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Tiivistelmä: 

Suomen maanpuolustus perustuu yleiseen asevelvollisuuteen. Asevelvollisuus ei kuitenkaan ole siinä 
mielessä yleinen, että se koskettaisi jokaista kansalaista. Vaikka naiset ovat samoin ehdoin kuin 
miehetkin perustuslain mukaisesti maanpuolustusvelvollisia, eivät he kuitenkaan ole asevelvollisia. 
Suomen yleinen asevelvollisuus koskee vain miehiä, kun taas naiset voivat halutessaan hakeutua 
varusmiespalvelusta vastaavaan naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen. Nykyinen 
asevelvollisuusjärjestelmä asettaa henkilöt erilaiseen asemaan riippuen heidän sukupuolestaan – siinä 
missä miehet määrätään lailla suorittamaan asevelvollisuus jopa vankeusrangaistuksen uhalla, ei 
naisia koske samanlainen velvollisuus. 

Tutkimuksen tarkoituksena on ensisijaisesti lainopin metodein kriittisesti tarkastella Suomen voimassa 
olevaa asevelvollisuusjärjestelmää yhdenvertaisuusperiaatteen ja syrjinnän kiellon näkökulmasta 
2020-luvulla. Tutkimuksessa tarkastellaan, millaisia sukupuolten välisiä yhdenvertaisuusvaatimuksia 
voidaan johtaa niin kansallisesta kuin kansainvälisestä normistosta ja miten Suomen nykyinen 
asevelvollisuusjärjestelmä suhtautuu näihin. Tutkielmassa yhdenvertaisuuden kannalta keskiössä on 
sukupuolten välinen yhdenvertaisuus, mutta oikeuskäytännön myötä esille nostetaan myös 
yhdenvertaisuus uskonnon ja vakaumuksen perusteella. Tutkielmassa vertaillaan myös Suomen 
asevelvollisuusjärjestelmää muiden maiden järjestelmiin erityisesti sukupuolten välisen 
yhdenvertaisuuden näkökulmasta. 

Tutkielmassa käydään systemaattisesti läpi perustuslain 6 §:ssä turvattu yhdenvertaisuusperiaate ja 
syrjinnän kielto sekä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolain asettamat vaatimukset yhdenvertaisuuden 
suhteen. Tutkielmassa nostetaan esille tutkimuskysymyksen kannalta olennaista oikeuskäytäntöä sekä 
valvontaviranomaisten kannanottoja.  

Kansallisen tarkastelun jälkeen Suomen nykyistä asevelvollisuusjärjestelmää arvioidaan 
kansainvälisten ihmisoikeussopimusten yhdenvertaisuusvaatimusten valossa. Tutkielmassa esitellään 
systemaattisesti yhdenvertaisuutta sääntelevät kansainväliset ihmisoikeussopimukset, jonka lisäksi 
luvussa nostetaan esille asevelvollisuuden yhdenvertaisuuteen liittyvää oikeuskäytäntöä ja 
ihmisoikeussopimusten valvontaelinten kannanottoja. Lopuksi tutkielmassa pyritään johtopäätösten 
osana esittämään, miten lainsäätäjän vastaisuudessa tulisi huomioida myös sukupuolten väliset 
yhdenvertaisuusvaatimukset asevelvollisuusjärjestelmän kehittämisessä. 
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asevelvollisuuden suorittamisesta eräissä tapauksissa annetun lain kumoamisesta ja 

asevelvollisuuslain 3 §:n muuttamisesta. 

 

PeVM 25/1994 vp: Perustuslakivaliokunnan mietintö hallituksen esityksestä (HE 309/1993 vp) 

perustuslakien perusoikeussäännösten muuttamisesta. 

 



  v 

PeVM 10/1998 vp: Perustuslakivaliokunnan mietintö hallituksen esityksestä Suomen 

Hallitusmuodoksi. 

 

PeVL 9/1985 vp: Perustuslakivaliokunnan lausunto hallituksen esityksestä Jehovan todistajien 

vapauttamisesta eräissä tapauksissa koskevaksi lainsäädännöksi. 

 

PeVL 10/1985 vp: Perustuslakivaliokunnan lausunto hallituksen esityksestä laeiksi 

aseettomasta palveluksesta ja siviilipalveluksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta ja 

eräiden vakinaisesta palveluksesta kieltäytyvien rankaisemisesta annetun lain 1-4 §:n 

soveltamatta jättämisestä sekä ed. Komsin ym. lakialoitteesta n:o 2 siviilipalveluksen 

kehittämistä tarkoittaviksi laeiksi. 

 

PeVL 2/1990 vp: Perustuslakivaliokunnan lausunto hallituksen esityksestä n:o 22 
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1. Johdanto 
1.1. Tutkimusaiheen tausta 

 

Suomen maanpuolustus perustuu yleiseen asevelvollisuuteen. Asevelvollisuus ei kuitenkaan 

ole siinä mielessä yleinen, että se koskettaisi jokaista kansalaista. Vaikka naiset ovat samoin 

perustein kuin miehetkin perustuslain mukaisesti maanpuolustusvelvollisia, eivät he 

kuitenkaan ole asevelvollisia. Suomen yleinen asevelvollisuus koskee vain miehiä, kun taas 

naiset voivat halutessaan hakeutua varusmiespalvelusta vastaavaan naisten vapaaehtoiseen 

asepalvelukseen. Nainen voidaan hakemuksesta ottaa varusmiespalvelusta vastaavaan 

vapaaehtoiseen naisten asepalvelukseen, jos hän palvelukseen astuessaan on Suomen 

kansalainen, 18-29 vuotias ja terveydeltään ja muilta henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan 

asepalvelukseen sopiva.1 Naisten vapaaehtoinen asepalvelus järjestetään 

varusmiespalveluksen yhteydessä ja suoritetaan samalla tavalla kuin varusmiespalvelus sekä 

rinnastetaan siihen kaikissa suhteissa.2 Vaikka naiset nykyään voivat halutessaan, ja 

puolustusvoimien katsoessaan heidän soveltuvan palvelukseen, hakeutua naisten 

vapaaehtoisen asepalveluksen, ei tämä kuitenkaan ole sama asia kuin miehiä koskeva 

asevelvollisuus. Nykyinen asevelvollisuusjärjestelmä asettaa henkilöt erilaiseen asemaan 

riippuen heidän sukupuolestaan: siinä missä miehet määrätään lailla suorittamaan asepalvelus 

jopa vankeusrangaistuksen uhalla, ei naisia koske samanlainen velvollisuus.3 

 

Asepalveluksen suorittaa Suomessa vuosittain yli 20 000 henkilöä̈, joista alle 1 000 on naisia. 

Asepalveluksen kesto on koulutettavan tehtävästä riippuen 165, 255 tai 347 vuorokautta. 

Asepalvelusta suorittava henkilö ei saa itse valita palveluksensa kestoa, vaan valinnan tekee 

puolustusvoimat. Kokonaisuudessaan noin 43 prosenttia varusmiehistä palvelee 165 

vuorokautta, noin 14 prosenttia 255 vuorokautta ja noin 43 prosenttia 347 vuorokautta. 

Asepalveluksessa opittuja taitoja kerrataan ja päivitetään kertausharjoituksissa, joihin 

osallistuu vuosittain noin 18 000 reserviläistä̈.4 

 

 

 
1 Laki naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta 1 §. 
2 Ibid. 3 §. 
3 Ks. Ahlbäck 2010, s. 143 
4 HE 139/2018 vp, s. 5.  
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Asepalveluksen suorittamisella on huomattavia vaikutuksia yksilöön. Palveluksen 

suorittaminen aikana opintojen tai töiden tekeminen vaikeutuu huomattavasti. Toisaalta 

palveluksen suorittaminen voi osittain myös edistää opintoja, sillä osa yliopistoista ja 

korkeakouluista ottaa opintokokonaisuudessaan huomioon asepalveluksessa suoritetun 

johtajakoulutuksen tai muun opintoihin liittyvän osaamisen.5 Lisäksi osa asepalvelun 

suorittaneista saa asepalveluksessa annettavasta koulutuksesta pätevyyden toimia tietyssä 

ammatissa palveluksen jälkeen.6 Asepalveluksen suorittamisella voi myös olla myönteinen 

vaikutus varusmiesten työmarkkina-asemaan. Tutkimuksen mukaan esimerkiksi 

asepalveluksen johtamiskoulutuksella on vahva yhteys myöhemmässä työelämässä 

menestymiseen, kun menestymisen mittareina pidetään palkkaa, korkeaa ammattiasemaa ja 

vähäistä ennenaikaista eläköitymistä.7 Asepalveluksen suorittaminen voi täten antaa 

valmiuksia, joista voi olla hyötyä myös siviiliorganisaatioissa.8 Asepalveluksen 

merkittävyyden takia on tärkeää selvittää, millaisia vaikutuksia yhteiskunnassa on 

asevelvollisuudella, joka koskettaa vain toista sukupuolta.  

 

Kritiikkiä naisten sotilaallista maanpuolustusta vastaan on esitetty monin eri perustein. 

Kritikoiden mukaan ”naisten luonne” olisi esteenä heidän kouluttamiselleen sotilaallisiin 

tehtäviin. Kriitikot ovat myös vedonneet erilaisiin käytännön ongelmiin, joita voi liittyä 

hygieniaan, raskauteen, äitiyteen tai lasten hoitoon.9 Naisten asepalvelusta on myös vastustettu 

kustannussyistä.10 Vuonna 2018 silloinen puolustusministeri Jussi Niinistö (sin.) esitti 

ehdotuksen naisten vapaaehtoisen asepalveluksen jäädyttämisestä vuoden ajaksi säästösyistä.11 

Huomionarvoinen on kuitenkin se tosiseikka, että naisten kiinnostus asepalvelusta kohtaan on 

tasaisesti viime vuosina kasvanut. Vuonna 2021 vapaaehtoiseen asepalvelukseen haki 1675 

naista, joka on kaikkien aikojen korkein hakijamäärä. Edellisvuoteen verrattuna hakemusmäärä 

lisääntyi noin 250:llä. Naisten hakemusten määrä on jatkuvasti ollut nousussa viimeiset 

 
5 HE 37/207 vp, s. 16. 
6 Esimerkiksi sotilaskuljettajiksi koulutetut varusmiehet saavat ajokoulutusta ja -lupia, jotka mahdollistavat 

kuljettajana toimimisen siviilissä asepalveluksen jälkeen. 
7 Elovainio – Mestäranta – Kivimäki 2001, s. 100. Tutkimuksen yhteydessä on otettava huomioon, että 

tilastollinen yhteys koulutuksen ja työelämässä menestymisen välillä saattaa johtua johtamiskoulutuksen 

valikoivuudesta. Toisin sanoen johtamiskoulutukseen saattaa valikoitua se varusmiesaines, jolla on jo valmiiksi 

parhaat resurssit taloudellisen menestyksen ja korkean työmarkkina-aseman saavuttamiseen. 
8 Elovainio – Mestäranta – Kivimäki 2001, s. 102.  
9 Ks. Sumuvuori 2006, s. 153.  
10 Puolustusministeriön komiteamietintö 1993, s. 38-41.  
11 Yle 2018. 
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kymmenen vuotta, ja vakiintunut viimeisen viiden vuoden aikana yli 1000:een. 

Puolustusvoimien tavoitteena on vuosittain saada palvelukseen noin 2000 naista.12  

 

Suomessa ollaan tällä hetkellä tilanteessa, jossa toisaalta yhä useampi nainen tahtoo suorittaa 

asepalveluksen, ja jossa niin kansalaisjärjestöt kuin lainsäätäjä ovat havahtuneet nykyisen 

asevelvollisuusjärjestelmän epäkohtiin yhdenvertaisuusnäkökulmasta. Yhteiskunnallinen 

keskustelu Suomen asevelvollisuusjärjestelmän mahdollisista uudistamistarpeista on nyt 2020-

luvun alussa ajankohtaista. Vaikka Suomi yleisesti mielletään maaksi, jossa naisilla ja miehillä 

on yhtäläiset oikeudet, velvollisuudet ja mahdollisuudet, on silti kiistämätön tosiasia, että 

Suomen nykyinen asevelvollisuusjärjestelmä kohtelee kansalaisia eri tavalla heidän 

sukupuolensa perusteella. Voiko Suomi 2020-luvulla väittää olevansa yhdenvertaisuutta ja 

tasa-arvoa kannattava ja toteuttava valtio, mikäli sillä on käytössään tämänkaltainen 

asevelvollisuusjärjestelmä?  

 

1.2. Tutkimuskysymys, rajaus ja metodi  

 

Tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella Suomen voimassa olevaa 

asevelvollisuusjärjestelmää yhdenvertaisuusperiaatteen ja syrjinnän kiellon näkökulmasta 

2020-luvulla. Tutkimuksessa tarkastellaan, millaisia sukupuolten välisiä 

yhdenvertaisuusvaatimuksia voidaan johtaa niin kansallisesta kuin kansainvälisestä 

normistosta ja miten Suomen voimassa oleva asevelvollisuusjärjestelmä suhtautuu näihin. 

Tutkielmassa yhdenvertaisuuden kannalta keskiössä on sukupuolten välinen yhdenvertaisuus, 

mutta oikeuskäytännön myötä esille nostetaan myös yhdenvertaisuus uskonnon ja 

vakaumuksen perusteella.  

 

Tutkielma on rajattu käsittelemään naisten ja miesten välistä yhdenvertaisuutta. Tutkimuksesta 

on täten rajattu pois kysymykset muunsukupuolisista ja heidän asemastaan Suomen 

asevelvollisuusjärjestelmässä. Vaikka tutkielman sukupuolimääritelmä on binäärinen ja 

tutkielmassa puhutaan miesten ja naisten välisestä yhdenvertaisuudesta, tiedostan kirjoittajana, 

ettei sukupuolimääritelmä enää 2020-luvulla ole näin yksiselitteinen. Tutkimusekonomisista 

syistä tutkielma on kuitenkin valittu keskittyvän naisten ja miesten väliseen yhdenvertaisuuteen 

asevelvollisuusjärjestelmään liittyen.  

 
12 Maavoimat 2021.  
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Tutkielman metodi on ensisijaisesti oikeusdogmaattinen eli lainopillinen. Vallitsevan lainopin 

tutkimuskohteena on voimassa oleva oikeus ja sen tehtävänä on voimassa olevien 

oikeusnormien tulkinta ja systematisointi.13 Vallitsevan lainopin tiedonintressinä on se, mitä 

oikeus on.14 Tutkielmassa tullaan vallitsevan lainopin metodein käsittelemään tutkimusaihetta 

sääntelevät kansalliset ja kansainväliset normit sekä niiden tulkinnallinen merkityssisältö. 

Laintulkintaa tehdään perus- ja ihmisoikeusmyönteisen laintulkinnan keinoin. Perus- ja 

ihmisoikeusmyönteisen laintulkinnan mukaan valittavista olevista tulkintavaihtoehdoista 

valitaan se, joka parhaiten edistää perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista.15 

 

Vallitsevan lainopin lisäksi tutkielmassa tullaan käsittelemään aihetta myös kriittisen lainopin 

näkökulmasta. Kriittisessä lainopissa ei keskitytä voimassa olevan oikeuden sisältöön, vaan 

siihen, mitä sen pitäisi olla.16 Kriittisen lainopin mukaan vallitseva lainoppi itsekin sisältää aina 

kannanottoja voimassaolevan oikeuden merkityksestä. Kriittinen lainoppi pyrkii näin ollen 

myös kritisoimaan oikeustieteessä vakiintuneita tulkintoja, käytäntöjä ja oikeusnormeja. 

Kritiikki on kuitenkin rajattu voimassa olevan oikeuden kehikkoon: oikeutta voidaan 

kritisoida, kunhan sitä kritisoidaan oikeuden sisältä. Voimassaolevia kansallisia lakeja voidaan 

haastaa esimerkiksi perus- ja ihmisoikeuksiin vedoten.17 Oikeusjärjestelmän sisäisiä 

ristiriitaisuuksia asevelvollisuusjärjestelmään liittyen tullaan käsittelemään tutkielmassa 

kriittisen lainopin metodein.  

 

Tutkielmassa käsitellään aihetta myös kriittisen oikeusopin (critical legal studies) metodein. 

Kriittisen oikeusopin mukaan perinteisen lainopin kannanotot perustuvat aina määrättyihin 

ideologioihin, jotka puolestaan heijastavat yhteiskunnassa yleisesti hyväksyttyjä arvoja.18 

Kriittinen oikeusoppi pyrkii osoittamaan lainsäädännön subjektiivisuuden ja poliittisuuden: 

lainopin kannanotot ja tuomareiden ratkaisut eivät koskaan ole täysin objektiivisia, vaan ne 

perustuvat aina tiettyihin ideologiasitoumuksiin.19 Tutkielmassa tarkastellaan kriittisen 

oikeusopin metodein Suomen voimassa olevan asevelvollisuusjärjestelmän 

sukupuolittuneisuuden poliittisia ja historiallisia lähtökohtia.  

 
13 Hirvonen 2011, s. 21-22; Laakso 2010, s. 556.  
14 Kolehmainen 2015, s. 2.  
15 PeVM 25/1994 vp s. 4, ks. myös Ojanen 2014, s. 943.  
16 Kolehmainen 2015, s. 2.  
17 Minkkinen 2017, s. 10. 
18 Tushnet 2018, s. 11.  
19 Hirvonen 2011, s. 51.  
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Lainopin puitteissa voidaan myös vertailla kotimaista oikeusjärjestystä muiden maiden 

oikeusjärjestyksiin.20 Tutkielman kolmannessa luvussa vertaillaan Suomen 

asevelvollisuusjärjestelmää muiden maiden järjestelmiin erityisesti sukupuolten välisen 

yhdenvertaisuuden näkökulmasta.  

 

1.3. Tutkielman rakenne, lähdeaineisto ja terminologia 

 

Tutkielma jakautuu neljään päälukuun: tutkielman alussa käsitellään syvemmin perustuslaissa 

säädettyä maanpuolustusvelvollisuutta, asevelvollisuuslakia ja naisten vapaaehtoisesta 

asepalveluksesta annettua lakia. Luvussa annetaan kattava selvitys Suomen nykyisen 

asevelvollisuusjärjestelmän asettamien velvoitteiden oikeudellisista vaikutuksista niin miehiin 

kuin naisiin.  Asevelvollisuutta säätelevien lakien tarkastelun yhteydessä nostetaan esille myös 

eduskunnassa parhaillaan meneillään oleva selvitys asevelvollisuusjärjestelmän 

uudistamistarpeista. Lisäksi luvussa tarkastellaan yhdenvertaisuutta ja syrjinnän kieltoa perus- 

ja ihmisoikeutena. Luvussa nostetaan esille perus- ja ihmisoikeuksien merkitys yleisellä tasolla 

sekä näiden välinen keskinäissuhde. Tämän jälkeen käsitellään syvemmin 

yhdenvertaisuusperiaatetta ja syrjinnän kieltoa perus- ja ihmisoikeuden näkökulmasta, nostaen 

esille myöskin muodollisen ja tosiasiallisen yhdenvertaisuuden käsitteet. Luvun lopussa 

käydään läpi perus- ja ihmisoikeuksien evolutiivisdynaaminen kehittyminen sekä julkisen 

vallan velvollisuudet yhdenvertaisuuden toteuttamisen suhteen.   

 

Tutkielman toisessa pääluvussa kansallista asevelvollisuusjärjestelmää verrataan muiden 

maiden asevelvollisuusjärjestelmiin. Vertailussa kiinnitetään huomiota erityisesti siihen, miten 

sukupuolten välinen yhdenvertaisuus on huomioitu eri maiden asevelvollisuusjärjestelmissä. 

Oikeusvertailun kohteeksi on ensinnäkin valittu valtioita, jotka ovat sidottuja samoihin 

ihmisoikeussopimuksiin kuin Suomi ja joissa on Suomea vastaava yhteiskuntajärjestys. Tämän 

johdosta oikeusvertailuun on valittu kaikki pohjoismaat Islantia lukuun ottamatta.21 Tämän 

lisäksi oikeusvertailuun kohteeksi on valittu Israel, sillä tämä valtio on yleisesti tunnettu 

molempia sukupuolia velvoittavasta asevelvollisuudestaan.  

 

 
20 Ibid., s. 26.  
21 Islantia ei ole mielekästä sisällyttää oikeusvertailuun, sillä Islannilla ei ole asevoimia ylipäätään, eikä täten 

myöskään asevelvollisuutta.  
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Tämän jälkeen Suomen voimassa olevaa asevelvollisuusjärjestelmää tarkastellaan suhteessa 

kansallisiin yhdenvertaisuusvaatimuksiin. Luvussa käydään systemaattisesti läpi perustuslain 

6 §:ssä turvattu yhdenvertaisuusperiaate ja syrjinnän kielto sekä yhdenvertaisuus- ja tasa-

arvolain asettamat vaatimukset yhdenvertaisuuden suhteen. Luvussa esitellään lisäksi 

tutkimuskysymyksen kannalta olennaista oikeuskäytäntöä sekä valvontaviranomaisten 

kannanottoja. Erityisesti nostetaan esille perustuslakivaliokunnan lausuntoja 

asevelvollisuuteen liittyen.  

 

Kansallisen tarkastelun jälkeen Suomen nykyistä asevelvollisuusjärjestelmää arvioidaan 

kansainvälisten ihmisoikeussopimusten yhdenvertaisuusvaatimusten ja syrjinnän kieltojen 

valossa. Luvussa esitellään systemaattisesti yhdenvertaisuutta ja syrjintää sääntelevät 

kansainväliset ihmisoikeussopimukset, jonka lisäksi luvussa nostetaan esille asevelvollisuuden 

yhdenvertaisuuteen liittyvää oikeuskäytäntöä ja ihmisoikeussopimusten valvontaelinten 

kannanottoja. Tutkielman lopussa pyritään johtopäätösten osana esittämään, miten lainsäätäjän 

vastaisuudessa tulisi huomioida niin kansalliset kuin kansainväliset sukupuolten väliset 

yhdenvertaisuusvaatimukset ja syrjinnän kiellot myös asevelvollisuusjärjestelmän yhteydessä.  

