ja palveluksesta sekä kurin-
pitomenettelyssä määrätyistä seuraamuksista 
virkatehtävän suorittamista varten; 

10) viranomaiselle, yhteisölle ja yksityiselle 
henkilölle sotilasarvosta kunniamerkin myön-

97 §

Tietojen luovuttaminen 

Sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta annetussa laissa säädetään, ase-
velvollisrekisteristä voidaan salassapitovel-
vollisuuden estämättä antaa tarpeellisia tietoja 
seuraavasti: 

1) puolustusministeriölle, sotilasviranomai-
selle ja rajavartioviranomaiselle asevelvolli-
suuden toimeenpanoa sekä henkilöstön palve-
lukseen ottamista ja henkilöstösuunnittelua ja 
kunniamerkin myöntämistä varten; 

2) työ- ja elinkeinoministeriölle ja siviili-
palveluskeskukselle siviilipalveluksen toi-
meenpanoa varten; 

3) työ- ja elinkeinoministeriölle työpalvelun 
toimeenpanoa varten; 

4) poliisille kutsunnan toimittamiseen liit-
tyviä tehtäviä sekä palvelukseen noutamista 
varten; 

5) ulkoasiainministeriölle asevelvollisuutta 
koskevan asian hoitamista varten; 

6) Maahanmuuttovirastolle kansalaisuus-
aseman määrittämistä varten; 

7) Kansaneläkelaitokselle sotilasavustuksen 
täytäntöönpanoa varten; 

8) väestötietojärjestelmään varusmiespalve-
luksen suorittamisesta kansalaisuutta koske-
van rekisterimerkinnän tekemistä varten; 

9) tuomioistuimille ja syyttäjäviranomaisil-
le sotilasarvosta ja palveluksesta sekä kurin-
pitomenettelyssä määrätyistä seuraamuksista 
virkatehtävän suorittamista varten; 

10) viranomaiselle, yhteisölle ja yksityiselle 
henkilölle sotilasarvosta kunniamerkin myön-
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tämistä tai muuta palkitsemista koskevassa 
asiassa; 

11) Maanpuolustuskoulutusyhdistykselle 
asevelvollisten 94 §:n 1 momentissa tarkoitet-
tuja perustietoja vapaaehtoisen maanpuolus-
tuskoulutuksen järjestämistä varten; 

 
 
 
 
 
 
 
12) rekisteröidyn nimenomaisella suostu-

muksella myös muulle kuin 1–11 kohdassa 
tarkoitetulle. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

tämistä tai muuta palkitsemista koskevassa 
asiassa; 

11) Maanpuolustuskoulutusyhdistykselle 
asevelvollisten 94 §:n 1 momentissa tarkoitet-
tuja perustietoja vapaaehtoisen maanpuolus-
tuskoulutuksen järjestämistä varten; 

12) palveluksessa olevan tai olleen asevel-
vollisen työnantajalle pyynnöstä tieto palve-
luksen päättymisen ajankohdasta maanpuo-
lustusvelvollisuutta täyttävän työ- ja vir-
kasuhteen jatkumisesta annetun lain (  /  ) 
5 §:n soveltamiseksi, jos työnantaja osoittaa 
työ- tai virkasuhteen olevan voimassa; 

13) rekisteröidyn nimenomaisella suostu-
muksella myös muulle kuin 1—12 kohdassa 
tarkoitetulle. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
107 §  

Asevelvollisen työ- ja virkasuhteen jatkumi-
nen 

Palvelukseen määrätyn asevelvollisen työ- 
ja virkasuhteen jatkumisesta säädetään palve-
lukseen kutsutun asevelvollisen työ- tai vir-
kasuhteen jatkumisesta annetussa laissa 
(570/1961). 

107 § 

Asevelvollisen työ- ja virkasuhteen jatkumi-
nen 

Palvelukseen määrätyn asevelvollisen työ- 
ja virkasuhteen jatkumisesta säädetään 
maanpuolustusvelvollisuutta täyttävän työ- ja 
virkasuhteen jatkumisesta annetussa laissa.  

Kutsunnassa on huolehdittava siitä, että 
kutsunnanalainen saa 1 momentissa tarkoite-
tusta laista riittävät tiedot. Joukko-osaston 
komentajan tai tämän määräämän on annet-
tava palveluksessa olevalle ennen palveluk-
sen päättymistä tai keskeytymistä tieto edellä 
mainitun lain 5 §:ssä säädetystä.  