 

Kansallisella tasolla tutkielman keskeisiä lähteitä ovat perustuslaki, yhdenvertaisuuslaki ja 

tasa-arvolaki sekä näitä koskeva virallisaineisto. Kansainvälisen oikeuden osalta keskeisiä 

lähteitä ovat puolestaan YK:n kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva 

kansainvälinen yleissopimus (SopS 7-8/1976, myöhemmin KP-sopimus), kaikkinaisen naisten 

syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus (SopS 67/1986, myöhemmin naisten oikeuksien 

sopimus) sekä Euroopan ihmisoikeussopimus (SopS 18-19/1990, myöhemmin EIS) sekä näitä 

koskeva virallisaineisto. Tutkielmassa nostetaan esille myös tutkimuskysymyksen kannalta 

relevantti kansallinen ja kansainvälinen oikeuskäytäntö. Lisäksi tutkielmassa hyödynnetään 

kotimaista ja kansainvälistä oikeuskirjallisuutta.22  

 

Suomessa, kuten myös muissa pohjoismaissa, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus on terminologisesti 

erotettu toisistaan.23 Siinä missä tasa-arvo terminä usein yhdistetään ainoastaan sukupuoleen, 

käsittää yhdenvertaisuuden käsite kaikki kielletyt syrjintäperusteet. Erottelu ei ole käytössä 

pohjoismaiden ulkopuolella, eikä täten esimerkiksi nouse esille kansainvälisissä 

 
22 Ks. oikeuslähdeopista Karhu 2003, s. 791-793 ja Hirvonen 2020, s. 954-957. 
23 Myös esimerkiksi ruotsin jämställdhet – jämlikhet ilmentää samanlaista erottelua. Ks. Kantola – Nousiainen 

2008, s. 1.  
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ihmisoikeussopimuksissa. Perustuslain yhdenvertaisuutta käsittelevässä pykälässä mainitaan 

kuitenkin myös sukupuoli. Tutkielmassa on täten valittu pääasiassa käytettävän 

yhdenvertaisuus-termiä. Yhdenvertaisuus-termi mahdollistaa myös tutkimuskysymyksen 

tarkastelua laajemmin, sillä termi mahdollistaa myös muiden kiellettyjen syrjintäperusteiden 

huomioon ottamisen. Tasa-arvon termiä käytetään kuitenkin tutkielmassa tasa-arvolain 

vaatimuksia tarkasteltaessa.   Tutkielmassa käsitellään Suomen nykyistä 

asevelvollisuusjärjestelmää yhdenvertaisuusperiaatteen lisäksi myös syrjinnän kiellon 

näkökulmasta. Kansallisella tasolla syrjinnän kielto täydentää perustuslaissa ilmenevää 

yhdenvertaisuusperiaatetta.24 Myös kansainväliset ihmisoikeussopimukset sisältävät 

nimenomaisen syrjinnän kiellon.25  

 

2. Aluksi: kansallinen asevelvollisuutta sääntelevä normisto 

sekä yhdenvertaisuus ja syrjinnän kielto perus- ja 

ihmisoikeutena 
 

Tämän luvun tarkoituksena on tarjota tutkimuskysymyksen syvemmän ymmärtämisen 

kannalta olennainen taustatieto. Luvussa käydään näin ollen läpi voimassa oleva 

asevelvollisuutta sääntelevä kansallinen normisto, kiinnittäen erityisesti huomiota siihen, miten 

lain tasolla miehille ja naisille asetetaan erilaisia velvollisuuksia maanpuolustusvelvollisuuden 

täyttämiseksi. Luvussa nostetaan esille myös valtioneuvoston meneillään oleva tutkimus 

asevelvollisuusjärjestelmän mahdollisista uudistamistarpeista. Tutkielman tarkastellessa 

asevelvollisuusjärjestelmää yhdenvertaisuusperiaatteen ja syrjinnän kiellon näkökulmasta, 

käydään luvussa myös läpi millaisia velvoitteita yhdenvertaisuus ja syrjinnän kielto perus- ja 

ihmisoikeuksina asettaa valtiolle.  

 

2.1. Maanpuolustusvelvollisuus, asevelvollisuuslaki ja laki naisten vapaaehtoisesta 

asepalveluksesta 

 

Suomen asevelvollisuusjärjestelmän perustana toimii perustuslain 127.1 §, jonka mukaan 

jokainen Suomen kansalainen on velvollinen osallistumaan isänmaan puolustukseen tai 

avustamaan sitä sen mukaan kuin laissa säädetään. Säännöksen mukaan maanpuolustus on 

 
24 Ks. PL 6.2 §.  
25 Syrjinnän kielto julistetaan kansainvälisellä tasolla esimerkiksi KP-sopimuksen 26 artiklassa, naisten 

oikeuksien sopimusten 26 artiklassa ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen 14 artiklassa.  
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jokaisen Suomen kansalaisen valtiosääntöön perustuva velvollisuus, riippumatta kansalaisen 

iästä tai sukupuolesta.  

 

Asevelvollisuuden on kuitenkin katsottu perinteisiin liittyvistä syistä voivan säädettävän vain 

miehille. Hallituksen perusoikeusuudistusta koskeneessa esityksessä asiaa ei ole avattu sen 

enempää kuin toteamalla, että naisten asepalvelus voidaan edelleen säätää vapaaehtoisuuteen 

perustuvaksi.26 Myös perutuslakivaliokunta on todennut maanpuolustusvelvollisuuden 

merkitsevän rauhan aikana määrätyn ikäisten terveiden miesten velvollisuutta palvella tietty 

aika vakinaisessa väessä tai korvaavassa palveluksessa. Perustuslakivaliokunta on myös 

todennut, ettei perustuslaista perinteisesti ole katsottu johtuvan estettä sille, että asevelvollisuus 

säädetään lailla koskemaan vain miehiä.27 Perutuslakivaliokunta on myös todennut, että naisten 

asepalvelus voidaan perustuslakiesityksen perusteluissa olevan nimenomaisen maininnan 

mukaan säätää edelleen vapaaehtoisuuteen perustuvaksi.28 Perustuslakivaliokunta johtaa 

kantansa vuonna 1998 annetusta hallituksen esityksestä, eikä perusteluissaan pohdi esimerkiksi 

perus- ja ihmisoikeuksien evolutiivisdynaamista kehitystä.  

 

Suomen nykyinen asevelvollisuuslaki (1438/2007) astui voimaan vuonna 2008 kumoten täten 

vuoden 1950 asevelvollisuuslain. Asevelvollisuuslain uudistuksen tavoitteena oli hallituksen 

esityksen mukaan ”saattaa asevelvollisuuslaki perustuslain vaatimukset täyttäväksi ja myös 

muutoin entistä ajanmukaisemmaksi ja toimivammaksi”.29 Asevelvollisuuslaissa säädetään 

maanpuolustusvelvollisuuden täyttämisestä asevelvollisena puolustusvoimissa.30 Kuten yllä on 

esitetty, on maanpuolustusvelvollisuus perustuslaissa määritelty velvollisuus, joka ulottuu 

kaikkiin Suomen kansalaisiin. Asevelvollisuus on kuitenkin asevelvollisuuslailla rajattu 

koskemaan vain miehiä. 

 

Asevelvollisuuslain 2 §:n 1 momentin mukaan: 

 

Jokainen miespuolinen Suomen kansalainen on asevelvollinen sen vuoden alusta, jona hän 

täyttää 18 vuotta, sen vuoden loppuun, jona hän täyttää 60 vuotta, jollei jäljempänä toisin 

säädetä. 

 
26 HE 1/1998 vp, s. 181-182, ks. myös Saraviita 2011, s. 1004. 
27 PeVL 9/2007 vp, s. 4. 
28 PeVL 9/2007 vp, s. 4. 
29 HE 37/2007 vp, s. 1.  
30 Asevelvollisuuslaki 1.1 §.  



  9 

 

Hallituksen esityksessä asevelvollisuuslain 2 §:stä todetaan ainoastaan, että asevelvollisuus 

koskee vain miehiä.31 Asiaa ei ole perusteltu tai käsitelty tämän enempää. Hallituksen 

esityksessä ei oteta kantaa perustuslain 6 §:n yhdenvertaisuusvaatimuksiin tai kansainvälisten 

ihmisoikeussopimusten syrjinnän kieltoihin, eikä täten myöskään perustella, miksi 

asevelvollisuus on rajattu koskemaan ainoastaan toista sukupuolta. Hallituksen esityksessä 

asevelvollisuuslaiksi ei ole ylipäätään käyty lainkaan keskustelua sukupuolten välisestä 

yhdenvertaisuudesta tai syrjinnän kiellosta. Perutuslain yhdenvertaisuusvaatimuksiin on 

kuitenkin kiinnitetty huomioita vakaumuksen ja uskonnon perusteella: esityksessä todetaan, 

että Suomen asevelvollisuusjärjestelmä on ongelmallinen perustuslain näkökulmasta, sillä 

vapautus vakaumuksen perusteella koskee vain rauhan aikana, siviilipalvelus vaihtoehtona 

asepalvelukselle on rankaisevan pitkä ja Jehovan todistajille myönnettyjä 

suosituimmuuskohtelua ei ole laajennettu koskemaan muita aseistakieltäytyjäryhmiä.32 

Tutkielmassa tullaan myöhemmin tarkastelemaan Jehovan todistajien vapautuslakia ja sen 

kumoamista yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisuuden johdosta. Lainsäätäjä on täten arvioinut 

asevelvollisuuslain suhdetta mainittuihin yhdenvertaisuusvaatimuksiin, mutta jättänyt 

ottamatta kantaa sukupuolten väliseen yhdenvertaisuuteen lain perusteella. Ottaen huomioon, 

että asevelvollisuusjärjestelmä laki kohtelee uskonnon ja vakaumuksen lisäksi myös 

sukupuolen perusteella henkilöitä eri tavalla, olisi yhdenvertaisuusperiaatteen ja syrjinnän 

kiellon johdosta olennaista tarkastella asevelvollisuuslakia myös sukupuolen perusteella 

tapahtuvan erilliskohtelun kannalta.    

 

Naisten mahdollisuudesta suorittaa asepalvelus säädetään naisten vapaaehtoisesta 

asepalveluksesta annetussa laissa (194/1995), joka astui voimaan huhtikuussa 1995. Laki 

mahdollisti naisille oikeuden hakeutua varusmiespalvelusta vastaavaan vapaaehtoiseen 

asepalvelukseen. Laki vaikutti huomattavasti naisten ura- ja ammattivalintoihin, sillä lain 

johdosta myös naisten oli mahdollisuuden hakeutua sotilasuralle. Hallituksen esityksessä laiksi 

naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta nostettiin myös esille, että naisia oli jo vuonna 1994 

lukuisasti puolustushallinnossa ja vähäisissä määrin jopa sotilaallisissa tehtävissä. Tästä 

huolimatta naiset eivät kuitenkaan olleet kelpoisia sellaisiin maanpuolustuksen tehtäviin, joihin 

vaadittiin sotilaan peruskoulutus, koska naisten ei ollut mahdollista suorittaa 

 
31 HE 37/2007, s. 27.  
32 HE 37/2007, s. 20.  
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varusmiespalvelusta. Tämä esti naisten etenemismahdollisuudet heidän  työurillaan.33 Laki 

laajensi täten naisten oikeutta osallistua yhteiskunnan eri toimintoihin luomalla heille 

mahdollisuuden hakeutua koulutukseen myös kaikilla sotilaallisen maanpuolustuksen lohkoilla 

sekä avaamalla heille myös sotilaallista koulutusta edellyttävät virat.34 Laki naisten 

vapaaehtoisesta asepalveluksesta voidaankin nähdä osana yhteiskunnallista kehitystä, joka on 

avautunut naisille mahdollisuuksia osallistua kaikkiin yhteiskunnan toimintojen osa-alueisiin. 

Lainsäädäntöä oli Suomessa ennen vuotta 1995 asteittain muutettu niin, että naiset olivat 

saaneet kelpoisuuden miltei kaikkiin yhteiskunnan tehtäviin.35  

 

Hallituksen esityksessä todettiin myös, että naisten mahdollisuus hakeutua 

varusmiespalvelusta vastaavaan naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen parantaisi myös 

puolustusvoimien mahdollisuutta rekrytoida palvelukseensa kuhunkin tehtävään 

mahdollisimman hyvin sopivaa henkilökuntaa.36 Vuonna 1994 toteutettu kansainvälinen 

vertailu osoitti lisäksi, että muissa pohjoismaissa naiset olivat jo tuolloin oikeutettuja 

täysipainoisesti osallistumaan sotilaalliseen maanpuolustukseen.37 Kiteytetysti hallituksen 

esityksen sanoma vuonna 1994 oli seuraava: 

 

”Naisiin kohdistuvat rajoitukset eivät enää nykyoloissa ole perusteltavissa, vaan naisille tulisi 

antaa mahdollisuus hakeutua kaikkiin maanpuolustuksen tehtäviin henkilökohtaisten kykyjensä 

mukaisesti”.38   

 

Naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annettu laki on suhteellisen lyhyt. Ensimmäisessä 

pykälässä säädetään niistä edellytyksistä, joilla nainen voidaan ottaa vapaaehtoiseen 

asepalvelukseen: säännöksen mukaan nainen voidaan hakemuksesta ottaa varusmiespalvelusta 

vastaavaan vapaaehtoiseen asepalvelukseen, jos hän palvelukseen astuessaan on Suomen 

kansalainen, täyttänyt 18 mutta ei 30 vuotta sekä on terveydeltään ja muilta henkilökohtaisilta 

ominaisuuksiltaan asepalvelukseen sopiva.  

 

 
33 HE 131/1994 vp, s. 12. 
34 Ibid, s. 14.  
35 Ibid, s. 12. 
36 HE 131/1994 vp, s. 12-13. 
37 Ibid, s. 13. 
38 Ibid.  
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Lain 3 § määrää, että naisten vapaaehtoinen asepalvelus järjestetään asevelvollisuuslaissa 

säädetyn varusmiespalveluksen yhteydessä ja se suoritetaan samalla tavalla kuin 

varusmiespalvelus sekä rinnastetaan siihen kaikissa suhteissa, jollei 7 §:stä muuta johdu. Lain 

7 §:n mukaan asepalvelusta suorittavaan naiseen sovelletaan erikseen raskauteen, 

synnytykseen ja äitiyteen liittyviä säännöksiä. 

 

Nainen voi kuitenkin lain 4 § pykälään nojaten ilmoittaa, ettei hän aloita asepalvelusta, jolloin 

hänen aloittamismääräyksensä on heti peruutettava. Nainen voi myös asepalvelusta 

suorittaessaan 45:n päivän kuluessa palveluksen aloittamispäivästä ilmoittaa, ettei aio jatkaa 

palvelusta, jolloin hänet on heti kotiutettava.39 Samoin myös joukko-osaston komentaja voi 

45:n päivän aikana peruuttaa naisen asepalvelukseen annetun määräyksen vamman, sairauden, 

ilmeisen sopimattomuuden tai muun vastaavan syyn perusteella.40 Tämä erikoisjärjestely 

puuttuu miehiltä kokonaan: miehet eivät alkuperinkään ole oikeutettuja valitsemaan, 

haluavatko he hakeutua asepalvelukseen, vaan ovat asevelvollisuuslain nojalla velvoitettuja 

suorittamaan joko asepalveluksen tai siviilipalveluksen vankeusrangaistuksen uhalla, eivätkä 

he myöskään voi 45:n päivän kuluessa asepalveluksen aloittamisesta seuraamuksitta päättää, 

etteivät tahdo suorittaa asepalvelusta.  

 

Yhteenvetona Suomen asevelvollisuusjärjestelmää säätelevästä normistosta voidaan todeta, 

että vaikka perustuslaissa säädetty maanpuolustusvelvollisuus velvoittaa jokaista Suomen 

kansalaista hänen sukupuolestaan riippumatta, on asevelvollisuus säädetty lailla eri tavoin 

miehiä ja naisia velvoittavaksi. Tutkielmassa tarkastellaan, onko tälle 

yhdenvertaisuusperiaatteen ja syrjinnän kiellon näkökulmista hyväksyttäviä perusteita. 

Seuraavaksi tullaan lyhyesti esittelemään asiasta tehty eduskuntatason tutkimus. 

 

2.2. Valtion ajankohtainen tutkimus asevelvollisuusjärjestelmän mahdollisista 

uudistamistarpeista 

 

Asevelvollisuusjärjestelmän uudistamistarpeet ovat olleet paljon esillä eduskunnassa ja 

mediassa viime aikoina. Monet keskeiset toimijat ovat esittäneet kantansa asiassa: 

Varusmiesliitto on ilmoittanut kannattavansa sukupuolineutraalia asevelvollisuutta, jossa 

 
39 Laki naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta, 4.1 §.  
40 Ibid, 4.3 §. 
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palvelukseen päätyminen olisi sidonnainen soveltuvuuteen ja motivaatioon, ei sukupuoleen.41 

Reserviläisliitto on puolestaan kannattanut kutsuntavelvollisuuden ulottamista myös naisiin, 

mutta painottanut samanaikaisesti, että miesten yleinen asevelvollisuus on säilytettävä 

jatkossakin puolustuksemme perustana.42 Asiaa on puitu myös eduskunnassa hiljattain niin 

parlamentaarisessa komiteassa kuin puolustusministeriön työryhmässä. Seuraavaksi 

käsitellään tarkemmin komitean asettamispäätöstä ja työryhmän mietintöä. Huomiota 

kiinnitetään erityisesti tutkielman kannalta relevantteihin seikkoihin: tarkastelussa nostetaan 

esille, millä tavoin yhdenvertaisuusperiaate ja syrjinnän kielto ovat esillä tuoreissa 

viranomaisselvityksissä. 

 

Valtioneuvosto asetti maaliskuussa 2020 parlamentaarisen komitean selvittämään yleisen 

asevelvollisuuden kehittämistä ja maanpuolustusvelvollisuuden täyttämistä 

maanpuolustustahdon ylläpitämisen ja kansalaisten yhdenvertaisuuden vahvistamisen 

kannalta.43 Komitean asettamispäätöksessä todetaan, että ”nykyistä järjestelmää on viime 

aikoina haastettu mm. yhdenvertaisuuden näkökulmasta ja julkisessa keskustelussa on nostettu 

esille eri tapoja osallistua maanpuolustustyöhön. Yhtenä vaihtoehtona on esitetty mm. 

kansalaispalvelusmallia asevelvollisuusjärjestelmää täydentävänä mallina.” Hallitusohjelman 

mukaisesti asettamispäätöksessä on linjattu, että yleistä asevelvollisuutta ylläpidetään 

sotilaallisen maanpuolustuksen tarpeisiin. Yhdenvertaisuusnäkökulma on kuitenkin myös 

vahvasti läsnä: asettamispäätöksen mukaan kehittämisvaihtoehtojen tulee nimenomaisesti 

tukea kansalaisten yhdenvertaisuuden vahvistamista. Komitean tehtävänä on muun muassa 

selvittää, onko mahdollista järjestää myös naisia koskevia kutsuntoja.44 Komitean toimikausi 

päättyy 30.10.2021, jonka jälkeen se julkaisee loppuraporttinsa. Loppuraportissaan komitean 

on tarkoitus esitellä asevelvollisuusjärjestelmän kehittämisvaihtoehtoja, joiden 

yhteiskunnallisia vaikutuksia on arvioitu huomioiden vaikutukset niin sotilaalliseen 

maanpuolustukseen kuin kansalaisten yhdenvertaisuuteen. Asevelvollisuusjärjestelmän 

yhdenvertaisuuden parantamisen kannalta on olennaista, että asiasta ylipäätään käydään 

eduskuntatason keskustelua. Täten parlamentaarisen komitean asettaminen on jo itsessään 

merkittävä askel, sillä kuten tutkielmassa myöhemmin tullaan näyttämään, ei naisten ja miesten 

 
41 Varusmiesliitto 2020. 
42 Reserviläisliitto 2020.  
43 Puolustusministeriön muistio 2020, s. 3.  
44 Ibid. 
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erilaisesta kohtelusta asevelvollisuuden suhteen ole aikaisemmin juurikaan käyty keskustelua 

eduskunnassa.  

 

Tämän lisäksi puolustusministeriö asetti syyskuussa 2020 työryhmän, jonka tehtävänä oli 

valmistella ehdotus sellaisiksi säädösmuutoksiksi, joilla naisten vapaaehtoista asepalvelusta 

koskeva sääntely saatetaan kaikilta osin vastaaman perustuslain vaatimuksia sekä selvittämään 

muut naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain ja asevelvollisuuslain 

muutostarpeet ja valmistella ehdotus tarvittaviksi säädösmuutoksiksi. Työryhmän 

toimeksiannosta rajattiin kuitenkin pois sellainen asevelvollisuusjärjestelmän ja naisten 

vapaaehtoisen asepalveluksen laajempi kehittäminen, jota arvioidaan valtioneuvoston 

maaliskuussa 2020 asettamassa parlamentaarisessa komiteassa. Puolustusministeriön 

työryhmä julkaisi mietintönsä helmikuussa 2021. 

 

Mietinnössä ehdotetaan, että voimassa oleva naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annettu 

laki korvataan uudella samannimisellä lailla. Syynä tälle on ensisijaisesti se, että voimassa 

oleva laki on säädetty ennen perustuslakiuudistusta ja on täten lakiteknisesti monelta osin 

vanhentunut. Nykyinen naisten vapaaehtoista asepalvelusta koskeva sääntely ei kaikilta osin 

vastaa perustuslain 80 §:ssä asetettua vaatimusta, jonka mukaan lailla on säädettävä yksilön 

oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista sekä asioista, jotka perustuslain mukaan muuten 

kuuluvat lain alaan. Täten työryhmä ehdotti, että varusrahaa, valintatilaisuutta ja raskautta 

koskevat säännökset nostetaan alemman tasoisista säädöksistä lakiin. Näissä muutoksissa on 

kyse sääntelyn lakiteknisestä ajantasaistamisesta, eikä niillä olisi merkittävää käytännön 

vaikutusta asepalveluksen järjestämiseen.45 

 

Tämän lisäksi työryhmä ehdotti, että naisten palveluksen keskeyttämiselle säädettyä 45:n 

päivän aikarajaa lyhennettäisiin 30:een päivään. Tämä merkitsisi sitä, että 

koulutushaaravalinnat tehtäisiin vasta harkinta-ajan päättymisen jälkeen, jolloin palvelusta 

suorittavien naisten keskeytysten vuoksi tehtävät uudet koulutushaaravalinnat ja niistä johtuvat 

siirrot perusyksiköiden välillä lakkaisivat. Työryhmän mukaan muutos sujuvoittaisi 

palveluksen järjestämistä niin asevelvollisten, vapaaehtoista asepalvelusta suorittavien naisten 

kuin puolustusvoimienkin kannalta.46 Kyseistä muutosta perustellaan työryhmän mietinnössä 

 
45 Puolustusministeriön mietintö 2021:2, Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi naisten vapaaehtoisesta 

asepalveluksesta, s. 8. 
46 Ibid. 
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myös sukupuolten välisellä yhdenvertaisuudella: miehet ja naiset olisivat 

yhdenvertaisemmassa asemassa, mikäli naisten mahdollisuus asepalveluksen keskeytykseen 

koulutushaaravalintojen jälkeen poistettaisiin.47  

 

Mietinnössä nostettiin esille myös asevelvollisuuslain ja naisten vapaaehtoisesta 

asepalveluksesta annetun lain eroavaisuudet muutoksenhaun suhteen. Asevelvollisuuslaissa on 

nimenomaiset säännökset (109 ja 110 §) muutoksenhakua varten. Sen sijaan voimassa olevassa 

laissa naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta ei ole lain 4 §:ssä tarkoitettua palveluksen 

aloittamismääräyksen peruuttamista koskevaa säännöstä lukuun ottamatta lainkaan säännöksiä 

muutoksenhausta tai oikaisuvaatimusmenettelystä. Täten muista lain perusteella tehtävistä 

hallintopäätöksistä on valitettu suoraan hallinto-oikeuteen oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 

annetun lain (808/2019) 8 §:n mukaisesti. Käytännössä tulkinta on osoittanut ongelmalliseksi 

ja nimenomaisten muutoksenhakusäännösten puuttuminen on johtanut ongelmiin palvelukseen 

hakemista koskevissa asioissa. Hallinto-oikeudet ovat joissakin tapauksissa soveltaneet naisten 

vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain 3 §:n 1 momenttia siten, että säännöksen 

perusteella myös palvelukseen hakemista koskevaan asiaan sovellettaisiin asevelvollisuuslain 

109 ja 110 §:n muutoksenhakusäännöksiä ja siirtäneet valituksen käsitteleväksi kutsunta-asiain 

keskuslautakuntaan. Lain 3 §:n 1 momenttia ei ole kuitenkaan tarkoitettu sovellettavaksi 

palvelukseen hakemiseen ja valitsemiseen, vaan sanamuotonsa mukaisesti vasta palveluksen 

järjestämiseen. Myöskään kutsunta-asiain keskuslautakunta ei ole täten katsonut olevansa 

toimivaltainen käsittelemään palvelukseen valitsemista koskevia valituksia.48 Suoranaisen 

muutoksenhakusäännösten puuttuminen naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetussa 

laissa on täten johtanut tilanteisiin, joissa palvelukseen hakeutunut nainen ei ole viivytyksettä 

saanut asiaansa minkään muutoksenhakuviranomaisen käsiteltäväksi. Viivästyksettömän 

muutoksenhaun puuttuminen on erittäin ongelmallinen perustuslain 21 §:n näkökulmasta, joka 

takaa jokaiselle oikeuden saada asiansa käsiteltäväksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta 

viivytystä̈ lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa. 

Nykyinen muutoksenhakujärjestelmä on myös ristiriidassa yhdenvertaisuusperiaatteen kanssa, 

sillä siinä missä kutsunta-asian keskuslautakunnan käsittelyaika on valitusasioissa tyypillisesti 

muutaman viikon, ovat hallinto-oikeuksien käsittelyajat ovat huomattavasti pidempiä. 

 
47 Ibid., s. 9.  
48 Puolustusministeriön mietintö 2021:2, Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi naisten vapaaehtoisesta 

asepalveluksesta, s. 7.  
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Kutsunta-asian keskuslautakunnan käsittely on myös maksutonta, kun taas hallinto-oikeus perii 

mahdollisesti käsittelystä maksun.49  

 

Työryhmän ehdotuksen mukaan naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annettuun lakiin 

lisättäisiin täten säännökset muutoksenhausta asepalvelukseen valitsemista koskevaan 

päätökseen. Ehdotuksen mukaan palvelukseen valitsemista koskevaan päätökseen 

sovellettaisiin jatkossa oikaisuvaatimusmenettelyä. Oikaisuvaatimukseen annetusta 

päätöksestä saisi puolestaan valittaa kutsunta-asiain keskuslautakuntaan. Tällä 

yhtenäistettäisiin naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annettua lakia asevelvollisuuslain 

kanssa, mikä myös osaltaan parantaisi miesten ja naisten yhdenvertaisuutta.  

 

Asevelvollisuuslakiin työryhmä ehdotti useita pieniä muutoksia, jotka koskevat muun muassa 

kutsuntojen järjestämistä, oikaisuvaatimusmenettelyä ja palveluskelpoisuuden määrittämistä 

varusmiespalveluksen keskeyttämisen yhteydessä.50 Muutoksilla yksinkertaistettaisiin tiettyjä 

hallinnollisia menettelyjä huomioiden Covid 19-pandemian myötä ilmenneitä ongelmakohtia. 

Ehdotetuilla muutoksilla ei ole vaikutuksia yhdenvertaisuusperiaatteen toteutumiseen.   

 

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että vaikka puolustusministeriön mietinnön tavoitteena oli 

saattaa naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annettu laki perustuslain mukaiseksi, ei 

mietinnössä kuitenkaan otettu kantaa yhdenvertaisuusvaatimuksiin tai syrjinnän kieltoihin. 

Samanaikaisesti kuin työryhmän mietintö sisälsi monia parannuksia sukupuolten välisen 

yhdenvertaisemman asepalveluksen puolesta, jätti se kuitenkin kommentoimatta sitä 

tosiseikkaa, että asevelvollisuus koskee vain miespuolisia kansalaisia. Toivottavaa on, että 

parlamentaarinen komitea loppuraportissaan lokakuussa 2021 ottaa kantaa tähän 

kysymykseen. Viitettä tähän on, sillä komitean asettamispäätöksessä tuodaan vahvasti esille 

se, että maanpuolustusvelvollisuuden täyttymistä tulee arvioida myös 

yhdenvertaisuusnäkökulmasta. 

 

 
49 Hallinto- oikeus perii käsittelystä tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetyn mukaisesti käsittelystä 

mahdollisesti maksun. Hallinto-oikeuden oikeudenkäyntimaksun suuruus on lain 2 §:n mukaan 250 euroa. 

Puolustusministeriön mietintö 2021:2, Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi naisten vapaaehtoisesta 

asepalveluksesta, s. 9. 
50 Puolustusministeriön mietintö 2021:2, Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi naisten vapaaehtoisesta 

asepalveluksesta, s. 8.  
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2.3. Yhdenvertaisuus ja syrjinnän kielto perus- ja ihmisoikeutena 

 

Seuraavaksi tutkielmassa käydään läpi perus- ja ihmisoikeuksien merkitys sekä näiden välinen 

keskinäissuhde. Tämän jälkeen tarkastellaan yhdenvertaisuutta ja syrjinnän kieltoa perus- ja 

ihmisoikeutena. Lopuksi käydään läpi perus- ja ihmisoikeuksien evolutiivisdynaaminen 

kehittyminen sekä julkisen vallan velvollisuudet yhdenvertaisuuden toteuttamisen suhteen.   

 

2.3.1.  Kotimaisen perusoikeuksien ja kansainvälisten ihmisoikeuksien 

keskinäissuhteet 

 

Perusoikeudet ovat kansallisissa perustuslaeissa turvattuja oikeuksia, jotka luovat 

oikeusjärjestyksemme perustan yhdessä ihmisoikeuksien kanssa.51 Perusoikeudet voidaan 

nähdä myös yksilön vapauspiirinä valtion toiminnoista: perusoikeudet puolustavat yksilöä 

julkisen vallan suhteen.52 Suomen perustuslaissa perusoikeudet on lueteltu lain toisessa luvussa 

(6-23 §). Koska perusoikeudet ovat turvattuja perustuslaissa, liittyy niihin erityinen pysyvyys, 

sillä perustuslakia on vaikeampi muuttaa kuin tavallista lakia.  Ihmisoikeudet ovat puolestaan 

turvattuja kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa. Ihmisoikeudet ovat ihmisille 

perustuvanlaisia oikeuksia, jotka kuuluvat jakamattomasti ja yleisesti kaikille ihmisille 

riippumatta henkilön ominaisuuksista, kuten iästä, sukupuolesta tai alkuperästä. Ihmisoikeudet 

ovat universaaleja ja luovuttamattomia: ne kuuluvat kaikille ihmisille ja niistä ei voi pätevästi 

luopua kokonaan, sillä ne nähdään synnynnäisinä oikeuksina.53 Ihmisoikeusjärjestelmän 

perustana on pyrkimys suojella kaikille ihmisille heidän ihmisyytensä perusteella kuuluvaa 

ihmisarvoa.54 Sekä perus- että ihmisoikeuksien juridinen vaikutus on kaksisuuntainen: 

ihmisillä on oikeuksia valtioon nähden ja valtiolla on velvollisuuksia ihmisiin nähden.55 

Suomen kansainväliset ihmisoikeusvelvoitteet on pantu täytäntöön kansallisesti sekä 

muuntamalla ihmisoikeussopimukset sellaisenaan osaksi kansallista oikeusjärjestelmää että 

tekemällä tarvittavia muutoksia jo voimassa olevaan lainsäädäntöön.56 

 

Vaikka perus- ja ihmisoikeuksien oikeuksien perusta on eriävä, on näillä oikeuksilla läheisiä 

liittymäkohtia ja vuorovaikutusta toisiinsa. Perus- ja ihmisoikeuksien välinen 

 
51 Kolehmainen 2020, s. 4.; ks. myös Tuori 2007, s. 264.  
52 Bruun 2016, s. 245.  
53 Ojanen 2016, s. 135. Ks. myös Donnelly 2013, s. 94. 
54 Niemi 2019, s. 131. 
55 Lindroos-Hovinheimo 2019, s. 276.  
56 Pentikäinen 2012, s. 513.  
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vuorovaikutussuhde on hyvin moninainen: ihmisoikeussopimukset määrittävät 

kansainvälisesti perusoikeuksille tavoitellun tason57, eli asettavat oikeuksien suojan 

minimitason.58 Kansalliset suojamekanismit ovat kuitenkin ensisijaisia ihmisoikeuksien 

kansainvälisiin suojamekanismeihin nähden. Kansainväliset ihmisoikeussopimukset jättävät 

esimerkiksi yleensä valtioiden itsensä päätettäviksi, miten ne täyttävät 

ihmisoikeusvelvoitteensa.59 Kansallisen oikeuden on täten mahdollista tarjota kattavampaa 

suojaa perusoikeuksien muodossa.60 Täten voidaan toisaalta todeta, että kansainväliset 

ihmisoikeussopimukset täydentävät kotimaista perusoikeusjärjestelmää.61 Huomionarvoista on 

myös, etteivät ihmisoikeussopimukset aina edellytä valtioiden sisällyttävän 

ihmisoikeussopimuksissa suojattuja oikeuksia perustuslakiin62 – oikeuksia voidaan täten 

kansallisessa normistossa suojata myös lain tasolla.   

 

Suomen perusoikeusjärjestelmää uudistettiin vuonna 1995, ja uudistuksen tärkeimpänä 

tavoitteena oli laajentaa ja vahvistaa yksilön perustuslaintasoista turvaa.63 Uudistuksella 

pyrittiin lähentämään sisällöllisesti toisiinsa kotimaista perusoikeusjärjestelmää ja 

kansainvälistä ihmisoikeusjärjestelmää. Uudistuksen tarkoituksena oli Suomea sitovien 

ihmisoikeussopimusten aseman vahvistaminen Suomen oikeusjärjestelmässä.64 

Perusoikeusuudistuksen jälkeen Suomen perusoikeusjärjestelmä vastaakin tarkoin 

kansainvälisiä ihmisoikeussopimusvelvoitteita.65 

 

Suomea velvoittavat ihmisoikeussopimukset vaikuttavat myös kansallisessa 

lainsäädäntötyössä niin virikkeenä uudistuksien käynnistämiselle kuin myös esteensä 

tietynsisältöisen lainsäädännön toteuttamiselle.66 Suomen tulee niin lainsäädännössä kuin 

laintulkinnassa noudattaa niitä ihmisoikeussopimuksia, joihin se on sitoutunut. 

Ihmisoikeusvelvoitteilla on erityinen merkitys ja painoarvo tuomioistuinten soveltaessa ja 

tulkitessa kansallista lakia. Ihmisoikeustuomioistuimen vakiintunut oikeuskäytäntö on tällöin 

keskeisessä asemassa oikeuslähteenä.  

 
57 Hallberg 2011, s. 35; Nousiainen – Pentikäinen 1998, x. 74.  
58 Niemi 2019, s. 134. 
59 Ojanen 2011, s. 443. 
60 Ojanen 2019, s. 36.  
61 Ojanen 2011 s. 443, ks.  myös Jyränki 2003, s. 329.  
62 Hallberg 2011, s. 35.  
63 PeVM 25/1994 vp, s. 2, ks. myös Viljanen 1996, s. 797. 
64 HE 309/1993 vp, s. 39.  
65 Hallberg. 2011, s. 35.  
66 Ibid., s. 36.  
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Vaikka perus- ja ihmisoikeusjärjestelmillä on paljon liittymäkohtia, ovat järjestelmät kuitenkin 

tietyissä määrin itsenäisiä. Ihmisoikeussopimukset ovat luonteeltaan kansainvälisiä 

sopimuksia, joiden tulkinnat määräytyvät viime kädessä sopimusten kansainvälisten 

valvontaelinten käytännöissä. Kansainväliset ihmisoikeussopimukset jättävät usein myös 

valtioille tietyn harkintamarginaalin, jonka puitteissa valtiot voivat säännellä ja joissain määrin 

rajoittaa oikeuksia ilman, että niiden katsottaisiin syyllistyneen ihmisoikeusvelvoitteen 

rikkomiseen. Perustuslain perusoikeussäännökset määrittävät taas puolestaan keskeisesti 

valtion sisäisen normihierarkisen tason, jolla perusoikeuksia voidaan rajoittaa tai niistä poiketa 

tai niiden käyttämistä säännellä. Suomessa perusoikeuksia koskevan tarkemman sääntelyn 

tulee tapahtua eduskuntalailla. Kansallisessa perustuslaissa perusoikeuksien puuttumiselle 

asetetaan usein pidemmälle meneviä rajoituksia kuin mitä kansainväliset 

ihmisoikeussopimukset edellyttävät. Perusoikeuksiakaan ei kuitenkaan ole mahdollista 

rajoittaa pidemmälle kuin Suomen ihmisoikeusvelvoitteet sallivat.67  

 

Yhteenvetona perus- ja ihmisoikeusjärjestelmien keskinäissuhteista voidaan kuitenkin todeta, 

että vaikka järjestelmät ovat tietyissä määrin itsenäisiä, ovat Suomea sitovat kansainväliset 

ihmisoikeusvelvoitteet osa suomalaista perusoikeusjärjestelmää. Järjestelmien välille on 

mahdotonta luoda tarkkaa rajanvetoa. Kuten tutkielmassa myöhemmin tuodaan esille, on 

kansainvälisellä ihmisoikeusnormistolla ollut huomattava vaikutus myös kansallisen tason 

yhdenvertaisuussääntelyyn ja syrjinnän kieltoon.  

 

2.3.2. Yhdenvertaisuus ja syrjinnän kielto perus- ja ihmisoikeusjärjestelmässä 

 

Yhdenvertaisuus ja syrjinnän kielto ovat keskeisessä osassa niin kansallisessa perusoikeus- 

kuin kansainvälisessä ihmisoikeusjärjestelmässä: yhdenvertaisuuden ajatus ja syrjinnän kielto 

sisältyvät jo itse perus- ja ihmisoikeuskäsitteeseen ajatuksena ihmisten yhtäläisistä oikeuksista 

esimerkiksi sukupuoleen katsomatta.68 Yhdenvertaisuus ja syrjinnän kielto kuvastavat perus- 

ja ihmisoikeusjärjestelmän perusajatusta: kaikki ihmiset ovat oikeutettuja samoihin oikeuksiin 

ilman syrjintää.69 Yhdenvertaisuus ja syrjinnän kielto taataankin ihmisoikeuksien 

 
67 HE 309/1993 vp, s. 40, ks. myös Ojanen 2014, s. 943 ja Heinämäki 2021, s. 10. 
68 Ojanen - Scheinin 2011, s. 227; Ojanen 2019, s. 3.  
69 Ihmisoikeuskomitean yleishuomautus nro 18, kohta 1; Moeckli 2018, s. 151; Viljanen 2010, s. 493. 
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yleismaailmallisen julistuksen ensimmäisessä artiklassa: kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja 

tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan.70  

 

Yhdenvertaisuus voidaan jakaa muodolliseen ja tosiasialliseen yhdenvertaisuuteen. 

Muodollisella yhdenvertaisuudella tarkoitetaan oikeudellisesti merkityksellisten samanlaisten 

tapausten kohtelemista samalla tavalla.71 Oikeuskirjallisuudessa muodollisen 

yhdenvertaisuuden tunnusmerkiksi on esitetty oikeuden sokeutta sellaisille ihmisten välisille 

eroille, joilla ei lain mukaan ole merkitystä asian ratkaisemisessa.72 Muodollisen 

yhdenvertaisuuden periaatteen mukaan henkilöitä tulee kohdella lainsäädännössä, 

tuomioistuimissa ja viranomaistoiminnassa samanlaisissa olosuhteissa samalla tavoin.73 

Esimerkiksi henkilön sukupuoli ei saa vaikuttaa hänen saamaansa kohteluun. Tosiasiallisen 

yhdenvertaisuuden käsite ottaa puolestaan huomioon yhteiskunnassa vallitsevat sosiaaliset ja 

kulttuurilliset tosiasiat, sukupuolittuneet rakenteet ja sovellettavien sääntöjen ja käytäntöjen 

vaikutukset.74 Tosiasiallisen tasa-arvon pyrkimyksenä on ottaa huomioon yhteiskunnassa 

esiintyvä tosiasiallinen eriarvoisuus ja poistaa tämä. Eriarvoisuus voi johtua niin 

lainsäädännöstä, julkisen vallan toimista kuin yksityisistä toimijoista. Oikeuden tehtävänä 

onkin tosiasiallisen yhdenvertaisuuden mukaan ”sokean” yhtäläisen kohtelun lisäksi edistää 

eriarvoisuuden poistamista. Tosiasiallisen yhdenvertaisuuden saavuttamiseksi valtiolla saattaa 

olla positiivisia toimintavelvoitteita.75 Tosiasiallinen yhdenvertaisuus vaatii välillä 

poikkeamista muodollisesta, ”sokeasta”, yhdenvertaisuudesta. Poikkeaminen vaatii kuitenkin 

hyväksyttävän tarkoitusperän ja poikkeuksen tulee olla suhteellisuusperiaatteen rajoissa.76  

 

Yhdenvertaisuusperiaatteen toteutuminen tarkoittaa käytännössä usein myös syrjinnän kieltoa. 

Syrjinnällä tarkoitetaan ihmisten erottelua ja asettamista erilaiseen asemaan perusteella, joita 

ei voida pitää hyväksyttävinä. Syrjintä voi olla joko välitöntä tai välillistä. Välitön syrjintä 

tarkoittaa jonkin henkilön tai ryhmän asettamista epäedullisempaan asemaan jollakin syrjivällä 

perusteella. Välittömän syrjinnän kiellolla pyritään muodollisen yhdenvertaisuuden 

ylläpitämiseen. Välillinen syrjintä puolestaan tarkoittaa sitä, että näennäisesti neutraali säännös 

 
70 Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus 1948, ks. yhdenvertaisuusperiaatteesta myös Siltala 2001, s. 737. 
71 Ojanen - Scheinin 2011, s. 228; Netkova 2016, s. 21.  
72 Shelton 2009, s. 262; Belavusau – Henrard 2018, s. 5.  
73 Saraviita 2011, s. 147; Ojanen 2019, s. 8. 
74 Anttila 2005, s. 85; Smith – Kimmel 2005, s. 1828.  
75 Nousiainen 2012, s. 430.  
76 Ojanen - Scheinin 2011, s. 228.  
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asettaa henkilön tai ryhmän tosiasiallisesti epäedullisempaan asemaan. Välillisen syrjinnän 

kiellolla pyritään puolestaan toteuttamaan tosiasiallista yhdenvertaisuutta.77  

 

Tutkielmassa käsitellään yhdenvertaisuuden periaatetta ja syrjinnän kieltoa pääsääntöisesti 

sukupuolten välisen yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Erityisesti muodollisen 

yhdenvertaisuuden periaatetta on kritisoitu, sillä sen perusteella ei välttämättä ymmärretä 

yhteiskunnan syrjiviä rakenteita ja juuri nämä yhteiskunnan syrjivät rakenteet ovat naisten ja 

miesten välisen epäyhdenvertaisen kohtelun perimmäiset syyt.78 Muodollisen 

yhdenvertaisuuden mukaan naisia tulee kohdella samoin perustein kuin miehiä – toisin sanoen 

antaa naisille pääsy maailmaan, joka on luotu miehiä varten. Tällöin yhdenvertaisuuden 

lähtökohdaksi asetetaan miesten asema yhteiskunnassa. Tämä lähtökohta ei kuitenkaan 

huomioi yhteiskunnassa vallitsevia sukupuolittuneita rakenteita. Myös Suomen 

asevelvollisuusjärjestelmää voidaan tarkastella tästä näkökulmasta: naisille on luotu 

mahdollisuus vapaaehtoisesti osallistua perinteisesti miehiseksi miellettyyn yhteiskunnan osa-

alueeseen, eli sotilaalliseen maanpuolustukseen. Antamalla naisille mahdollisuuden 

vapaaehtoisesti suorittaa asepalvelus, voidaan ehkä naisten ja miesten katsoa olevan 

muodollisesti yhdenvertaisia asian suhteen. Mutta koska naisia ja miehiä eivät koske samat 

velvollisuudet, ei tosiasiallisen yhdenvertaisuuden voida katsoa toteutuneen.  

 

Naisten oikeuksien toteutuminen on pitkälti nähty lainsäädännön muuttamisena 

sukupuolineutraaliksi.79 Sukupuolineutraali lainsäädäntö ei käytä sukupuolta 

erotteluperusteena tai sukupuolta ei ylipäänsä edes mainita. Suomalaisessa lainsäädännössä 

suorat viittaukset sukupuoleen ovat nykyisin harvinaisia.80 Asevelvollisuusjärjestelmä on tähän 

poikkeus, sillä se käyttää nimenomaan sukupuolta erotteluperusteena. Sen sijaan, että 

ainoastaan naisille annetaan naisille muodollisesti mahdollisuus suorittaa asepalvelusta 

vastaava naisten vapaaehtoinen asepalvelus, tulisi myös tutkia ja ymmärtää niitä syitä, miksi 

asevelvollisuusjärjestelmä alun perin kohtelee miehiä ja naisia eri tavoin ja koettaa muuttaa 

näitä yhteiskunnan rakenteita. Tutkielmassa tullaan myöhemmin luvussa 5 kriittisesti 

 
77 Tasa-arvolain (7 § 1 momentti) ja yhdenvertaisuuslain (8 § 2 momentti) yleisissä syrjinnän kielloissa kielletään 

sekä välitön että välillinen syrjintä laissa mainituilla perusteilla. Välillinen syrjintä on nimenomaisesti kielletty 

ainoastaan kahdessa mainitussa laissa. Huomionarvoista on kuitenkin, että perustuslain syrjintäkiellon (6 § 2 

momentti) katsotaan sisältävän myös välillisen syrjinnän.  Lisäksi useat kansainväliset ihmisoikeussopimukset 

sisältävät syrjinnän kiellon. Ks. Ahtela ym. 2006, s. 34-35.  
78 Anttila 2005, s. 84. Ks. myös Cornwall – Rivas 2015, s. 403. 
79 Nousiainen – Pylkänen 2001, s. 47. 
80 Ibid., s. 47. 
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tarkastelemaan niitä perusteita, joilla hallitus ja perustuslakivaliokunta on perustellut 

ainoastaan miehiä velvoittavan asevelvollisuuden hyväksyttävyyttä.   