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuuta 

20  . 
——— 
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3. 

Laki 
siviilipalveluslain 55 ja 94 §:n muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan 28 päivänä joulukuuta 2007 annetun siviilipalveluslain (1446/2007) 55 § ja 

94 §:n 1 momentti seuraavasti: 
 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

55 §  

Siviilipalvelusvelvollisen työ- ja virkasuhteen 
jatkuminen 

Palvelukseen määrätyn siviilipalvelusvel-
vollisen työ- ja virkasuhteen jatkumisesta 
säädetään palvelukseen kutsutun asevelvolli-
sen työ- tai virkasuhteen jatkumisesta anne-
tussa laissa (570/1961). 
 

55 § 

Siviilipalvelusvelvollisen työ- ja virkasuhteen 
jatkuminen 

Palvelukseen määrätyn siviilipalvelusvel-
vollisen työ- ja virkasuhteen jatkumisesta 
säädetään maanpuolustusvelvollisuutta täyt-
tävän työ- ja virkasuhteen jatkumisesta anne-
tussa laissa (  /   ). 

Siviilipalveluskeskuksen johtajan tai tämän 
määräämän on annettava palveluksessa ole-
valle ennen palveluksen päättymistä tai kes-
keytymistä tieto edellä mainitun lain 5 §:ssä 
säädetystä. 
 

 
94 §  

Tietojen luovuttaminen 

Sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) 
säädetään, siviilipalvelusrekisteristä voidaan 
salassapitosäännösten estämättä luovuttaa 
Maahanmuuttovirastolle siviilipalveluksen 
suorittamista koskevia tietoja kansalaisuus-
asian käsittelemistä varten. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

94 §  

Tietojen luovuttaminen 

Sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) 
säädetään, siviilipalvelusrekisteristä voidaan 
salassapitosäännösten estämättä luovuttaa 
Maahanmuuttovirastolle siviilipalveluksen 
suorittamista koskevia tietoja kansalaisuus-
asiain käsittelemistä varten ja palveluksessa 
olevan tai olleen siviilipalvelusvelvollisen 
työnantajalle pyynnöstä tieto palveluksen 
päättymisen ajankohdasta maanpuolustus-
velvollisuutta täyttävän työ- ja virkasuhteen 
jatkumisesta annetun lain 5 §:n soveltami-
seksi, jos työnantaja osoittaa työ- tai vir-
kasuhteen olevan voimassa. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
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Tämä laki tulee voimaan  päivänä     kuuta 
20  . 

——— 
 
 
 

4. 

Laki 
naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta 17 päivänä helmikuuta 1995 annetun 

lain (194/1995) 3 §:n 1 momentti ja 5 § seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

3 §  
Asepalvelus järjestetään asevelvollisuus-

laissa (452/50) säädetyn varusmiespalveluk-
sen yhteydessä ja se suoritetaan samalla ta-
valla kuin varusmiespalvelus sekä rinnaste-
taan siihen kaikissa suhteissa, jollei 5 §:n 1 
momentista ja 7 §:stä muuta johdu. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

5 §  
Kun nainen on astunut asepalvelukseen tai 

on hakemuksensa mukaisen palvelukseenas-
tumismääräyksen mukaan ollut velvollinen 
astumaan asepalvelukseen, häneen sovelle-
taan 4 §:ssä säädetyin poikkeuksin kaikkia 
niitä säännöksiä, jotka koskevat asevelvolli-
suuslain mukaisesti varusmiespalvelukseen 
määrättyä. Palvelukseen kutsutun asevelvolli-
sen työ- tai virkasuhteen jatkumisesta anne-
tun lain (570/61) 2 §:n 1 momentissa sääde-
tystä poiketen naisella, jonka palvelus on 
päättynyt edellä 4 §:n 1 momentissa tarkoite-
tulla tavalla, on oikeus palata työhön 30 päi-
vän kuluessa asepalveluksen päättymisestä 
työnantajan ilmoittamana päivänä. 

Edellä 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun mää-
räajan jälkeen nainen rinnastetaan palveluk-
sen aikana ja hänen siitä vapauduttuaan kai-
kilta osin asevelvolliseen. 