 

2.3.3. Julkisen vallan velvollisuudet yhdenvertaisuuden suhteen ja perus- ja 

ihmisoikeuksien kehittyminen 

 

Tietyt perusoikeussäännökset sisältävät erityisiä toimeksiantoja, jotka edellyttävät 

viranomaisilta aktiivista toimintaa ja jotka on kohdistettu joko lainsäätäjään tai yleisesti 

julkiseen valtaan.81 Esimerkkinä voidaan nostaa perustuslain PL 6 §:n 4 momentti, jonka 

mukaan lailla säädetään tarkemmin siitä, miten sukupuolten välistä tasa-arvoa edistetään: 

momentti asettaa lainsäätäjälle velvollisuuden lain tasolla edistää sukupuolten välistä tasa-

arvoa. Näiden erityisiä toimeksiantoja sisältävien perusoikeussäännösten lisäksi perustuslain 

22 § sisältää yleisen perus- ja ihmisoikeuksien turvaamisvelvoitteen. Säännös velvoittaa 

julkista valtaa aktiivisesti turvaamaan perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen 

lainsäädäntötyössä ja lainkäytössä. Säännös korostaa pyrkimystä perusoikeuksien aineelliseen 

turvaamiseen muodollisen, menettelyvaatimuksiin liittyvän perusoikeusturvan rinnalla.82 

Viranomaisilla on myös velvollisuus perus- ja ihmisoikeusmyönteiseen laintulkintaan.83 

Perusoikeusmyönteinen laintulkinta tarkoittaa, että valitaan perusteltavissa olevista lain 

tulkintavaihtoehdoista sellainen, joka parhaiten edistää perusoikeuksien tarkoituksen 

toteutumista ja joka eliminoi perustuslain kanssa ristiriitaisiksi katsottavat vaihtoehdot.84 

Perustuslakivaliokunnan mukaan tulkintatilanteissa olisi erilaisista perusteltavissa olevista 

vaihtoehdoista pyrittävä omaksumaan sellainen, joka edistää ihmisoikeusmääräysten 

toteutumista eli on näin määriteltynä ihmisoikeusystävällinen.85  

 

Perus- ja ihmisoikeuksista keskusteltaessa on tärkeää huomata, että ne ovat oikeuksia, jotka 

jatkuvasti kehittyvät ja joiden tulkinta muuttuu yhteiskunnan kehityksen myötä. Tätä kutsutaan 

perus- ja ihmisoikeuksien evolutiivisdynaamiseksi tulkintaperiaatteeksi. Tämä tulkintaperiaate 

on vakiintunut erityisesti Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa86: EIT on esimerkiksi 

 
81 Hallberg et al. 2020, Verkkokirjahylly > Päivittyvät hakuteokset > Perusoikeudet > III YKSITTÄISET 

PERUSOIKEUDET > 18. Perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien turvaamisvelvollisuus (PL 22 §). 
82 HE 19/2014 vp, s. 7, ks. myös Sormunen 2020.  
83Hallberg et al. 2020, Verkkokirjahylly > Päivittyvät hakuteokset > Perusoikeudet > III YKSITTÄISET 

PERUSOIKEUDET > 18. Perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien turvaamisvelvollisuus (PL 22 §). 
84 PeVM 25/1994 vp s. 4. 
85 PeVL 2/1990 vp, s. 3.; ks. myös. Ojanen 2019, s. 46.  
86 Pellonpää et al. 2018, s. 333.  
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tapauksissa Tyrer v. Yhdistynyt kuningaskunta87 ja Matthews v. Yhdistynyt kuningaskunta88 

todennut, että ”yleissopimus on elävä asiakirja, jota on tulkittava tämän päivän olosuhteiden 

valossa”. Evolutiivisdynaaminen tulkintaperiaate edellyttää nimenomaisesti sopimuksen 

soveltamisen sovittamista yhteiskunnalliseen muutokseen.89 Vaikka lähtökohtana on se, että 

EIT seuraa aikaisempaa ratkaisukäytäntöään, voi se poiketa tästä, mikäli tälle on perusteltu syy 

– ihmisoikeussopimus tai aikaisempi ratkaisukäytäntö ei täten voi muodostua esteeksi 

oikeuksien kehitykselle. Sopimustekstin tulkinta muuttuu siis yhteiskuntakehityksen valossa: 

tulkinta saattaa näin ollen muuttua huomattavasti, vaikka itse sopimusteksti pysyy samana. 

Myös kotimaisten perusoikeuksien tulkinta muuttuu yhteiskuntakehityksen myötä. 

Kotimaisten perusoikeuksien tulkintaan vaikuttaa osaltaan juuri kansainvälisten 

ihmisoikeuksien evolutiivisdynaaminen kehitys perus- ja ihmisoikeusmyönteisen 

laintulkinnan kautta.  

 

Keskusteltaessa naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta 1990-luvulla esille nostettiin juuri 

yhteiskunnan kehitys. Puolustusministeriön vuoden 1993 toimikunnan komiteamietinnössä 

todettiinkin, että naisten asemassa tapahtuneen kehityksen perusteella ei ole enää perusteita 

sille, että sotilaallisen maanpuolustuksen tehtävät pidettäisiin edelleen suljettuina naisilta 

pelkästään sukupuolen perusteella.90 Ottaen huomioon 2000-luvun alun 

yhteiskuntakehityksen, erityisesti yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon lisääntymisen 

yhteiskunnassa ja naisten yhä kasvavamman osallistumisen työelämään ja muihin 

yhteiskunnan osa-alueisiin, tulisi lainsäätäjän tutkia, onko enää 2020-luvulla hyväksyttävää 

perustetta asettaa henkilöt eri asemaan sukupuolen perusteella asevelvollisuuden suhteen.  

3. Oikeusvertailu: naisten osallistuminen sotilaalliseen 

maanpuolustukseen eri valtioissa 
 

Tässä luvussa esitellään eri valtioiden asevelvollisuusjärjestelmiä kiinnittäen erityisesti 

huomioita siihen, millä tavoin naiset on osallistutettu sotilaallisen maanpuolustukseen. Luvun 

tarkoituksena on nostaa esille eri valtioissa käytettyjä oikeudellisia ja maanpuolustuksellisia 

argumentteja naisten sotilaallisen osallistamisen puolesta. Eri valtioissa käytetyt argumentit ja 

lainsäädännölliset ja poliittiset ratkaisut voivat toimia esimerkkeinä tarkastellessa 

 
87 Tyrer v. Yhdistynyt kuningaskunta, kohta 31.  
88 Matthews v. Yhdistynyt kuningaskunta, kohta 39.  
89 Lavapuro 2011, s. 472. 
90 Puolustusministeriön komiteamietintö 1993, s. 38. 
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asevelvollisuusjärjestelmämme mahdollisia uudistamistarpeita Suomessa. Luvun lopussa 

pohditaankin näiden pohjalta, millä tavoin Suomessa voitaisiin perustella myös naisia koskeva 

asevelvollisuus. Täten oikeusvertailu tarjoaa niin tutkielmaan kuin yleisemmin Suomen 

lainsäädännön uudistamistarpeiden kartuttamiseen olennaista ja tärkeää tietoa.  

 

Tutkielman oikeusvertailun kohteeksi on ensisijaisesti valittu valtioita, jotka ovat sidottuja 

samoihin ihmisoikeussopimuksiin kuin Suomi ja joissa on Suomea vastaava 

yhteiskuntajärjestys. Täten oikeusvertailun kohteeksi on valittu kaikki pohjoismaat Islantia 

lukuun ottamatta, sillä Islannilla ei ylipäätään ole asevoimia. Ruotsi, Norja ja Tanska olivat 

kattavan tarkastelun kohteena Suomen laatiessa lakia naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta. 

Tämän johdosta on luontevaa ottaa ne oikeusvertailun kohteeksi myös tässä tutkielmassa. 

Pohjoismaiden lisäksi oikeusvertailuun kohteeksi on valittu Israel, sillä se on yleisesti tunnettu 

molempia sukupuolia velvoittavasta asevelvollisuudestaan.  

 

3.1. Ruotsi 

 

Ruotsissa naiset ovat voineet suorittaa asepalveluksen vuodesta 1980 alkaen.91 Naisten 

asepalvelus on kuitenkin perustunut vapaaehtoisuuteen vuoteen 2010 asti, jolloin naiset tulivat 

Ruotsissa maanpuolustusvelvollisiksi (totalförsvarsplikt) samoin perustein kuin miehet.92 Lain 

(lag om totalförsvarsplikt) mukaan jokainen Ruotsin kansalainen, sukupuolesta riippumatta, 

on maanpuolustusvelvollinen siitä kalenterivuodesta, kun hän täyttää 16 siihen vuoteen asti, 

kun hän täyttää 70.  

 

Vuonna 2010 Ruotsissa käyttöönotetun järjestelmän mukaan sekä miesten että naisten 

asepalveluksen suorittaminen on riippuvainen hallituksen päätöksestä pohjautuen maan 

puolustusvalmiuteen.93 Vuosina 2010 - 2018 asepalveluksen suorittaminen perustui 

vapaaehtoisuuteen molemmilla sukupuolilla. Vuodesta 2018 alkaen Ruotsin puolustusvoimat 

ovat hallituksen päätöksen94 perusteella taas voineet määrätä henkilöitä suorittamaan 

asepalveluksen. Päätöksen mukaan velvollisuus osallistua kutsuntoihin astui voimaan 

1.7.2017, ja ensimmäiset asepalvelukseen määrätyt henkilöt aloittivat palveluksensa 1.1.2018. 

Päätöksen perusteella jokainen Ruotsin kansalainen on velvollinen täyttämään internetissä 

 
91 HE 131/1994 vp, s. 7. 
92 Lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt, 2 §.  
93 SOU 2009:63, s. 180.  
94 Regeringsbeslut 3, 2017-03-02, s. 1.  
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lomakkeen (mönstringunderlag) sinä vuonna, kun hän täyttää 18. Tämän perusteella 

kutsuntoihin (mönstring) valitaan osa ikäluokasta. Kutsunnoissa päätetään, ketkä suorittavat 

asepalveluksen.95 Ruotsin puolustusvoimien tarve määrittää asepalvelukseen valittavien 

määrän vuosittain.96   

 

Ruotsissa päätöstä ulottaa maanpuolustusvelvollisuus koskemaan myös naisia on perusteltu 

erityisesti sillä, että puolustusvoimat tarvitsevat tehtäviinsä parhaiten soveltuvat yksilöt ja ettei 

sukupuoli itsessään ole soveltuvuuteen vaikuttava tekijä.97 Naisten osuuden kasvattaminen 

onkin osa puolustusvoimien tavoitetta saada palvelukseensa parhaiten soveltuvat yksilöt. 

Naisten suorittama asepalvelus on merkittävässä roolissa naisten työllistymisessä 

puolustusvoimissa.  Myös Ruotsin hallitus ja eduskunta on useasti painottanut, että on tärkeää, 

että naisten osuus puolustusvoimissa kasvaa.98 Ruotsissa naisten asevelvollisuutta perustellaan 

puolustusvoimien yhä paremman puolustuskyvyn kannalta, sillä sukupuolineutraali 

maanpuolustusvelvollisuus, jonka perusteella koko ikäluokka sukupuolesta riippumatta 

osallistuu kutsuntoihin ja joista puolustusvoimat voi valita asepalvelukseen parhaiten 

soveltuvat asepalvelukseen, tuottaa puolustusvoimille paremman joukon sotilaita kuin vain 

miehiä velvoittava asevelvollisuus.  

 

Lisäksi Ruotsissa on painotettu, että on tärkeää, että naisia ja miehiä koskevat yhteiskunnassa 

samat oikeudet ja velvollisuudet.99 Täten keskustelussa naisia koskevasta asevelvollisuudesta 

on käytetty myös yhdenvertaisuusargumentteja, vaikka pääpaino on selvästi puolustusvoimien 

puolustuskyvyn kehittämisessä. Huomionarvoista on silti, että vaikka Ruotsissa sekä miehet 

että naiset ovat nykyään asevelvollisia, on suurin osa asepalveluksen suorittaneista yhä miehiä. 

Vuonna 2019 peruskoulutuskauden suoritti yhteensä noin 3600 henkilöä, josta reilu 3000 oli 

miehiä.100 

 

 

 

 
95 Ruotsin puolustusvoimat. 
96 Ibid. 
97 SOU 2008:98, s. 75, SOU 2009:63 s. 173. 
98 Ibid.  
99 SOU 2016:63, s. 226.  
100 Ruotsin puolustusvoimat.  
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3.2. Norja 

 

Norjassa naiset ovat voineet suorittaa asepalveluksen ja päästä sotilasvirkoihin ensin vuosina 

1938 – 1946 ja uudelleen vuodesta 1977 lähtien.101 Naisten asepalvelus on Norjassa perustunut 

vapaaehtoisuuteen vuoteen 2015 asti, jolloin Norjassa astui voimaan laki (lov om verneplikt og 

tjense i forsvaret m.m.), jonka mukaan sekä miehet että naiset ovat asevelvollisia.102 Lain 

perusteella kaikki ikäluokan naiset ja miehet ovat velvollisia osallistumaan kutsuntoihin 

(Sesjon).103 Kutsunnat ovat kaksivaiheisia: ensimmäisessä vaiheessa (Sesjon 1) 17-vuotiaana 

koko ikäluokka (noin 63 000 henkilöä vuosittain) täyttää lomakkeen internetissä. Tämän 

perusteella kutsutaan noin 20 000 henkilöä toiseen vaiheeseen (Sesjon 2), jossa  henkilöiden 

ominaisuuksia arvioidaan mm. lääkärintarkastuksissa sekä erilaisissa testeissä. Toisesta 

vaiheesta valitaan suorittamaan asepalvelus (førstegongsteneste) noin 8500 henkilöä 

vuosittain. Asepalvelus kestää 12 tai 18 kuukautta. Asepalveluksen suorittamisen jälkeen 

siirrytään reserviin (forsvarssjefens styrkebrønn).104  

 

Norjassa valinta asepalveluksen suorittamiseen tehdään puolustusvoimien tarpeen mukaan. 

Asepalvelukseen valikoituvat ne yksilöt, jotka fyysisiltä ja psyykkisiltä ominaisuuksiltaan 

soveltuvat parhaiten palvelukseen.  Vapaaehtoisuus ja motivaatio ovat myös tärkeitä 

valintaperusteita, mutta puolustusvoimien tarve on kaikista määräävin.105 Norjan 

asevelvollisuusjärjestelmä on täten teoriassa täysin sukupuolineutraali; naiset ovat miesten 

tavoin lain mukaan velvoitettuja osallistumaan kutsuntoihin ja niin naisia kuin miehiä voidaan 

velvoittaa suorittamaan asepalvelus. Norjan hallituksen mukaan sukupuolineutraali 

asevelvollisuus on myös yhdenvertaisuusperiaatteen mukainen: naisille ja miehille on samat 

oikeudet ja velvollisuudet valtiossa.106 Norjan mukaan sukupuolineutraali asevelvollisuus 

myös parantaa maan puolustuskykyä, sillä koko ikäluokasta voidaan valita asepalvelusta 

suorittamaan siihen parhaiten soveltuvat yksilöt, sukupuolesta riippumatta.107 

 

 

 

 
101 HE 131/1994 vp, s. 7. 
102 Forsvarsloven, 6§.  
103 SOU 2016:63, s. 96. Vuonna 1997 syntyneet naiset ovat ensimmäisiä, joita asevelvollisuus koskee.  
104 Norjan puolustusvoimat. 
105 SOU 2016:63, s. 96. 
106 Norjan hallitus 2014.  
107 Ibid.  
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3.3. Tanska 

 

Tanskan perustuslain 81 § luo perustan maan asevelvollisuusjärjestelmälle: 

 

Every male person able to bear arms shall be liable with his person to contribute to the defence 

of his country under such rules as are laid down by statute.108  

 

Tanskan asevelvollisuuslain (værnepligtsloven) 1 § toteaa myös, että jokainen miespuolinen 

tanskalainen on asevelvollinen. Asevelvollisuus ei Tanskassa kuitenkaan tarkoita suoranaisesti 

asepalveluksen suorittamista. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jokainen mies, jolla on 

pysyvä asuinpaikka Tanskassa, kutsutaan automaattisesti puolustusvoimien päivään 

(Forsvarets Dag) sinä vuonna, jona hän täyttää 18 vuotta. Myös naisille lähetään kutsu 

puolustusvoimien päivään, mutta toisin kuin miehet, saavat naiset itse valita tahtovatko he 

osallistua päivään. Puolustusvoimien päivässä suoritetaan lääkärintarkastus ja kirjallinen koe, 

joilla arvioidaan soveltuvuus asepalvelukseen. Lisäksi puolustusvoimien päivässä ilmoitetaan 

halukkuudesta suorittaa asepalvelus vapaaehtoisesti. Miesten tulee tämän lisäksi vetää 

arpanumero. Mikäli vapaaehtoisia ei ole riittävästi täyttämään puolustusvoimien tarvetta, 

määrätään arpojen perusteella osa miehistä asepalvelukseen. Palveluksen suorittaminen 

vastoin omaa tahtoa on kuitenkin harvinaista: viime vuosina 99 % palveluksen suorittaneista 

ovat olleet vapaaehtoisia.109 

 

Tanskassa naisia pyritään kannustamaan hakeutumaan asepalvelukseen järjestämällä kahdesti 

vuodessa niin kutsuttu naisten inspiraatiopäivä (National inspirationsdag for kvinder). Päivän 

tarkoituksena on jakaa tietoa asepalveluksen suorittamisesta naisena ja vastata kysymyksiin, 

joita naisilla on asepalvelukseen liittyen. Tällä hetkellä noin 20 % asepalveluksen suorittaneista 

on naisia. Tanskan puolustusvoimat toivoo naisten määrän kasvavan tulevaisuudessa.110 

Huomionarvoista on, ettei naisten prosenttiosuus ole suoraan verrattavissa Suomeen: ottaen 

huomioon, että asepalveluksen suorittaminen miehilläkin pohjautuu pitkälti 

vapaaehtoisuuteen, on ymmärrettävää, että sukupuolten väliset erot kaventuvat.  

 

 

 
108 The Constituional Act of Denmark, 81 §.  
109 Tanskan puolustusvoimat. 
110 Ibid. 
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3.4. Israel 

 
Israel on yleisesti tunnettu valtiona, jossa sekä miehet että naiset ovat asevelvollisia.111 Vaikka 

asevelvollisuus koskettaa lähtökohtaisesti molempia sukupuolia, ei Israelin 

asevelvollisuusjärjestelmää kuitenkaan voida luonnehtia yhdenvertaiseksi sukupuolen 

perusteella. Ensinnäkin palveluksen kesto määräytyy sukupuolen perusteella: miesten 

palveluksen kesto on lähtökohtaisesti 32 kuukautta112, kun taas naisten palveluksen kesto on 

lähtökohtaisesti 24 kuukautta113. Naisia koskevat myös useat poikkeusäännöt: synnyttänyt tai 

raskaana oleva nainen ei ole asevelvollinen, jonka lisäksi nainen vapautuu asevelvollisuudesta 

myös avioliiton myötä. Lisäksi nainen voi vedota uskontoonsa, joka estää häntä suorittamasta 

asevelvollisuutta ja täten vapauta asevelvollisuudesta.114 Vaikka asevelvollisuus koskettaa 

miehiä ja naisia lähtökohtaisesti samoin tavoin, voidaan nainen vapauttaa asevelvollisuudesta 

sellaisin perustein, jotka eivät ole mahdollisia miehille.115 Miehiä ja naisia kohdellaan siis 

tosiasiassa eri tavoin asevelvollisuuden suhteen, eikä järjestelmä täten ole yhdenvertainen.  

 

Israelissa noin 30 % asepalveluksen suorittaneista on naisia. Teoriassa naisille avoimia tehtäviä 

puolustusvoimissa on 92 %, mutta todellisuudessa osuus on pienempi: on monia tehtäviä, joissa 

on ainoastaan miehiä.116 Naisten tosiasiallista mahdollisuutta suorittaa asevelvollisuus samoin 

ehdoin kuin miehet rajoittavat voimakkaasti vanhoillisuskonnolliset miespuoliset sotilaat sekä 

asevelvolliset, jotka uskonnollisiin syihin vedoten kieltäytyvät taistelemasta samassa 

taisteluosastossa naisten kanssa.117 Israelin asevelvollisuusjärjestelmä mahdollistaa erottelun 

sukupuolen perusteella: miehet voivat vaatia palvelusta yksiköissä, joissa ei ole naisia.118 

Yhteenvetona voidaan todeta, että vaikka Israelin asevelvollisuusjärjestelmä lähtökohtaisesti 

on sukupuolineutraali, on sukupuolella on huomattava vaikutus asevelvollisuuden ja 

asepalveluksen suorittamisen suhteen.  

 

 

 
111 Asevelvollisuutta säätelee Defence Service Law. 
112 Defence Service Law, § 15. 
113 Ibid, § 16. 
114 Ibid, § 39. 
115 Miehet eivät esimerkiksi avioliiton myötä vapaudu asevelvollisuudesta. Samoin lasten syntymä ei poista 

miespuolisten kansalaisten asevelvollisuutta. 
116 Baruch 2016, s. 80.  
117 Gittleman 2018.  
118 Ibid, ks. Israelin asevelvollisuusjärjestelmästä myös Levush 2019. 
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3.5. Yhteenveto asevelvollisuusjärjestelmistä yhdenvertaisuusnäkökulmasta 

 

Luvussa on tarkasteltu Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Israelin asevelvollisuusjärjestelmiä 

kiinnittäen erityisesti huomiota siihen, millaisia velvoitteita naisille asetetaan 

maanpuolustuksen suhteen. Ruotisissa, Norjassa ja Israelissa on käytössään sukupuolineutraali 

asevelvollisuusjärjestelmä, kun taas Tanskassa naiset voivat halutessaan suorittaa 

asepalveluksen vapaaehtoisesti. 

 

Yhdenvertaisuusperiaatteen täyttävät parhaiten Ruotsin ja Norjan asevelvollisuusjärjestelmät, 

sillä naisia ja miehiä kohdellaan myös tosiasiassa samoin perustein asevelvollisuuden suhteen.  

Lisäksi molempien maiden viranomaiset ja puolustusvoimat ovat todenneet, että 

puolustusvoimien toimintatehokkuus paranee, kun myös naiset osallistuvat kutsuntoihin ja 

puolustusvoimat voi valita koko ikäluokasta asepalvelukseen parhaiten soveltuvat yksilöt. 

Israelin järjestelmä voinee ensisilmäyksellä näyttäytyä yhdenvertaisena, mutta lähemmin 

tarkasteltuna naisia ja miehiä kohdellaan eri tavoin heidän sukupuolensa johdosta. Tanskan 

asevelvollisuusjärjestelmä on yhdenvertaisuusnäkökulmasta samanlainen kuin Suomen: 

ainoastaan miehet ovat lain mukaan asevelvollisia, mutta naiset saavat halutessaan 

vapaaehtoisesti hakeutua asepalvelukseen.   

 

Ruotsista ja Norjasta saatujen myös naisia koskettavan asevelvollisuuden positiivisten 

kokemusten perusteella, olisi Suomenkin aika pohtia asevelvollisuuden ulottamista myös 

naisiin. Suomi voisi ottaa mallia myös asevelvollisuusjärjestelmän käytännön järjestelyistä 

Ruotsilta ja Norjalta: niin miehet kuin naiset olisivat velvollisia osallistumaan kutsuntoihin, 

joista puolustusvoimat valitsisivat tarpeensa mukaan asepalvelukseen parhaiten soveltuvat 

yksilöt. Näin vuosittain asepalveluksen suorittaneiden määrä ei kaksinkertaistuisi, mutta 

palvelukseen valikoitumisen perusteena ei enää olisi sukupuoli.  

 

4. Suomen asevelvollisuusjärjestelmä kansallisen oikeuden 

yhdenvertaisuusperiaatteen ja syrjinnän kiellon 

näkökulmasta  
 

Tässä luvussa tarkastellaan Suomen nykyistä asevelvollisuusjärjestelmää kansallisen oikeuden 

yhdenvertaisuusperiaatteen ja syrjinnän kiellon näkökulmasta. Luvussa käydään 

systemaattisesti läpi perustuslain 6 §:ssä turvattu yhdenvertaisuusperiaate ja sitä täydentävä 
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syrjinnän kielto, perusoikeuksien yleiset rajoitusedellytykset sekä yhdenvertaisuus- ja tasa-

arvolain asettamat vaatimukset. Luvussa esitellään lisäksi tutkimuskysymyksen kannalta 

olennaista oikeuskäytäntöä sekä valvontaviranomaisten kannanottoja. Erityisesti nostetaan 

esille perustuslakivaliokunnan lausuntoja asevelvollisuudesta.  

 

4.1. Perustuslain yhdenvertaisuusperiaate ja syrjinnän kielto  

 
Perusoikeudet ovat lueteltuna Suomen perustuslain (731/1999) 2 luvussa (6 – 23 §). 

Perustuslain 6 §:n 1 momentin mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Säännös 

ilmaisee yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa koskevan pääperiaatteen. Säännökseen sisältyy 

mielivallan kielto ja vaatimus samanlaisesta kohtelusta samanlaisissa tapauksissa.119 

Perustuslain 6 §:n 1 momentti ilmentää tutkielmassa aiemmin kuvattua muodollista 

yhdenvertaisuutta. Yhdenvertaisuussäännös kohdistuu myös lainsäätäjään: lailla ei voida 

mielivaltaisesti asettaa henkilöitä tai henkilöryhmiä muita edullisempaan tai epäedullisempaan 

asemaan. Yhdenvertaisuusnäkökohdilla on merkitystä sekä myönnettäessä lailla etuja ja 

oikeuksia kansalaisille että asetettaessa heille velvollisuuksia.120 Lähtökohtaisesti perustuslain 

yhdenvertaisuusperiaate täten kieltää vain miehille suunnatun asevelvollisuuden, sillä tällä 

velvollisuudella miehet henkilöryhmänä asetetaan epäedullisempaan asemaan kuin naiset.  

 

Yhdenvertaisuussäännös ei kuitenkaan edellytä kaikkien ihmisen samanlaista kohtelua, elleivät 

asiaan vaikuttavat olosuhteet ole samanlaisia.121 Lainsäädännölle on ominaista, että se kohtelee 

tietyn hyväksyttävän yhteiskunnallisen intressin vuoksi ihmisiä eri tavoin edistääkseen muun 

muassa tosiasiallista tasa-arvoa.122 Perustuslakivaliokunnan vakiintuneessa käytännössä onkin 

katsottu, ettei yhdenvertaisuusperiaatteesta johdu tiukkoja rajoja lainsäätäjän harkinnalle 

pyrittäessä kulloisenkin yhteiskuntakehityksen vaatimaan sääntelyyn.123 Perusoikeuksia 

voidaan myös rajoittaa yleisten rajoitusedellytysten puitteissa, kuten tutkielmassa myöhemmin 

tullaan osoittamaan.  

 

Perustuslain 6§:n 1 momentin yleistä yhdenvertaisuusäännöstä täydentää 6 §:n 2 momentin 

syrjintäkielto, jonka mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan 

 
119 HE 19/2014 vp, s. 6, ks. myös Nieminen 2019, s. 581.  
120 HE 309/1993 vp, s. 43. 
121 HE 19/2014 vp, s. 6. 
122 HE 309/1993 vp, s. 43. 
123 HE 19/2014 vp, s. 6. 
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sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, 

vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Lainkohdan perusteella syrjintää 

on ihmisen asettaminen eri asemaan ilman hyväksyttävää perustetta. Perustuslain 6 §:n 2 

momentin syrjintäkielto ilmentää tosiasiallista yhdenvertaisuutta, sillä säännös kiinnittää 

huomiota yhteiskunnassa esiintyvään eriarvoisuuteen ja sen tarkoituksena on osaltaan estää 

syrjivä lainsäädäntö.124 Myöskin perustuslain syrjinnän kielto estää lähtökohtaisesti vain 

miehiä koskevan asevelvollisuuden, sillä järjestelmä asettaa henkilöt eri asemaan sukupuolen 

perusteella.  

 

Myöskään syrjintäsäännös ei kuitenkaan kiellä kaikenlaista erontekoa ihmisten välillä. 

Olennaista on, voidaanko erilainen kohtelu perustella perusoikeusjärjestelmän kannalta 

hyväksyttävällä tavalla.125 Perustelulle asetettavat vaatimukset ovat kuitenkin erityisesti 

säännöksessä lueteltujen kiellettyjen erotteluperusteiden kohdalla korkeat. Syrjintäkielto 

koskee myös toimenpiteitä, jotka välillisesti johtavat syrjivään lopputulokseen, toisin sanoen 

menettelyn syrjivyyttä on arvioitava sen tosiasiallisten seurausten kannalta.126 Suosinta tai 

jonkin yksilön asettaminen etuoikeutettuun asemaan on kiellettyä, jos se tosiasiallisesti 

merkitsee toisiin kohdistuvaa syrjintää.127 Säännös ei kuitenkaan estä tosiasiallisen tasa-arvon 

turvaamiseksi tarpeellista positiivista erityiskohtelua eli tietyn ryhmän asemaa ja olosuhteita 

parantavia toimia.128 

 

Lisäksi perustuslain 6§:n 4 momentti sisältää erityissäännöksen sukupuolten välisestä tasa-

arvosta. Säännös edellyttää sukupuolten tasa-arvon edistämistä yhteiskunnallisessa 

toiminnassa sekä työelämässä, erityisesti palkkauksesta ja muista palvelussuhteen ehdoista 

määrättäessä, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään. Säännös ei viittaa mihinkään 

yksittäiseen lakiin, vaan se sisältää yleisemmän lainsäätäjään kohdistuvan velvoitteen 

lainsäädännön kehittämiseksi.129 Säännöksessä ei myöskään täsmennetä keinoja, joilla tasa-

arvo toteutetaan, vaan myös tämä on jätetty lainsäätäjän harkintaan. Säännös sisältää julkiseen 

valtaan kohdistuvan perusoikeuden edistämisvelvollisuuden, joka täydentää perustuslain 22§:n 

yleistä perusoikeuksien turvaamisvelvollisuutta.130  Vaikka momentissa mainitaan sukupuolten 

 
124 Saraviita 2011, s. 147.  
125 HE 19/2014 vp, s. 6. 
126 Ibid. ks. myös Ojanen 2019, s. 16. 
127 HE 309/1993 vp, s. 44. 
128 Ibid, ks. myös Nieminen 2019, s. 586 ja Ojanen 2019, s. 13. 
129 HE 309/1993 vp, s. 45.  
130 Saraviita 2011, s. 146.  
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välisen tasa-arvon edistäminen ainoastaan yhteiskunnallisessa toiminnassa ja työelämässä, 

edellyttää perusoikeusjärjestelmän kokonaisuus, että tasa-arvoa sukupuolten välillä edistetään 

myös muilla yhteiskunnan osa-alueilla kuin mitä momentissa nimenomaisesti mainitaan.131  

 

Perustuslaki asettaa ainoastaan perusoikeussuojauksen minimitason, josta voidaan tavallisessa 

lainsäätämisjärjestyksessä poiketa yksilön perusoikeuksia suosivampaan suuntaan.132 

Seuraavaksi tarkastellaan perusoikeuksien yleisiä rajoitusedellytyksiä, jonka jälkeen 

käsitellään Suomen asevelvollisuusjärjestelmän suhdetta perustuslain 

yhdenvertaisuusvaatimuksiin sukupuolten välisen yhdenvertaisuuden näkökulmasta. 

 

4.2. Perusoikeuksien yleiset rajoitusedellytykset 

 

Perusoikeusrajoituksia sääntelevät perusoikeuksien yleiset rajoitusedellytykset, jotka 

määrittävät, onko kyseessä sallittu perusoikeusrajoitus. Perusoikeusrajoitus tarkoittaa 

perusoikeussäännöksen piirissä olevan oikeuden kaventamista, jolloin yksilö ei kykene 

käyttämään perusoikeuttaan siltä osin, kun sitä on rajoitettu.133 Perusoikeusrajoitus on 

perustuslain edellyttämällä tavalla toteutettu. Sen sijaan perusoikeuspoikkeukset rajoittavat 

perusoikeutta tai puuttuvat siihen laajemmalti kuin perustuslaki sallii. Perusoikeuspoikkeuksia 

voidaan kuitenkin toteuttaa poikkeuslailla, eli säätämällä ne perustuslainsäätämisjärjestyksessä 

käsitellyllä lailla muuttamatta kuitenkaan perustuslakia. Esimerkiksi tutkielmassa myöhemmin 

käsiteltävä laki Jehovan todistajien vapauttamisesta asevelvollisuuden suorittamisesta eräissä 

tapauksissa (645/1985) säädettiin aikoinaan poikkeuslakina, sillä lailla poikettiin perustuslaissa 

turvatusta yhdenvertaisuusperiaatteesta ja syrjinnän kiellosta.  

 

Perusoikeussäännökset eivät lähtökohtaisesti ole ehdottomia, vaan niitä voidaan tietyssä 

laajuudessa ja tietyin edellytyksin rajoittaa. Tämän johdosta perusoikeuksia voidaan luonnehtia 

joustaviksi oikeusnormeiksi.134 Perusoikeusrajoitusten sallittavuus tulee ratkaistavaksi 

ensisijaisesti lainsäädäntövaiheessa. Lakien perustuslainmukaisuuden valvontajärjestelmä on 

Suomessa luonnehdittavissa ennakolliseksi ja parlamentaariseksi. Lainsäätämisvaiheessa lait 

käyvät läpi perustuslakikontrollin, jossa lain perustuslainmukaisuutta arvioidaan.135 Tätä 

 
131 HE 309/1993 vp, s. 46.  
132 Saraviita 2011, s. 152. 
133 Viljanen 2011, s. 141. 
134 Jyränki 2003, s. 485. 
135 Viljanen 2011, s. 139-140; Tiitinen 1999, s. 847, Tuominen 2018, s. 3-4.  
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tehtävää hoitaa ensisijaisesti eduskunnan perustuslakivaliokunta: perustuslain 74 §:n mukaan 

”perustuslakivaliokunnan tehtävänä on antaa lausuntonsa sen käsittelyyn tulevien 

lakiehdotusten ja muiden asioiden perustuslainmukaisuudesta sekä suhteesta kansainvälisiin 

ihmisoikeussopimuksiin”. Näin ollen perustuslakivaliokunta on suomalaisen 

valtiosääntökäytännön kannalta keskeinen instituutio. Sen tekemät tulkinnat ja käytännössä 

omaksumat metodologiset valinnat vaikuttavat vahvasti suomalaisen valtiosääntökäsityksen 

kehitykseen.136 Perustuslakivaliokunta joutuukin käytännössä esimerkiksi ratkaisemaan, mitä 

perustuslaissa turvattu yhdenvertaisuus ja syrjintä käytännössä tarkoittavat ja mitkä ovat ne 

hyväksyttävät syyt, jotka voivat oikeuttaa eduskunnan lainsäädännössään toteuttamaan 

syrjivää erottelua.137 Perustuslakivaliokunta joutuu ottamaan kantaa yhdenvertaisuuden osalta 

lähinnä siihen, loukkaako sen käsiteltäväksi saatettu lakiehdotus yhdenvertaisuutta vai ei. 

Valiokunnan tehtävä jättää varsin vähän mahdollisuuksia sellaisille tulkinnallisille avauksille, 

joissa olisi kysymys tosiasiallisen yhdenvertaisuuden edistämisestä ja tasa-arvon esteiden 

poistamisesta.138 Perustuslakivaliokunnan lausunnot eivät kuitenkaan ole oikeudellisesti 

sitovia, koska ne eivät sido eduskuntaa. Tästä huolimatta perustuslakivaliokunnan 

tulkintakannanotot otetaan yleensä poikkeuksetta huomioon, ja täten niitä pidetään de facto 

sitovina.139 Ennakollisen perustuslakivalvonnan säilyttäminen perustuslakivaliokunnalle ei 

kuitenkaan estä tuomioistuinten jälkivalvontaa. Myös jälkivalvontaa tarvitaan, sillä näkökulma 

ennakko- ja jälkivalvonnassa on erilainen eikä ennakkovalvonnassa pystytä ennakoimaan 

kaikkia mahdollisia soveltamistilanteita: tuomioistuimet joutuvat joissain tilanteissa 

paikkaamaan lainsäädännön puutteita.140  

 

Perustuslaissa ei ole lueteltu perusoikeuksien rajoitusedellytyksiä. Sen sijaan 

perustuslakivaliokunta on perusoikeusuudistukseen tähdänneestä hallituksen esityksestä 

antamassa mietinnössään luetellut listan perusoikeuksien yleisistä rajoitusedellytyksistä.141 

Perustuslakivaliokunnan mietinnöstä ilmenee perusoikeuksien seitsemän yleistä 

rajoitusedellytystä: perusoikeuksien rajoitusten tulee perustua eduskunnan säätämään lakiin, 

rajoitusten tulee olla tarkkarajaisia ja riittävän täsmällisesti ja tarkkarajaisesti määriteltyjä, 

rajoitusperusteen tulee olla hyväksyttävä ja painavan yhteiskunnallisen tarpeen vaatima, 

 
136 Lavapuro 2010, s. 13; Hidén 2008, s. 2; Tuori 2007, s. 261.  
137 Eriksson 1996, s. 866.  
138 Viljanen 2010, s. 514. Esimerkkinä tuomioistuinten toteuttamasta jälkivalvonnasta on Jehovan todistajien 

vapautuslain kumoaminen, jota käsitellään tutkielman luvussa 4.3.1.  
139 Tuominen 2018, s. 4.  
140 Tuori 2018, s. 108; Lavapuro 2009, s. 60. 
141 PeVM 25/94 vp, s. 5, ks. myös Jyränki 2003, s. 487-490. 
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tavallisella lailla ei voida säätää perusoikeuden ytimeen ulottuvaa rajoitusta, rajoitusten on 

oltava suhteellisuusvaatimusten mukaisia, perusoikeuksia rajoittaessa on huolehdittava 

riittävistä oikeusturvajärjestelyistä ja rajoitukset eivät saa olla ristiriidassa Suomen 

kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden kanssa.142 Perusoikeusrajoituksen tulee täyttää 

samanaikaisesti kaikki yleisten rajoitusedellytysten asettamat vaatimukset.143  

 

4.3. Suomen asevelvollisuusjärjestelmä suhteessa perustuslain 

yhdenvertaisuusvaatimuksiin 

 

Kuten tutkielmassa on aiemmin esitetty, asettaa Suomen asevelvollisuusjärjestelmä miehet ja 

naiset erilaiseen asemaan sukupuolen perusteella asevelvollisuuden suhteen. Lähtökohtaisesti 

tämänkaltainen käytäntö on perustuslain yhdenvertaisuusperiaatteen ja syrjinnän kiellon 

vastaista. Yhdenvertaisuusperiaatteen ja syrjinnän kiellon ollessa perustuslaissa turvattuja 

perusoikeuksia, tulisi perusoikeuksien kaikkien yleisten rajoitusedellytysten täyttyä, jotta 

perusoikeuden rajoitus on perusoikeuksien yleisten oppien mukainen. Seuraavaksi 

tarkastellaan, miten hallitus ja perustuslakivaliokunta ovat perustelleet poikkeamista 

perustuslaissa turvatun sukupuolten välisen yhdenvertaisen kohtelun periaatteesta.  

 

Hallitus on esityksessään asevelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 37/2007 

vp) arvioinut asevelvollisuuslainsäädännön suhdetta perustuslaissa asetettuihin vaatimuksiin. 

Hallituksen esityksen mukaan lakiehdotuksessa on säännöksiä, joilla rajoitetaan 

asevelvollisten perusoikeuksia. Esityksessä kuitenkin todetaan, ettei laissa ole säännöksiä, 

joilla puututtaisiin perusoikeuksien ytimeen.144 Täten hallitus on huomioinut 

rajoitusedellytyksen, joka kieltää lailla rajoittamasta perusoikeuksien ydintä. Tosin hallitus ei 

ole millään tavoin perustellut, miksi rajoitus ei koske perusoikeuksien ydintä.  

 

Esityksen mukaan perusoikeusrajoitukset koskevat muun muassa yhdenvertaisuutta. 

Yhdenvertaisuudesta todetaan, että ehdotettu asevelvollisuuslaki koskee ainoastaan 

miespuolisia kansalaisia, sillä naisille vastaavaa asevelvollisuutta ei ehdoteta säädettäväksi. 

Nainen voi kuitenkin vapaaehtoisesti hakeutua asepalvelukseen, jolloin hän laissa säädetyn 

ajan palveltuaan tulee asevelvollisen asemaan.145  Esityksen mukaan ehdotettu laki 

 
142 PeVM 25/94 vp, s. 5, ks. myös Helin 2012, s. 18 ja Puurunen 2017, s. 365.  
143 Viljanen 2011, s. 146.  
144 HE 37/2007 vp, s. 77.  
145 Nyt 45 vrk, puolustusministeriön mietinnössä 2021:2 ehdotettu 30 vrk. 
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mahdollistaa poikkeuksia myös miesten asepalveluksen osalta: puuttuvan 

palveluskelpoisuuden vuoksi asevelvollinen mies voidaan terveydellisillä perusteilla vapauttaa 

palveluksesta rauhan aikana. Tämän lisäksi miehen ikä vaikuttaa palvelusvelvollisuuteen, sillä 

tiettyä ikää vanhemmat ja nuoremmat eivät ole palvelusvelvollisia. Esityksessä todetaan 

suoraan, ettei maanpuolustusvelvollisuus täten kohdistu kaikkiin kansalaisiin samanlaisena. 

Esityksen mukaan ”poikkeuksiin on kuitenkin hyväksyttävä peruste”.146 Hallituksen 

esityksestä ei kuitenkaan ilmene, mitkä nämä hyväksyttävät perusteet ovat, joiden perusteella 

perustuslaissa turvatuista perusoikeuksista poiketaan. 

 

Hallituksen esityksestä ei ilmene, että perusoikeusrajoitusta säädettäessä olisi huomioitu 

perusoikeusrajoitusten tarkkarajaisuusvaatimus, rajoitusperusteen hyväksyttävyysvaatimus tai 

suhteellisuusvaatimus. Julkisen vallan PL 22 §:n perusoikeuksien turvaamisvelvollisuus ja 

perusoikeuksien yleiset rajoitusedellytykset huomioiden, tulisi lainsäätäjän selkeästi tuoda ilmi 

ne perusteet, joilla perusoikeuksista poiketaan. Asevelvollisuuslain kohdalla hallituksen 

esityksestä ei ilmene sellaista perusoikeusrajoitusten tarkastelua ja punnintaa, mitä 

perustuslakivaliokunta mietinnössään PeVM 25/94 edellyttää.  

 

Hallituksen esityksessä laiksi naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta (HE 131/94 vp) ei 

ylipäätään arvioida lakiesityksen suhdetta perusoikeuksiin. Perustuslakivaliokunnalta ei 

myöskään pyydetty lausuntoa lakiehdotuksesta. Lain nimenomaisesti koskiessa vain naisia, on 

laki lähtökohtaisesti perustuslain yhdenvertaisuusperiaatteen ja syrjinnän kanssa ristiriitainen, 

jonka johdosta on kyseenalaista, miksei lain esitöissä käsitellä perusoikeuspunnintaa 

ollenkaan. Hallituksen esityksessä olisi esimerkiksi voitu perustella sitä, miksi asepalvelus 

säädetään naisille vapaaehtoiseksi, kun se on miehille säädetty pakolliseksi. Koska hallituksen 

esityksessä ei ollenkaan nosteta esille lakiesityksen suhdetta perustuslaissa turvattuihin 

perusoikeuksiin, puuttuu perusoikeuksien rajoitusedellytysten punninta täysin.  