3 § 
Asepalvelus järjestetään asevelvollisuus-

laissa (1438/2007) säädetyn varusmiespalve-
luksen yhteydessä ja se suoritetaan samalla 
tavalla kuin varusmiespalvelus sekä rinnaste-
taan siihen kaikissa suhteissa, jollei 7 §:stä 
muuta johdu.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

5 § 
Kun nainen on aloittanut asepalveluksen tai 

on hakemuksensa mukaisesti annetun mää-
räyksen mukaan ollut velvollinen aloitta-
maan palveluksen, häneen sovelletaan 4 §:ssä 
säädetyin poikkeuksin kaikkia niitä säännök-
siä, jotka koskevat asevelvollisuuslain mu-
kaisesti varusmiespalvelukseen määrättyä.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Edellä 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun mää-
räajan jälkeen nainen rinnastetaan palveluk-
sen aikana ja hänen siitä vapauduttuaan kai-
kilta osin asevelvolliseen. 

Palveluksen päätyttyä tai keskeydyttyä tai 
kun määräys aloittaa palvelus on 4 §:n 1 
momentissa säädetyllä tavalla peruutettu, 
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naisella on oikeus palata työhön siten kuin 
maanpuolustusvelvollisuutta täyttävän työ- ja 
virkasuhteen jatkumisesta annetussa laissa (  
/   ) säädetään. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä    kuuta  

20  . 
——— 

 

5. 

Laki 
siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain 7 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan 30 päivänä joulukuuta 2004 

annetun lain (1287/2004) 7 §:n 3 momentti seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

7 §  

Virkavapaus ja työ- tai virkasuhteen jatkumi-
nen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Palvelussuhteen päätyttyä tai keskeydyttyä 

henkilö on otettava jälleen aikaisempaan tai 
siihen rinnastettavaan työhön noudattaen so-
veltuvin osin, mitä palvelukseen kutsutun 
asevelvollisen työ- tai virkasuhteen jatkumi-
sesta annetussa laissa (570/1961) säädetään. 

7 § 

Virkavapaus ja työ- tai virkasuhteen jatkumi-
nen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Palvelussuhteen päätyttyä tai keskeydyttyä 

henkilöllä on oikeus palata työhön siten kuin 
maanpuolustusvelvollisuutta täyttävän työ- ja 
virkasuhteen jatkumisesta annetun lain (  /   ) 
4 §:ssä säädetään. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä     kuuta 

20  . 
——— 
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6.  

Laki 
sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain 25 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan sotilaallisesta kriisinhallinnasta 31 päivänä maaliskuuta 2006 annetun lain 

(211/2006) 25 §:n 2 momentti seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

25 §  

Virkavapaus ja työ- tai virkasuhteen jatkumi-
nen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Työ- tai virkasuhdetta, joka koulutukseen, 

harjoituksiin tai palvelukseen otettavalla on, 
ei hänen työnantajansa saa koulutuksen, har-
joitusten tai palveluksen takia päättää eikä 
niiden aikana irtisanoa. Koulutuksen, harjoi-
tusten tai palveluksen päätyttyä tai keskeydyt-
tyä asianomainen on otettava jälleen aikai-
sempaan tai siihen rinnastettavaan työhön 
noudattaen soveltuvin osin, mitä palvelukseen 
kutsutun asevelvollisen työ- tai virkasuhteen 
jatkumisesta annetussa laissa (570/1961) sää-
detään. 

25 § 

Virkavapaus ja työ- tai virkasuhteen jatkumi-
nen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Työ- tai virkasuhdetta, joka koulutukseen, 

harjoituksiin tai palvelukseen otettavalla on, 
ei hänen työnantajansa saa koulutuksen, har-
joitusten tai palveluksen takia päättää eikä 
niiden aikana irtisanoa. Koulutuksen, harjoi-
tusten tai palveluksen päätyttyä tai keskey-
dyttyä henkilöllä on oikeus palata työhön si-
ten kuin maanpuolustusvelvollisuutta täyttä-
vän työ- ja virkasuhteen jatkumisesta anne-
tun lain (  /   ) 4 §:ssä säädetään. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä     kuuta 

20  . 
——— 
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