 

Seuraavaksi tarkastellaan perustuslakivaliokunnan perusoikeuksien rajoitusedellytysten 

arviointia asevelvollisuuslain suhteen. Perustuslakivaliokunnan lausunnossa hallituksen 

esityksestä asevelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (PeVL 9/2007 vp) todetaan, 

että asevelvollisuuslain perusteella vain tietyn ikäiset miespuoliset kansalaiset ovat 

 
146 HE 37/2007 vp, s. 77. 
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asevelvollisia.147 Perustuslakivaliokunta toteaa myös, että se on vakiintuneesti tulkinnut 

perustuslain 127 §:n maanpuolustusvelvollisuuden sisältävän kaikkiin kansalaisiin 

kohdistuvan velvollisuuden, jonka yksityiskohtainen sääntely on jätetty tavallisessa 

lainsäätämisjärjestyksessä säädettävän lain varaan. Maanpuolustusvelvollisuuden on katsottu 

rauhan aikana merkitsevän määrätyn ikäisten terveiden miesten velvollisuutta palvella tietty 

aika vakinaisessa väessä tai korvaavassa palveluksessa.148 Perustuslakivaliokunnan mukaan 

perustuslaista ei perinteisesti ole katsottu johtuvan estettä sille, että asevelvollisuus säädetään 

lailla koskemaan vain miehiä ja että naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta on voitu säätää 

tavallisella lailla.149 Perustuslakivaliokunnan lausunnosta ei kuitenkaan ilmene, millä perustein 

asevelvollisuusjärjestelmä, joka kohtelee miehiä ja naisia eri tavoin heidän sukupuolestaan 

johtuen, ei nähdä perustuslain yhdenvertaisuusäännöksen loukkauksena. Perutuslakivaliokunta 

on ainoastaan viitannut aikaisempaan tulkintalinjaansa ja ”perinteeseen” todetessaan, ettei 

naisia ja miehiä eri tavalla kohteleva asevelvollisuusjärjestelmä ole yhdenvertaisuusperiaatteen 

vastainen. Perustuslakivaliokunnan lausunnosta ei ilmene, että perusoikeusrajoitusta olisi 

arvioitu tarkkarajaisuus-, hyväksyttävyys- tai suhteellisuusvaatimusten mukaisesti. Kuten 

hallituksen esityksessä, on myös perustuslakivaliokunta lausunnossaan tyytynyt ainoastaan 

toteamaan, ettei järjestelmää tule nähdä syrjivänä. Näin ollen sen enempää 

perustuslakivaliokunta kuin hallituskaan ei ole esittänyt perusoikeuksien rajoituksille lainkaan 

asiaperusteluja.  

 

Huomionarvoista on myös, että perustuslakivaliokunta on kuitenkin vakiintuneesti katsonut, 

että perustuslain 6 §:n 2 syrjintäkiellon vastaiseen toimintaan vaaditaan 

perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksytty syy. Tällöin olennaista on, voidaanko henkilöön 

liittyvään syyhyn perustuva erottelu perustella perusoikeusjärjestelmän kannalta 

hyväksyttävällä tavalla. Perustelulle asetettavat vaatimukset ovat erityisesti PL 6.2 § lueteltujen 

kiellettyjen erotteluperusteiden kohdalla korkeat.150 Sukupuoli on nimenomaisesti mainittu PL 

6.2 § kiellettynä erotteluperusteena. Täten perustuslakivaliokunnan vakiintuneen käytännön 

mukaan sukupuolen perusteella tapahtuvalle erottelulle tulisi asettaa korkeat vaatimukset. 

Perustuslakivaliokunnan lausunnossa hallituksen esityksestä asevelvollisuuslaiksi ei 

 
147 PeVL 9/2007 vp, s. 4. 
148 PeVL 9/1985 vp, s 1, PeVL 10/1985 vp, s. 2, PeVL 37/1997 vp, s. 2, PeVL 9/2007 vp, s. 4. 
149 PeVL 9/2007 vp, s. 4; ks. myös Viljanen 2010, s. 501.  
150Esimerkiksi PeVL 59/2018 vp, s. 2; PeVL 23/2012 vp; s. 2, PeVL 1/2006 vp, s. 2; PeVL 38/2006 vp, s. 3.  
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kuitenkaan ilmene, että perusoikeusrajoituksille olisi asetettu korkeita vaatimuksia, vaikka 

erottelu tapahtuu juuri sukupuolen perusteella.  

 

Perustuslakivaliokunnan tulkintakäytäntöä on muun muassa juuri tämän johdosta kritisoitu 

oikeuskirjallisuudessa. Hidén on todennut, että perustuslakivaliokunta nojaa 

tulkintakäytännössään hyvin voimakkaasti ja hyvin tyypillisesti omaan aikaisempaan 

käytäntöönsä.151 Tämä havaitaan selkeästi myös perustuslakivaliokunnan lausunnoissa 

asevelvollisuuteen liittyen. Aikaisempaan tulkintakäytäntöön nojautuminen ei jätä 

perusoikeustarkastelussa tilaa perus- ja ihmisoikeuksien evolutiivisdynaamiseen kehitykseen, 

jonka takia tämä tulkintakäytäntö ei aukottomasti edusta tämän päivän perus- ja 

ihmisoikeusvaatimuksia.  

 

Lavapuro on puolestaan kritisoinut perustuslakivaliokunnan tulkintakäytäntöä formalistisen 

joustavuuden opin nojalla. Formalistisen joustavuuden opin mukaan suomalainen perus- ja 

valtiosääntökäsitys sitoutuu tiukkaan valtiosääntötutkintaan aina silloin, kun on kysymys 

perustuslain asettamista muodollisista ja menettelyllisistä vaatimuksista. Tämä tiukka 

sitoutuminen perus- ja valtiosääntökäsitykseen ei tosin aina ylety perustuslain julkiselle 

vallankäytölle asettamiin sisällöllisiin ehtoihin, kuten esimerkiksi perusoikeuksien 

toteuttamiseen. Lavapuro esittääkin, että  

 

”valtiosääntöoikeutemme pitkänä linjana on eräänlainen etukäteen hiljaisesti tehty oletus 

perusoikeuksien viimekätisestä alisteisuudesta niille päämäärille, joita lainsäätäjä katsoo 

valitsemillaan keinoilla kulloinkin tarpeelliseksi edistää tai joiden toteuttamista poliittisen 

todellisuuden katsotaan muutoin edellyttävän: kiperissä tapauksissa perustuslain sisältöjen 

pitää joustaa ja antaa tilaa poliittiselle harkinnalle ja tilannekohtaisesti saavutettaville 

optimaalisille lopputuloksille, ei asettaa etukäteisiä sisällöllisiä ehtoja tai peräti esteitä tuolle 

harkinnalle”.152  

 

Formalistisen joustavuuden opin mukaan perusoikeudet nähdään suomalaisessa 

valtiosääntökulttuurissa heikkoina normeina. Tämä on puolestaan modernin valtiosääntö- ja 

ihmisoikeusajattelun perusoletuksen kanssa ristiriidassa: sen sijaan, että valtiosääntö ja 

 
151 Hidén 2002, s. 1170.  
152 Lavapuro 2010, s. 7.  
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valtiosääntöoikeudelliset käytännöt toimisivat sisällöllisenä rajoitteena poliittisen vallankäytön 

instrumentalismille, ne muuntuvatkin tällaisen vallankäytön määrämuotoiseksi oikeutetuksi.153  

 

Formalistisen joustavuuden oppiin nojautuen perusoikeuksien rajoitusedellytysten punnintaa 

voidaan kritisoida niin hallituksen esityksestä asevelvollisuuslaiksi kuin 

perustuslakivaliokunnan lausunnossa. Hallitus tai perustuslakivaliokunta ei ole nähnyt 

perustuslaissa turvatun yhdenvertaisuuden olevan Suomen asevelvollisuusjärjestelmää 

määrittävä tekijä. Maanpuolustusvelvollisuutta on tämän sijaan perusteltu ”perinteisiin” 

pohjautuen.154 Tällöin perustuslaissa turvattua yhdenvertaisuutta ei nähdä sisällöllisenä 

rajoitteena Suomen turvallisuuspolitiikan muovaamisessa, vaan Suomen 

maanpuolustuspolitiikan perinteiset näkemykset oikeuttavat yhdenvertaisuusperiaatteesta 

poikkeamisen.  

 

Lavapuro on myös esittänyt, että formalismin rinnalla suomalaista valtiosääntöajattelua määrää 

myös vahvasti oletus siitä, ettei perustuslain oikeastaan kuulu asettaa loppuun saakka sitovia 

etukäteisiä sisällöllisiä rajoja poliittiselle päätöksenteolle.155 Esimerkiksi poikkeuslaki-

instituutio tahdottiin säilyttää perusoikeusuudistuksessa, sillä järjestelmä mahdollistaa 

valtiosäännön joustamisen silloin, kun poliittinen todellisuus sitä vaatii.156 Lisäksi 

perustuslakivaliokunnan toiminnassa painottuu laintasoisuuden, täsmällisyyden ja 

oikeusturvan toteuttamisen vaatimukset, kun taas sisällölliset rajoitustestin osat kuten 

hyväksyttävyys-, oikeasuhtaisuus- ja ydinalueen suojaa koskeville vaatimuksille annetaan 

vähäisempi rooli.157 Viljanen on puolestaan todennut, etteivät perusoikeudet ole juurikaan 

estäneet lainsäädäntöhankkeiden läpiviemistä. Perustuslakikontrollin pääasiallinen merkitys 

näkyy valtiosääntöteknisenä tarkastustoimintana, ei lain päämäärien ja keinojen 

hyväksyttävyyden ja oikeasuhtaisuuden perinpohjaisena arvioimisena.158 Asevelvollisuuslain 

kohdalla perustuslakikontrolli oli hyvin suppea: perusoikeusrajoitus oikeutetaan toteamalla, 

että rajoitukselle on olemassa ”hyväksyttävät perusteet”. Rajoitusedellytysten perinpohjainen 

arviointi jää sivuun. On myös huomioitava, ettei perustuslakivaliokunta voi itse päättää, mitä 

lakiesityksiä se tarkastelee ja kommentoi.159 Perustuslakivaliokunta ei esimerkiksi ylipäätään 

 
153 Ibid.  
154 PeVL 9/2007 vp, s. 4. 
155 Lavapuro 2010, s. 10, ks. myös Helin 2012, s. 18.  
156 HE 1/1998 vp, s. 35.  
157 Hidén 2002, s. 1183.  
158 Lavapuro 2010, s. 11. 
159 Hidén 2008, s. 4.  
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käsitellyt naisten vapaehtoisesta asepalveluksesta annettua lakia, mikä mahdollisesti osaltaan 

selittää sen, miksei lain esitöissä ole kiinnitetty huomiota yhdenvertaisuusperiaatteeseen ja 

syrjinnän kieltoon.   

 

Myös tutkielmassa aiemmin käsitellyssä puolustusministeriön mietinnössä 2021:2, jonka 

tavoitteena oli naisten vapaaehtoisen asepalveluksesta annetun lain ja asevelvollisuuslain 

saattaminen perustuslainmukaiseksi, perustuslakikontrolli voidaan nähdä pääasiallisesti juuri 

Viljasen esittämänä valtiosääntöteknisenä tarkastustoimintana. Mietintö pyrki saattamaan lait 

perustuslain asettamiin vaatimuksiin, mutta kiinnitti ensisijaisesti huomioita sääntelyn 

lakiteknisiin kysymyksiin, kuten säännösten nostamiseen asetuksen tasolta lain tasolle. Sen 

sijaan mietinnössä ei kiinnitetty huomioita lain päämäärien ja keinojen hyväksyttävyyteen ja 

oikeasuhtaisuuteen. Näin ollen perustuslain sisällöllisille rajoitustesteille annettiin mietinnössä 

vähäisempi rooli kuin esimerkiksi laintasoisuuden vaatimukselle.  

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että vaikka Suomen asevelvollisuusjärjestelmä asettaa miehet ja 

naiset eri asemaan heidän sukupuolensa perusteella, on sukupuolten väliselle erilaiselle 

kohtelulle esitetty hyvin vähän perusteluja niin hallituksen laatimissa lain esitöissä kuin 

perustuslakivaliokunnan mietinnöissä. Yhdenvertaisuutta ei ole joko lainkaan nostettu esille, 

kuten hallituksen esityksessä naisten vapaaehtoiseksi asepalvelukseksi (HE 131/1994 vp) tai 

perusoikeuksien rajoitusedellytyksiä on käsitelty hyvin kapea-alaisesti, jättäen osan 

rajoitusedellytysten arvioinnista tekemättä, kuten hallituksen esityksessä asevelvollisuuslaiksi 

(HE 37/2007 vp). Perustuslakivaliokunta on puolestaan mietinnössään perustuslakien 

perusoikeussäännösten muuttamisesta (PeVM 25/1994 vp) asettanut perusoikeuksille yleisiä 

rajoitusedellytyksiä, joita se ei kuitenkaan itse ole arvioinut lausunnossaan 

asevelvollisuuslaiksi (PeVL 9/2007 vp). Suomen asevelvollisuusjärjestelmän sukupuolten 

välistä yhdenvertaisuutta on täten käsitelty hyvin vähäisesti sekä hallituksessa että 

perustuslakivaliokunnassa. Sen sijaan asevelvollisuusjärjestelmän yhdenvertaisuutta uskonnon 

ja vakaumuksen perusteella on käsitelty niin hallituksessa kuin perustuslakivaliokunnassa 

hyvin aktiivisesti. Seuraavaksi tarkastellaan Jehovan todistajien vapautuslain kumoamista ja 

hallituksen ja perustuslakivaliokunnan esittämiä perusteluja sille, miksi vapautuslain 

kumoaminen oli perustuslain yhdenvertaisuusperiaatteen toteutumisen kannalta välttämätöntä. 

Tämän jälkeen pohditaan, voitaisiinko samoja perusteluita käyttää myös sukupuolineutraalin 

asevelvollisuuden puolesta.  
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4.3.1. Asevelvollisuusjärjestelmän perustuslaillinen yhdenvertaisuusarviointi: 

esimerkkinä Jehovan todistajien vapautuslain kumoaminen 

 

Asevelvollisuusjärjestelmän yhdenvertaisuus on ollut viime vuosina esillä erityisesti vuonna 

2019 kumotun Jehovan todistajien vapautuslain johdosta. Jehovan todistajien vapautuslain 1 

§:n mukaan: 

 

”sellaiselle asevelvolliselle, joka osoittaa kuuluvansa Jehovan todistajat -nimiseen 

rekisteröityyn uskonnolliseen yhdyskuntaan ja ilmoittaa, että uskonnolliseen vakaumukseen 

perustuvat vakavat omatunnonsyyt estävät häntä suorittamasta asevelvollisuutta aseellisessa 

palveluksessa tai missään sitä korvaavassa palveluksessa, voidaan myöntää lykkäystä ja hänet 

voidaan vapauttaa asevelvollisuuden suorittamisesta rauhan aikana”.  

 

Laki astui voimaan vuonna 1987, ennen perustuslain uudistusta. Jehovan todistajien 

vapautuslaki säädettiin aikoinaan poikkeuslakina, sillä se rikkoi perustuslakia edeltäneen 

hallitusmuodon 5 §:n turvaamaa yleistä tasa-arvoperiaatetta. Hallituksen esityksessä Jehovan 

todistajien vapautuslaiksi todettiin yleisestä tasa-arvoperiaatteesta seuraavan että kansalaisten 

on oltava yhdenvertaisessa asemassa järjestettäessä maanpuolustusvelvollisuuden 

täyttämisestä tavallisella lailla.160 Lisäksi todettiin, että kansalaisten oikeudet ja velvollisuudet 

ovat riippumattomat siitä, mihin uskonnolliseen yhdyskuntaan asianomainen kuuluu tai 

kuuluuko hän mihinkään sellaiseen yhdyskuntaan.161 Täten uskonnollisista tai eettisistä syistä 

aseellisesta palveluksesta kieltäytyviä koskevaa lainsäädäntöä ei voitu muutoin kuin 

perustuslain säätämisjärjestyksessä luoda sellaiseksi, että tietyn vakaumuksen omaavat 

pääsisivät muita asevelvollisia erilaiseen asemaan. On kuitenkin huomioitava, että vaikka 

poikkeuslakimenettely poistaa perustuslain, tai tässä tapauksessa perustuslakia edeltäneen 

hallitusmuodon, vastaisen muodollisen ristiriidan, on laki kuitenkin yhä sisällöllisesti 

ristiriidassa perusoikeusjärjestelmän kanssa. 

 

Jehovan todistajien vapautuslaista ja sen hyväksyttävyydestä on käyty runsaasti julkista 

keskustelua 2000-luvulla. Keskusteluissa on noussut esille etenkin se, ettei laki sallinut muiden 

kuin Jehovan todistajien kieltäytyä asevelvollisuudesta vakaumuksensa perusteella. Täten 

henkilöitä, jotka eivät kuuluneet Jehovan todistajiin mutta joiden vakaumus kielsi 

 
160 HE 7/1985 vp, s. 4.  
161 HE 7/1985 vp, s. 4. 
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asevelvollisuuden suorittamisen, on tuomittu vankeusrangaistukseen. Puolustusministeriö 

julkaisi vuonna 2007 komiteanmietinnön, jossa toimikunta totesi riidattomasti, että Jehovan 

todistajien vapautuslaki on ristiriidassa perustuslain 6 §:n yhdenvertaisuusperiaatteen ja sitä 

täydentävän syrjintäkiellon kanssa. Lisäksi toimikunnan näkemyksen mukaan oli myös 

osoitettavissa perusteita sille, ettei vapautuslaki ollut täysin ongelmaton Suomen 

ihmisoikeusvelvoitteiden kannalta.162 Asia tuli yhä ajankohtaisemmaksi vuonna 2018, jolloin 

Helsingin hovioikeus tulkitsi Jehovan todistajien vapautuslain suhdetta perustuslaissa 

turvattuun yhdenvertaisuusperiaatteeseen ja syrjintäkieltoon.  

 

Tapauksessa HelHO:2018:4 Helsingin hovioikeus antoi tuomion, jossa se hylkäsi 

totaalikieltäytyjää koskeneen ja siviilipalveluslain (1146/2007) 74 §:ään perustuneen syytteen 

siviilipalveluksesta kieltäytymisestä. Hovioikeus joutui tapauksessa punnitsemaan kahta 

perusoikeutta vastakkain: uskonnollisen vakaumuksen suojaa ja yhdenvertaisuusperiaatetta, 

jotka ovat molemmat turvattuja perustuslaissa.163 Hovioikeus katsoi syytetyn tuomitsemisen 

vankeusrangaistukseen hänen kieltäytyessään asevelvollisuuden ja siviilipalveluksen 

suorittamisesta merkitsevän perustuslaissa kiellettyä syrjivää kohtelua suhteessa Jehovan 

todistajiin. Täten kohtelu olisi ollut ristiriidassa perustuslain 6 §:n 1 momentissa säädetyn 

yhdenvertaisuusperiaatteen ja 2 momentissa tarkoitetun syrjintäkiellon kanssa, kun näitä 

säännöksiä tulkittiin yhdessä Suomea velvoittavien ihmisoikeusvelvoitteiden kanssa. 

Hovioikeuden arvion mukaan erilaiselle kohtelulle ei ole perustuslain mukaista hyväksyttävää 

syytä.164 Perustuslain yhdenvertaisuusperiaate edellytti, että muita vakaumuksia kohdellaan 

yhdenvertaisesti Jehovan todistajien kanssa, eikä erilaista kohtelua voida pitää hyväksyttävänä 

edes sen vuoksi, että Jehovan todistajien vapautuslaki on säädetty poikkeuslakina. Syrjintään 

liittyvä ristiriita tavallisen lain soveltamisen ja perustuslain välillä oli sillä tavoin ilmeinen 

perustuslain 106 §:n mukaisesti, että hovioikeuden tuli jättää siviilipalveluslain 

rangaistussäännös soveltamatta.165 Korkein oikeus on sittemmin jättänyt myöntämättä 

valitusluvan asiassa166, joten hovioikeuden tuomio on tullut lainvoimaiseksi. Tapaus 

osoittaakin, että jännite ihmis- ja perusoikeuksien suojan ja muodollisesti täysin pätevästi 

 
162 Puolustusministeriön komiteanmietintö 2007, s. 57-58.  
163 Lindroos-Hovinheimo 2019, s. 278.  
164 Tuomion kohdat 33 ja 34.  
165 Tuomion kohta 64, ks. myös Lavapuro 2018 ja Scheinin 2018. 
166 Dno 2018/286. 
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säädetyn lain välillä voi kasvaa sellaiseksi, ettei jännitteen purkamista lainsäädännöllisin 

toimin voida jäädä odottamaan.167  

 

Tuomion jälkeen totaalikieltäytyjiä koskeva oikeustila oli avoin, sillä voimassa oleva laki ja 

oikeuskäytäntö olivat keskenään ristiriidassa. Eduskunnassa alettiin tuomion antamisen jälkeen 

käsittelemään Jehovan todistajien vapautuslain mahdollista kumoamista. Huhtikuussa 2019 

astui voimaan laki Jehovan todistajien vapauttamisesta asevelvollisuuden suorittamisesta 

eräissä tapauksissa annetun lain kumoamisesta (3330/2019). Hallituksen esityksen (HE 

139/2018) mukaan Jehovan todistajien vapautuslain kumoaminen varmisti, että kaikkia 

uskonnollisia ja muita vakaumuksia kohdellaan Suomen asevelvollisuusjärjestelmässä 

perustuslain 6 §:ssä edellytetyllä tavalla yhdenvertaisesti ja syrjimättömästi.168 Perustuslaissa 

säädetyn yhdenvertaisuuden vaatimuksen ja syrjintäkiellon näkökulmasta Jehovan todistajien 

vapautuslaki oli ollut koko voimassaoloaikansa selvästi ongelmallinen, eikä nykytilan 

säilyttämistä voitu siksi pitää perusteltuna.169 Lakimuutoksen tavoitteena oli samalla varmistaa 

yleisen asevelvollisuuden asema Suomessa: Suomen puolustusjärjestelmä perustuu yleiseen 

asevelvollisuuteen ja sen tuottamaan laajaan reserviin, joka mahdollistaa koko maan 

puolustamisen.170 Esityksessä otettiin siten huomioon sekä perustuslain turvaama 

yhdenvertaisuusperiaate että Suomen puolustusjärjestelmän tarve suurelle joukolle 

asevelvollisia ja reserviläisiä. 

 

Kuten aiemmin on tuotu ilmi, toteutettiin Jehovan todistajien vapautuslailla osaltaan 

perustuslain 11 §:ssä turvattua oikeutta uskonnon ja omantunnon vapauteen. Tältä osin 

vapautuslain kumoamisessa voidaan katsoa olevan kyse Jehovan todistajien uskonnon ja 

omantunnon vapauden suojan tason heikentymistä. Tällaista perusoikeuksiin kohdistuvan 

heikennyksen valtiosääntöistä hyväksyttävyyttä tulee perusoikeuksien suojan näkökulmasta 

tarkastella ennen kaikkea perusoikeuksien rajoitusedellytysten kautta. Rajoitusperusteiden 

hyväksyttävyysvaatimuksen mukaan perusoikeuden rajoittamisen tulee olla painavan 

yhteiskunnallisen tarpeen vaatima. Punnitessaan perusoikeuksien rajoituksia hallitus kiinnitti 

huomiota ensisijaisesti perustuslain 6 §:n edellyttämään yhdenvertaisuusperiaatteen 

toteutumiseen ja toisaalta myös yleisen asevelvollisuuden aseman varmistamiseen. Lain 

 
167 Nuotio 2020 s. 1246. 
168 HE 139/2018 vp, s. 1.  
169 HE 139/2018 vp, s. 19.  
170 HE 139/2018 vp, s. 11.  
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esitöissä todetaan, että sekä yhdenvertaisuuden toteuttamista erioikeuksia tuottavan 

lainsäädännön kumoaminen että yleinen asevelvollisuus kansallisen turvallisuuden tekijänä 

luovat sellaiset painavat yhteiskunnalliset tarpeet, joiden perusteella Jehovan todistajien 

uskonnon vapautta voidaan rajata.171  

 

Myös perustuslakivaliokunta totesi lausunnossaan, ettei perustuslain 11 § muodosta estettä 

Jehovan todistajien vapautuslain kumoamiselle.172 Perustuslakivaliokunta painotti, että lain 

kumoamisen myötä kaikkia uskonnollisia ja muita vakaumuksia kohdeltaisiin 

asevelvollisuuden suhteen yhdenvertaisesti.173 Perustuslakivaliokunnan käsityksen mukaan 

lakiehdotus oli perustuslain 6 §:n yhdenvertaisuussääntelyn ja siihen liittyvän 2 momentin 

syrjintäkieltosääntelyn kannalta ongelmaton.174 Yhdenvertaisuusvaltuutettu puolestaan ei 

kannattanut lakimuutosta, vaan näki ongelmallisena, että Suomessa tuomitaan sekä ase- että 

siviilipalveluksesta kieltäytyneitä henkilöitä vankeusrangaistukseen. 

Yhdenvertaisuusvaltuutetun mukaan ihmisoikeusmyönteisempi muutos olisi, että vapautus 

laajenisi koskemaan kaikkia vakaumuksensa takia asevelvollisuudesta kieltäytyviä.175  

 

Niin puolustusministeriön komiteanmietinnössä (2007:1), hallituksen esityksessä Jehovan 

todistajien vapautuslain kumoamiseksi (HE 139/2018 vp) kuin perustuslakivaliokunnan 

lausunnossa (PeVL 59/2018 vp) painotetaan sitä, että asevelvollisuusjärjestelmää tulee 

Jehovan todistajien kannalta muuttaa, sillä silloinen järjestelmä asetti eri uskontokuntien 

edustajat eriarvoiseen asemaan perustuslain yhdenvertaisuusperiaatteen ja sitä täydentävän 

syrjinnän kiellon vastaisesti. Samoin perustein voidaan todeta, että nykyinen 

asevelvollisuusjärjestelmä asettaa sukupuoleen perustuen naiset ja miehet eriarvoiseen 

asemaan perustuslain vastaisesti. Hallitus ja perustuslakivaliokunta ovat tarkastelleet Suomen 

asevelvollisuusjärjestelmää yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti uskonnon ja vakaumuksen 

 
171 HE 139/2018 vp, s. 20. 
172 PeVL 59/2018 vp, s. 3.  
173 PeVL 59/2018 vp, s. 2.  
174 Perustuslakivaliokunta piti kuitenkin hallituksen esityksessä ehdotettua siirtymäsäännöstä perustuslain 

vastaisena. Ehdotetun siirtymäsäännöksen mukaan vapautuslain kumoaminen ehdotetaan toteutettavaksi siten, 

että henkilö, joka on hakenut vapautuslain 2 §:ssä tarkoitettua lykkäystä ennen tämän lain voimaantuloa, voi 

kolmen kuukauden kuluessa lain voimaantulosta hakea vapautusta asevelvollisuuden suorittamisesta rauhan 

aikana. Perustuslakivaliokunnan näkemyksen mukaan tämä ehdotettu siirtymäsääntely 2 §:n 3 momentissa asettaa 

henkilöt nimenomaisesti eri asemaan uskonnon tai vakaumuksen perusteella. Säännös merkitsisi sitä, että 

oikeuskäytännössä ilmeisen perustuslain vastaista käytäntöä voitaisiin jatkaa vielä kolmen kuukauden ajan. Ks. 

PeVL 59/2018 vp. Lakiin Jehovan todistajien vapauttamisesta asevelvollisuuden suorittamisesta eräissä 

tapauksissa annetun lain kumoamisesta ei otettu kyseisestä siirtymäsäännöstä.  
175 Yhdenvertaisuusvaltuutetun vuosikirjaraportti 2018, s. 24.  
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pohjalta ja kumonneet lain, joka asetti henkilöt eri asemaan uskonnon ja vakaumuksen johdosta 

asevelvollisuuteen liittyen. Ottaen huomioon, että myös sukupuoli on nimenomaisesti mainittu 

perustuslain yhdenvertaisuutta koskevassa pykälässä, voidaan samoin perustein todeta, että 

Suomen asevelvollisuusjärjestelmä asettaa eri sukupuolen edustajat eriarvoiseen asemaan 

perustuslain vastaisesti. On erikoista, miksi sekä puolustusministeriö, hallitus että 

perustuslakivaliokunta ovat käsitelleet yhdenvertaisuutta uskonnon ja vakaumuksen 

perusteella perinpohjaisesti, mutta jättäneet sukupuolten yhdenvertaisuuden arvioinnin lähes 

olemattomaksi.  

 

4.4. Suomen asevelvollisuusjärjestelmä suhteessa yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolain 

vaatimuksiin 

 

Perustuslain lisäksi yhdenvertaisuusperiaatteesta ja syrjinnän kiellosta säännellään 

kansallisella tasolla erityisesti tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslaissa. Tasa-arvolaki keskittyy 

sukupuolten väliseen tasa-arvoon, kun taas yhdenvertaisuuslaki kieltää syrjinnän iän, etnisen 

tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, 

terveydentilan, vammaisuuden, sukupuolisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän 

syyn perusteella. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslain valvontaelimet ovat myös erillisiä: tasa-

arvolain noudattamista valvoo tasa-arvovaltuutettu yhdenvertaisuusvaltuutetun valvoessa 

yhdenvertaisuuslain noudattamista. Seuraavaksi käydään systemaattisesti läpi molempien 

lakien vaatimukset yhdenvertaisuuden suhteen, jonka jälkeen Suomen nykyistä 

asevelvollisuusjärjestelmää tarkastellaan kyseisten lakien yhdenvertaisuusvaatimusten 

valossa.  

 

Yhdenvertaisuuslain tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjintää.176 

Yhdenvertaisuuden edistämisellä viitataan yhdenvertaisuuden toteutumiseen käytännössä ja 

siten toimenpiteisiin, joilla pyritään ihmisten yhdenvertaisen kohtelun toteuttamiseen ja muihin 

verrattuna heikommassa asemassa olevien aseman parantamiseen tosiasiallisen 

yhdenvertaisuuden saavuttamiseksi.177 Yhdenvertaisuuslain soveltamisala on laaja, ja sillä on 

tärkeä rooli niin perustuslain, kansainvälisten ihmisoikeussopimusten ja EU-oikeuden 

yhdenvertaisuus- ja syrjintänormeja konkretisoivana lakina.178 

 
176 YVL, 1 §.  
177 HE 19/2014 vp, s. 54. 
178 Ojanen 2019, s. 7. 
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Yhdenvertaisuuslain 3§:n artiklan mukaisesti sukupuoleen perustuvan syrjinnän kiellosta ja 

sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisestä säädetään naisten ja miesten välisestä tasa-

arvosta annetussa laissa (609/1986). Yhdenvertaisuuslain soveltamisalan ulkopuolelle jää näin 

ollen pääsääntöisesti sukupuoleen perustuva syrjintä ja sukupuolten välinen tasa-arvo. 

Yhdenvertaisuuslakia voidaan kuitenkin tasa-arvolain lisäksi soveltaa tilanteisiin, joissa on 

kysymys paitsi sukupuoleen perustuvasta myös yhdenvertaisuuslaissa kielletystä syrjinnästä 

(moniperusteinen syrjintä).179  

 

Yhdenvertaisuuslain 8 § sisältää yleisen syrjinnän kiellon, jonka mukaan ketään ei saa syrjiä 

iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen 

toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, 

seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Erilainen kohtelu 

ei kuitenkaan ole yhdenvertaisuuslain 11 § mukaisesti syrjivää, jos kohtelu perustuu lakiin ja 

sillä muutoin on hyväksyttävä tavoite ja keinot tavoitteen saavuttamiseksi ovat oikeasuhtaisia 

(1 momentti) tai jos kohtelulla on perus- ja ihmisoikeuksien kannalta hyväksyttävä tavoite ja 

keinot tavoitteen saavuttamiseksi ovat oikeasuhtaisia (2 momentti).  

 

Yhdenvertaisuuslain syrjintäkielto ei siis suoranaisesti kiellä sukupuolen perusteella 

tapahtuvaa syrjintää.  Korkein hallinto-oikeus on kuitenkin tuoreessa vuosikirjapäätöksessään 

KHO 2021:8 katsonut, että hirviseurueen käytäntö, joka edellyttää asevelvollisuuden 

suorittamista hirvieläinten metsästykseen, on yhdenvertaisuuslain 8 §:n kieltämällä tavalla 

syrjivä, eikä asiassa ollut osoitettu lain 11 §n 2 momentissa tarkoitettua perus- ja 

ihmisoikeuksien kannalta hyväksyttävää tavoitetta, joka oikeuttaisi henkilöön liittyvään 

syyhyn perustuvan erilaisen kohtelun. Tämän lisäksi korkein hallinto-oikeus katsoi käytännön 

rikkovan naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain syrjintäkieltoa. Korkeimman 

hallinto-oikeuden mukaan hirviseurueen käytäntö oli myös omiaan estämään yhdistyksen 

naisjäsenten osallistumisen hirvieläinten metsästykseen, koska naisilla ei Suomessa ole 

asevelvollisuutta ja koska useimmat naiset eivät ole suorittaneet vapaaehtoista asepalvelusta. 

Suoritetun asevelvollisuuden asettaminen hirvieläinten metsästykseen osallistumisen 

edellytykseksi oli siten naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 7 §:ssä säädetyn 

syrjinnän kiellon vastainen syrjiessään pykälän 1 ja 3 momentissa tarkoitetulla tavalla 

 
179 HE 19/2014 vp, s. 57. 
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välillisesti sukupuolen perusteella ilman hyväksyttävää tavoitetta.180 Asevelvollisuuden 

suorittamista ei täten voitu korkeimman hallinto-oikeuden mukaan asettaa vaatimukseksi, sillä 

se tosiasiallisesti johtaa naisia syrjivään kohteluun, sillä suurin osa naisista ei ole suorittanut 

asevelvollisuutta eikä näin ollen täytä vaatimusta. Tuore vuosikirjapäätös osoittaakin, että 

asevelvollisuuden suorittaminen tai sen suorittamatta jättäminen voi vaikuttaa henkilön 

oikeudelliseen asemaan syrjivällä tavalla. Myös tämä osoittaa, että Suomen 

asevelvollisuusjärjestelmän yhdenvertaisuutta sukupuolen perusteella ja sen vaikutuksia tulisi 

perinpohjaisesti analysoida ja arvioida.  

 

Yhdenvertaisuuslain 18 §:n mukaan lain noudattamista valvoo yhdenvertaisuusvaltuutettu, 

yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta sekä työsuojeluviranomaiset. 

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on vuoden 2018 vuosikirjaraportissaan esittänyt, että nykyistä 

maanpuolustus-, asevelvollisuus- ja siviilipalvelusjärjestelmää tulisi arvioida ja kehittää 

kokonaisvaltaisesti. Vuosikirjaraportissa nostetaan esille kansalaispalvelusmalli, joka 

selvemmin erottaisi siviilipalveluksen yleisestä maanpuolustusvelvollisuudesta. 

Yhdenvertaisuusvaltuutetun mukaan tämä mahdollistaisi aseistakieltäytyjille mahdollisuuden 

suorittaa asepalveluksesta erillinen palvelus. Kansalaispalvelumallia arvioitaessa tulisi ottaa 

huomioon myös naisten asema palveluksen suorittajina ja asianmukaisesti huomioida 

sukupuolten välinen tasa-arvo.181  

 

Vaikka yhdenvertaisuuslain soveltamisalan ulkopuolelle on rajattu sukupuolten välinen 

yhdenvertaisuus, voidaan korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätöksen KHO 2021:8 ja 

yhdenvertaisuusvaltuutetun vuoden 2018 vuosikirjaraportin perusteella todeta, että Suomen 

nykyinen asevelvollisuusjärjestelmä voi johtaa tilanteisiin, joissa naisia syrjitään välillisesti 

yhdenvertaisuuslain 8 §:n vastaisesti. On täten selvää, ettei Suomen nykyinen 

asevelvollisuusjärjestelmä ole ongelmaton yhdenvertaisuuslain näkökulmasta. Lisäksi 

yhdenvertaisuusvaltuutettu on kehottanut uudistamaan asevelvollisuusjärjestelmää 

huomioimaan paremmin sukupuolten välistä tasa-arvoa. 

 

Seuraavaksi käsitellään naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annettua lakia (1986/609, 

myöhemmin tasa-arvolaki) ja Suomen asevelvollisuusjärjestelmän suhdetta kyseiseen lakiin. 

 
180 KHO 2021:8.  
181 Tasa-arvovaltuutetun vuosikirjakertomus 2018, s. 24.  
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Tasa-arvolaki astui voimaan vuoden 1987 alussa ja lain taustalla vaikutti mm. YK:n 

kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus. Tasa-arvolailla on myös 

toimeenpantu useita sukupuolten tasa-arvoa koskevia EU-direktiivejä. Tasa-arvolakia on 

muutettu useasti sen voimassaolon aikana ja vuonna 2005 toteutettiin lain kokonaisuudistus.182  

 

Tasa-arvolain tarkoituksena on estää sukupuoleen perustuvaa syrjintä, edistää naisten ja 

miesten välistä tasa-arvoa sekä tässä tarkoituksessa parantaa naisten asemaa erityisesti 

työelämässä. Lain tarkoituksena on myös estää sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen 

ilmaisuun perustuva syrjintä.183 Tasa-arvolaki on nimensä mukaisesti sukupuolineutraali laki, 

joka ei siis ei pyri vain naisiin vaan myös miehiin sukupuolen perusteella kohdistuvan syrjinnän 

poistamiseen.184 Tasa-arvon edistämisen yleisvelvoitteeseen liittyy kuitenkin myös 

erottamattomana osana naisten aseman parantaminen. Tasa-arvolain 1 §:n erityisenä 

tarkoituksena on tuoda esiin se, että naiset ovat tosiasiallisesti miehiä huonommassa asemassa 

ja että miesten ja naisten tasa-arvon toteutuminen käytännössä edellyttää useasti sitä, että 

naisten aseman parantamiseksi ryhdytään erityisjärjestelyihin.185 

 

Tasa-arvolain 7 § sisältää yleisen syrjintäkieltosäännöksen, jonka perusteella välitön ja 

välillinen syrjintä sukupuolen perusteella on kielletty. Syrjinnän kielto on tarkoitettu 

koskemaan lain 2 §:ssä säädettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta kaikkia yhteiskuntaelämän 

aloja ja kaikkia tilanteita, joissa sukupuoleen perustuvaa eriarvoisuutta voi esiintyä. Kielto on 

täten soveltamisalaltaan ja luonteeltaan yleinen, jonka johdosta sen tunnusmerkit on määritelty 

varsin väljästi. Sukupuoleen perustuvana syrjintänä nähdään sellainen menettely, joko teko tai 

laiminlyönti, jolla naiset ja miehet asetetaan keskenään eri asemaan.186 Eri asemaan 

asettamisella tarkoitetaan etenkin sitä, että tiettyjä etuja tai oikeuksia myönnetään taikka 

tiettyjä velvollisuuksia, rajoituksia tai rasitteita asetetaan vain miehille tai naisille.187 Suomen 

nykyinen asevelvollisuusjärjestelmä täyttää täten lähtökohtaisesti kyseiset 

syrjintäkieltosäännöksen kriteerit, sillä asevelvollisuus koskettaa vain miehiä.   

 

 
182 Ks. tasa-arvolain uudistamisesta HE 195/2004 vp. 
183 Tasa-arvolaki, 1 §.   
184 Nousiainen – Pentikäinen 1998, s. 84.  
185 HE 57/1985 vp, s. 12.  
186 HE 57/1985 vp, s. 15. 
187 Ibid, s. 16. 
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Tasa-arvolain yleisen syrjintäkieltosäännöksen soveltamiseen vaikuttaa kuitenkin lain 9 §, joka 

sisältää listan menettelyistä, joita ei ole pidettävä syrjintänä. Pykälässä mainituissa tapauksissa 

menettelyä ei pidetä tasa-arvolaissa tarkoitettuna sukupuoleen perustuvana syrjintänä, vaikka 

se täyttäisikin 7 §:ssä säädetyt syrjinnän tunnusmerkit.188 Pykälän 2 kohta määrää, ettei 

asevelvollisuuden säätämistä ainoastaan miehille ole pidettävä tasa-arvolaissa tarkoitettuna 

sukupuoleen perustuvana syrjintänä. Vaikka Suomen voimassa oleva 

asevelvollisuusjärjestelmä juuri asettaa tietyn velvollisuuden, tässä tapauksessa 

asevelvollisuuden, vain miehille heidän sukupuolensa perusteella, määrää lain 9 §, ettei 

järjestelmää tule nähdä sukupuoleen perustuvana syrjintänä.  

 

Asiaa on käsitelty hallituksen esityksessä tasa-arvolaiksi seuraavin perustein: 

”asevelvollisuuslain mukaan vain miehet ovat asevelvollisia. On selvää, etteivät viranomaiset 

asevelvollisuuslain mukaan toimiessaan menettele syrjivästi. Pykälän 2 kohtaan on kuitenkin 

otettu nimenomainen säännös siitä, ettei asevelvollisuuden säätämistä ainoastaan miehille ole 

pidettävä syrjintänä. Tällä korostetaan sitä, ettei kysymys naisten asevelvollisuudesta ole 

miesten ja naisten välistä tasa-arvoa koskeva asia.”189 Toteamalla, ettei asevelvollisuus ole 

miesten ja naisten tasa-arvoa koskeva asia, sivuuttaa lainsäätäjä perusoikeuksien 

rajoitusedellytysten punninnan ja harkinnan kokonaan. Samalla lainsäätäjä jättää tässäkin 

tilanteessa epäselväksi sen, millä perustein asevelvollisuus voidaan syrjintäkiellosta huolimatta 

säätää vain miehiä koskevaksi.  

 

Syrjintänä pidetään tasa-arvonlain 7 §:n mukaisesti myös menettelyä, jonka vaikutuksesta 

naiset ja miehet tosiasiallisesti joutuvat eri asemaan. Päältäpäin tasapuoliselta tuntuva järjestely 

voi täten olla syrjinnän kiellon vastainen, mikäli se tosiasiallisesti vaikuttaa eri tavoin naisiin 

ja miehiin. Syrjintään voi johtaa esimerkiksi sellaisten edellytysten tai vaatimusten asettaminen 

työpaikan tai jonkin edun saamiseksi, jotka biologisista tai tosiasiallisista syistä vain toisen 

sukupuolen edustajat voivat täyttää.190 Hallituksen esityksessä on nimenomaisesti nostettu 

esille syrjintäkiellon vastaisena toimena asettaa asevelvollisuuden suorittaminen työhön 

pääsemisen edellytykseksi tehtävän laatuun katsomatta.191 Lainsäätäjä on näin ollen toisaalta 

todennut, että asevelvollisuuden suorittamisen vaatimus voidaan nähdä syrjivänä, muttei 

 
188 Ibid, s. 20. 
189 Ibid, s. 20-21.  
190 HE 57/1985 vp, s. 16. 
191 Ibid. 
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puuttunut ongelman ydinkysymykseen, eli onko asevelvollisuusjärjestelmä itsessään 

yhdenvertainen miesten ja naisten välillä.  

 

Tasa-arvolain 16 §:n mukaan tasa-arvolain noudattamista valvoo tasa-arvovaltuutettu. Lisäksi 

yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta valvovat tasa-arvolain noudattamista niin yksityisessä 

kuin julkisessa toiminnassa. Seuraavaksi käsitellään tasa-arvovaltuutetun kannanottoja 

asevelvollisuudesta miesten ja naisten tasa-arvon näkökulmasta. Tasa-arvovaltuutettu on 

todennut eduskunnan tietoisesti jättäneen asevelvollisuuden tasa-arvolain ulkopuolelle ja 

säätäneen asevelvollisuudesta asevelvollisuuslaeissa. Tasa-arvovaltuutetun mukaan lainsäätäjä 

on katsonut maanpuolustuksen toteuttamisen naisten ja miesten kohdalla perustuslain 

sallimaksi hyväksyttäväksi syyksi poiketa yleisestä yhdenvertaisuusperiaatteesta ja tietoisesti 

ratkaissut miesten asevelvollisuuden ja sukupuolten välisen tasa-arvon periaatteen välisen 

ristiriidan tasa-arvolain 9§:n 2 kohdassa ilmenevällä tavalla.192 Tasa-arvovaltuutettu ei täten 

ole haastanut nykyistä lainsäädäntä yhdenvertaisuusnäkökulmasta, vaikka toteaakin, että 

asevelvollisuuden säätäminen ainoastaan miehille koetaan usein epätasa-arvoiseksi. 

 

Vaikka tasa-arvovaltuutettu ei ole kritisoinut Suomen asevelvollisuusjärjestelmää tasa-

arvonäkökulmasta, on se lausunut, että vaikka asevelvollisuuden säätämisestä ainoastaan 

miehille ei ole pidettävä tasa-arvolaissa tarkoitettuna sukupuoleen perustuvana syrjintänä, ei 

tämä kuitenkaan oikeuta kohtelemaan miehiä eriarvoisesti asevelvollisuuden vuoksi muissa 

yhteyksissä. Asevelvollisuuden suorittaminen ei siis saa johtaa siihen, että henkilö asetetaan 

ilman hyväksyttävää syytä muissa yhteyksissä muita epäedullisempaan asemaan.193  

 

Tasa-arvovaltuutettu on antanut maaliskuussa 2021 lausunnon, joka käsittelee vapaaehtoista 

asepalvelusta suorittavan naisen rinnastamista varusmiespalvelusta suorittavaan mieheen (TAS 

112/2021). Nainen oli ottanut yhteyttä tasa-arvovaltuutettuun, sillä naisten vapaaehtoisen 

asepalveluksen suorittaminen oli vaikuttanut siihen, ettei hän saanut työmarkkinatukea. Nainen 

oli saanut yli 11 kuukautta kestänyttä asepalvelusta suorittaessaan opiskelupaikan ja 

ilmoittautunut syyslukukauden alkaessa poissaolevaksi seuraavaksi lukuvuodeksi. 

Asepalveluksen päätyttyä hän jäi joksikin aikaa työttömäksi. Häneltä evättiin työmarkkinatuki, 

 
192 Tasa-arvovaltuutettu.  
193 Ibid. 
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koska TE-toimiston työmarkkinapoliittisen lausunnon mukaan asepalvelus oli ollut naiselle 

vapaaehtoista, eikä hänellä katsottu olleen pätevää syytä jättää aloittamatta syksyllä opintoja. 

 

Tasa-arvovaltuutettu ei voinut ottaa kantaa yksittäiseen valitusasiaan, mutta arvioi sen sijaan 

lausunnossaan yleisellä tasolla tasa-arvolain kannalta sitä, voidaanko asevelvollisia miehiä ja 

vapaaehtoisen asepalveluksen suorittavia naisia verrata toisiinsa. Asiassa otettiin huomioon, 

että nainen rinnastetaan 45 päivän kuluttua palveluksen aloittamispäivästä asevelvolliseen 

naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain 5 §:n 2 momentin mukaisesti. Tasa-

arvovaltuutettu totesi edellisissä lausunnoissaan katsoneensa, ettei miehiä saa kohdella muissa 

yhteyksissä asevelvollisuuden vuoksi epäedullisemmin kuin naisia. Täten tasa-arvovaltuutettu 

totesi, että niissä tilanteissa, joissa vapaaehtoista asepalvelusta suorittava nainen rinnastuu 

asemaltaan mieheen, tulee häntä kohdella samalla tavalla. Muutoin naista kohdellaan syrjivästi 

sukupuolensa perusteella. Tasa-arvovaltuutetun lausunto TAS 112/2021 osoittaa osaltaan, 

miksi miehiä ja naisia eri tavalla velvoittava asevelvollisuusjärjestelmä on ongelmallinen. 

Koska naiset eivät lain mukaan ole velvollisia suorittamaan varusmiespalvelukseen 

rinnastettavaa naisten vapaaehtoista asepalvelusta, voivat viranomaiset joissain tilanteissa 

soveltaa heihin eri säännöksiä ja asettaa miehet ja naiset eriarvoiseen asemaan sukupuolen 

perusteella.  

 

Tasa-arvovaltuutetun lausunnossa TAS 216/2016 tasa-arvovaltuutettu käsitteli naisten ja 

miesten erilaista kohtelua armeijassa. Yhteydenottajan mukaan naiset saavat armeijassa 

erityiskohtelua esimerkiksi siten, että naisten ei tarvitse leikata hiuksiaan ja he saavat miehiä 

suuremman päivärahan. Pääesikunta totesi päivärahaan liittyen, että naisille maksettava 

varusraha on korvausta sellaisesta henkilökohtaisesta varustuksesta, jota ei järjestetä 

puolustusvoimien puolesta.194 Hiusten pituuteen liittyen eduskunnan oikeusasiamies on 

päätöksessään 58/4/1999 todennut, ettei palvelusohjesäännön määräyksiä kokonaisuutena 

tarkasteltuna ilmene, että hiuksia koskeva ohje on naisten ja miesten yhdenvertaisuutta 

loukkaava. Oikeusasiamies totesi myös, että naiset keskimääräistä useammin joutuvat sotilaan 

rooliin sopeutuessaan alistumaan suurempiin ulkonäköä ja sukupuoli-identiteettiä koskeviin 

vapaudenrajoituksiin kuin miehet. Myös tasa-arvovaltuutettu on lausunnoissaan katsonut, 

etteivät puolustusvoimien antamat varusmiespalvelusta suorittavien hiuksia koskevat 

 
194 Tällaisia korvattavia varusteita ovat siteet, alushousut ja liivit. Vapaaehtoisessa asepalveluksessa olevien 

naisten pienen lukumäärän johdosta ei puolustusvoimien kannalta ole tarkoituksenmukaista eikä taloudellista 

hankkia tällaista erityisvarustusta varusvarastoilla jaettavaksi. 
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määräykset kokonaisuutena tarkastellen aseta miehiä siinä määrin epäoikeudenmukaiseen ja 

epäedulliseen asemaan naisiin verrattuna, että kysymyksessä olisi tasa-arvolaissa kielletty 

syrjintä. Toisaalta tasa-arvovaltuutettu totesi, että yleiset sukupuolten ulkonäköä koskevat 

käsitykset ovat suomalaisessa yhteiskunnassa muuttuneet siten, ettei hiusten pituus enää liity 

sukupuoleen samalla tavalla kuin aikaisemmin ja että olisi positiivista, jos tämä seikka 

otettaisiin huomioon myös sotilaan ulkonäköä koskevissa ohjeistuksissa. Tasa-arvovaltuutettu 

päätyi tapauksessa siihen lopputulokseen, etteivät naisten miehiä suurempi päiväraha tai 

miesten ja naisten erilaiset määräykset hiusten pituudesta ole tasa-arvolain vastaista syrjintää.  

 

Lausunnossa TAS 216/2016 arvioitiin miesten ja naisten erilaista kohtelua armeijassa, ei 

heidän velvollisuuttaan mennä armeijaan. Tutkielman tutkimuskysymyksen kannalta on 

kuitenkin olennaista myös nostaa esille se tosiseikka, että naisia ja miehiä tietyissä määrin 

kohdellaan eri tavalla palveluksessa, vaikka vapaaehtoista asepalvelusta suorittava nainen 

rinnastetaan varusmiespalvelusta suorittavaan mieheen. Vaikkei erilainen kohtelu ole tasa-

arvovaltuutetun mukaan syrjivää, on erilaisen kohtelun olemassaolon tiedostaminen tärkeää.  

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että sukupuolten välinen yhdenvertaisuus asevelvollisuuden 

kannalta on rajattu sekä tasa-arvolain että yhdenvertaisuuslain soveltamisalan ulkopuolelle. 

Samanaikaisesti kun yhdenvertaisuuslaki toteaa, että naisten ja miesten välisestä 

yhdenvertaisuudesta säädetään tasa-arvolaissa, on tasa-arvolaissa maininta, jonka mukaan 

syrjivänä ei nähdä asevelvollisuuden säätämistä ainoastaan miehille. Tästä huolimatta sekä 

yhdenvertaisuus- että tasa-arvovaltuutettu ovat julkaisseet lausuntoja, joissa ne käsittelevät 

asevelvollisuusjärjestelmää sukupuolten välisen yhdenvertaisuuden kannalta. Kannanotoista 

ilmenee, että nykyinen asevelvollisuusjärjestelmä asettaa naiset ja miehet tosiasiallisesti 

eriarvoiseen asemaan heidän sukupuolensa johdosta ja että asevelvollisuusjärjestelmä täten 

tietyissä tilanteissa voi johtaa välilliseen syrjintään sukupuolen perusteella. Myös nämä 

tosiseikat huomioiden voidaan todeta, että Suomen asevelvollisuusjärjestelmä tarvitsee 

tarkastelua sukupuolten välisen yhdenvertaisuuden kannalta.  
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5. Suomen asevelvollisuusjärjestelmä kansainvälisen 

ihmisoikeusjärjestelmän yhdenvertaisuusperiaatteen ja 

syrjinnän kiellon näkökulmasta 
 

Tässä luvussa tarkastellaan Suomen voimassa olevaa asevelvollisuusjärjestelmää 

kansainvälisten ihmisoikeussopimusten syrjinnän kieltojen näkökulmasta ja arvioidaan, miten 

järjestelmä täyttää sopimusten vaatimukset. Luvussa käydään systemaattisesti läpi 

yhdenvertaisuutta sääntelevät kansainväliset ihmisoikeussopimukset, jonka lisäksi nostetaan 

esille asevelvollisuuden yhdenvertaisuuteen liittyvää oikeuskäytäntöä ja kansainvälisten 

ihmisoikeussopimusten valvontaelinten kannanottoja asiasta. Valvontaelinten ratkaisut ovat 

tärkeässä roolissa määrittäessä kunkin ihmisoikeussopimuksen sisällöllisiä velvoitteita. 

Huomionarvoista on kuitenkin, etteivät YK:n alaisten ihmisoikeussopimusten valvontaelinten 

ratkaisut kuitenkaan ole luonteeltaan oikeudellisesti sitovia.195 Vaikka kansainvälisten 

ihmisoikeussopimusten valvontaelinten ratkaisuilta puuttuu oikeudellinen sitovuus, tarjoavat 

ne kuitenkin näkemyksen siitä, miten ihmisoikeussopimuksissa turvattuja oikeuksia 

käytännössä tulee tulkita. Sopimusten ymmärtämiseksi ja sopimusvelvoitteiden oikeaa 

tulkintaa varten valvontaelimet ovat myös laatineet yleiskommentteja (general comments). 

Yleiskommentit eivät myöskään ole luonteeltaan oikeudellisesti velvoittavia eivätkä valtiot ole 

erikseen sitoutuneet noudattamaan niitä. Niillä on kuitenkin merkittävä painoarvo sopimusten 

tulkinnassa myös kansallisella tasolla. Euroopan ihmisoikeussopimuksen valvontaelimen, 

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen, tuomiot ovat kuitenkin oikeudellisesti velvoittavia 

yleissopimuksen 46 artiklan mukaisesti.  

 

5.1. Aluksi: syrjinnän kielto kansainvälisessä ihmisoikeusjärjestelmässä 

 

Kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa syrjinnän kiellolla on ollut alusta alkaen keskeinen 

merkitys: ajatukset yhdenvertaisuudesta ja syrjinnän kiellosta sisältyvät jo ihmisoikeuksien 

perusajatukseen, jonka mukaan ihmisoikeudet kuuluvat kaikille ihmisille heidän 

henkilökohtaisista ominaisuuksistaan riippumatta.196 Kansainvälisen ihmisoikeuden perustana 

pidetään Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjaa (SopS 1/1956), joka astui voimaan vuonna 

1945. YK:n peruskirja oli ensimmäinen kansainvälinen sopimus, joka takasi ihmisoikeuksia 

kansainvälisellä tasolla.197 Yhdenvertaisuusperiaate ja syrjinnän kielto ilmenevät jo 

 
195 Connors 2018, s. 395.  
196 Ojanen 2019, s. 18.  
197 Donnelly 2013, s. 25 ja Chinkin 2018, s. 66.  
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peruskirjasta: ihmisten yhdenvertaisuus ja ihmisoikeuksien universaali luonne taataan 1 

artiklan 3. kohdassa: Yhdistyneiden kansakuntien päämääränä on ihmisoikeuksien takaaminen 

kaikille rotuun, sukupuoleen, kieleen tai uskontoon katsomatta.198 

 

Hyvin pian YK:n peruskirjan voimaanastumisen jälkeen YK:n yleiskokous hyväksyi YK:n 

ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen. Ihmisoikeuksien yleismaailmallisen 

julistuksen ensimmäisessä artiklassa todetaan kaikkien ihmisten syntyneen vapaina ja 

tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan.199 Lisäksi julistuksen toisen artiklan mukaisesti 

jokainen on oikeutettu kaikkiin julistuksessa esitettyihin oikeuksiin ja vapauksiin ilman 

minkäänlaista rotuun, väriin, sukupuoleen, kieleen, uskontoon, poliittiseen tai muuhun 

mielipiteeseen, kansalliseen tai yhteiskunnalliseen alkuperään, omaisuuteen, syntyperään tai 

muuhun tekijään perustuvaa erotusta. Julistuksen 7. artiklan mukaan kaikki ovat tasavertaisia 

lain edessä ja oikeutetut erotuksetta yhtäläiseen lain suojaan. Yhdenvertaisuusperiaate ja 

syrjinnän kielto sisältyvät täten myös ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen. 

Julistus ei kuitenkaan ole luonteeltaan valtioita oikeudellisesti sitova. Siitä huolimatta sen 

merkitys on huomattava, sillä se on vaikuttanut myöhemmin solmittuihin oikeudellisesti 

velvoittaviin kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin. YK:n ihmisoikeuksien 

yleismaailmallisessa julistuksessa todetut ihmisoikeudet vahvistettiin vuonna 1966 kahdessa 

kansainvälisessä ihmisoikeussopimuksessa, jotka puolestaan ovat luonteeltaan 

sopimusvaltioita oikeudellisesti velvoittavia. Suomi on saattanut voimaan sekä 

kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen (SopS 7-

8/1976, myöhemmin KP-sopimus) että taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia 

koskevan kansainvälisen yleissopimuksen (SopS 6/1976, myöhemmin TSS-sopimus). 

Seuraavaksi tarkastellaan tarkemmin KP-sopimuksessa vahvistettua 

yhdenvertaisuusperiaatetta ja syrjinnän kieltoa.  

 

5.2. Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus 

 

Ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa todettu yhdenvertaisuusperiaate ja 

syrjinnän kielto vahvistettiin KP-sopimuksessa, jonka johdosta niistä tuli sopimusvaltioita 

velvoittavia. KP-sopimuksen 2 artikla vaatii sopimusvaltioita sitoutumaan, kunnioittamaan ja 

takaamaan jokaiselle alueellaan olevalle ja oikeuspiiriinsä kuuluvalle yksilölle 

 
198 Ks. Shelton 2009, s. 264.  
199 Jain 2005, s. 12.  
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yleissopimuksessa tunnustetut oikeudet ilman minkäänlaista rotuun, ihonväriin, sukupuoleen, 

kieleen, uskontoon, poliittiseen tai muuhun mielipiteeseen, kansalliseen tai yhteiskunnalliseen 

alkuperään, omaisuuteen, syntyperään tai muuhun asemaan perustuvaa syrjintää. Lisäksi 

sopimuksen 3 artikla vaatii sopimusvaltioita takaamaan jokaiselle miehelle ja naiselle 

yhtäläisen oikeuden päästä osalliseksi kaikista yleissopimuksessa mainituista 

kansalaisoikeuksista ja poliittisista oikeuksista. KP-sopimuksen 2 ja 3 artiklat ovat 

epäitsenäisiä, sillä niitä voidaan soveltaa ainoastaan sopimuksessa turvattujen oikeuksien 

yhteydessä.  

 

KP-sopimus sisältää näiden lisäksi yhdenvertaisuusperiaatteen ja syrjinnän kiellon itsenäisenä 

ihmisoikeutena: sopimuksen 26 artikla toteaa kaikkien ihmisten olevan oikeudellisesti 

yhdenvertaisia ja oikeutettuja ilman minkäänlaista syrjintää yhtäläiseen lain suojaan. 26 artikla 

ilmaisee laaja-alaisen ja itsenäisen ihmisoikeuden, joka käsittää oikeuden yhdenvertaiseen 

kohteluun. KP-sopimuksen 26 artikla suojaa syrjinnältä kaikissa tilanteissa, ei vain 

sopimuksessa mainittujen oikeuksien yhteydessä.200 YK:n ihmisoikeuskomitea (The Human 

Rights Committee) vahvisti tapauksessa Broeks v. Alankomaat kyseisen tulkinnan.201 

Ihmisoikeuskomitean yleiskommentissa nro 18 (1989) todettiin KP-sopimuksen 26 artiklan 

luovan sopimusvaltioille velvoitteen syrjinnän poistamiseen niin lainsäädännöissä kuin 

lainkäytössä.202 Ihmisoikeuskomitea on monissa tapauksissa (mm. O’Neill and Quinn v. 

Irlanti, Yaker v. Ranska ja Hebbadj v. Ranska) myös todennut, että käytäntö voi olla syrjivää, 

vaikka sääntö tai teko näyttäytyy neutraalina eikä sillä ole tarkoitettu syrjiä.203 26 artikla 

velvoittaa näin ollen sopimusvaltioita poistamaan syrjinnän kaikessa toiminnassaan, ei vain 

yleissopimuksessa turvattujen oikeuksien osalta. Ihmisoikeuskomitea totesi 

yleishuomautuksessaan myös yhdenvertaisuusperiaatteen toteutumisen joskus vaativan 

sopimusvaltioilta positiivisia toimintavelvoitteita sopimuksessa kielletyn syrjinnän 

poistamiselle.204 

 

KP-sopimuksen noudattamista valvoo YK:n ihmisoikeuskomitea (Human Rights Committee). 

Suomi on ratifioinut sopimukseen liittyvän valinnaisen pöytäkirjan yleissopimuksen 

ratifioinnin yhteydessä (Sops 7-8/1976). Pöytäkirjan ensimmäisen artiklan mukaan pöytäkirjan 

 
200 Moeckli 2018, s. 153. 
201 Broeeks v. Alankomaat, kohta 12.3.  
202 Ihmisoikeuskomitean yleiskommentti nro 18, 1989, kohta 12.  
203 O’Neill ja Quinn v. Irlanti, kohta 8.3; Yaker v. Ranska, kohta 8.14 ja Hebbadj v. Ranska, kohta 7.14.  
204 Ihmisoikeuskomitean yleiskommentti nro 18, kohta 5. 
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allekirjoittanut sopimusvaltio tunnustaa ihmisoikeuskomitean oikeuden ottaa vastaan ja 

käsitellä ilmoituksia tuomiovaltansa piiriin kuuluvilta yksityisiltä henkilöiltä, jotka väittävät 

joutuneensa tuon valtion taholta tapahtuneen johonkin yleissopimuksessa ilmaistuun oikeuteen 

kohdistuneen loukkauksen uhriksi.  

 

Ihmisoikeuskomitea ei ole tutkielman kirjoittamishetkeen mennessä käsitellyt 

asevelvollisuutta sukupuolen välisen yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Ihmisoikeuskomitea 

on sen sijaan ottanut kantaa asevelvollisuuden yhdenvertaisuuteen vakaumuksen ja uskonnon 

perusteella tapauksessa Brinkhof v. Alankomaat. Kyseessä oli samankaltainen tilanne kuin 

tutkielmassa aiemmin käsitelty kansallinen tapaus HelHO:2018:4. Kantaja väitti tapauksessa 

Brinkhof v. Alankomaat hänen yleissopimuksessa turvattuja oikeuksiaan loukatun, kun hänet 

tuomittiin asevelvollisuuden kieltäytymisen johdosta kuuden kuukauden 

vankeusrangaistukseen. Kantaja väitti tuomion rikkovan yleissopimuksen 26 artiklassa 

turvattua yhdenvertaisuusperiaatetta, sillä Jehovan todistajat eivät kansallisen lain mukaan 

olleet asevelvollisia eikä heitä siten voitu tuomita asepalveluksesta kieltäytymisestä. 

Ihmisoikeuskomitea totesi, ettei yhden ryhmän asevelvollisuudesta vapauttaminen voi täyttää 

yhdenvertaisuusperiaatteen oikeasuhtaisuuden vaatimusta.205 Ihmisoikeuskomitea kuitenkin 

totesi tapauksessa, ettei kantaja ollut osoittanut hänen vakaumuksensa estävän 

siviilipalveluksen suorittamista tai että Jehovan todistajien erityisasema olisi vaikuttanut hänen 

oikeudelliseen asemaansa. Täten valtion ei kyseisessä tapauksessa katsottu rikkovan 

yleissopimuksen 26 artiklassa turvattua yhdenvertaisuusperiaatetta.206 

   

Ihmisoikeuskomitea on 18 artiklaa koskevassa yleiskommentissaan, joka takaa ajatuksen, 

omantunnon ja uskonnonvapauden, todennut että mikäli valtio antaa tietylle ryhmälle oikeuden 

asevelvollisuudesta vapautumiseen vakaumuksen perusteella, tulisi tämä oikeus antaa myös 

muille vakaumuksensa perusteella asepalveluksesta kieltäytyjille yhdenvertaisin perustein.207 

Myös ratkaisussa Brinkhof v. Alankomaat ihmisoikeuskomitea painotti, että sopimusvaltion 

tulisi kohdella kaikkia yhdenvertaisesti asevelvollisuudesta kieltäytymisestä vakaumuksen 

perusteella. Lisäksi komitea totesi, että asiaa koskeva lainsäädäntö tulisi päivittää siten että se 

vastaa yhdenvertaisuusvaatimuksia.208  

 
205 Brinkhof v. Alankomaat, kohta 9.3. 
206 Ibid. 
207 Ihmisoikeuskomitean yleiskommentti No. 22, 1993, kohta 11.  
208 Brinkhof v. Alankomaat, kohta 9.4. 



  55 

 

Ihmisoikeuskomitean oikeuskäytäntöä asevelvollisuuden yhdenvertaisuudesta löytyy 

ainoastaan uskonnon ja vakaumuksen perusteella. Ihmisoikeuskomitea on kuitenkin niin 

oikeuskäytännössään kuin yleiskommentissaan painottanut, että henkilöitä tulee kohdella 

yhdenvertaisesti uskonnosta ja vakaumuksesta riippumatta asevelvollisuuden suhteen ja ettei 

yhden ryhmän asevelvollisuudesta vapauttaminen voi täyttää yhdenvertaisuusperiaatteen 

oikeasuhtaisuuden vaatimusta. Ihmisoikeuskomitean fokusointia juuri uskonnon ja 

vakaumuksen yhdenvertaisuuteen voinee selittää se, että uskonnonvapaus on 

yleissopimuksessa turvattu oikeus. On kuitenkin muistettava, että KP-sopimuksen 26 artikla 

kieltää syrjinnän myös sukupuolen perusteella. Täten voidaan myös perustellusti kysyä, onko 

vain miehiä koskeva asevelvollisuus yleissopimuksen 26 artiklan mukaista. Naisten 

vapauttaminen asevelvollisuudesta asettaa naiset ryhmänä erilaiseen asemaan kuin miehet. 

Uskonnon ja vakaumuksen perusteella tapahtuvan eriarvoisen kohtelun ollessa 

yleissopimuksen yhdenvertaisuusperiaatteen vastainen, voidaan analogisen tulkinnan 

perusteella kyseenalaistaa myös asevelvollisuusjärjestelmä, joka asettaa henkilöille eri 

velvollisuudet heidän sukupuolensa perusteella. 

 

5.3. Kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus ja YK:n 

turvallisuusneuvoston päätöslauselma 1325 ”Naiset, rauha ja turvallisuus” 

 

Kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen (SopS 67-68/1986, 

myöhemmin naisten oikeuksien sopimus) tavoitteena on poistaa naisten sukupuolensa 

perusteella kokemaa syrjintää.209 Sopimuksen pyrkimyksenä on edistää yleismaailmallisten 

ihmisoikeuksien tasa-arvoista toteutumista naisten osalta kaikilla yhteiskunnan aloilla. Naisten 

oikeuksien sopimus ei luo uusia oikeuksia, vaan vahvistaa jo olemassa olevia ihmisoikeuksia 

naisille, sillä ihmisoikeudet kuuluvat niiden universaalin luonteen johdosta myös naisille ilman 

erillistä sopimusta.210 Sopimusta on silti pidetty käänteentekevänä naisten ihmisoikeuksien 

tosiasialliselle tunnustamiselle ja kehittymiselle.211 Sopimus ei ole pelkästään naisten 

ihmisoikeuksien perusasiakirja, vaan myös toimintavelvoite sopimuksen ratifioineille 

valtioille, sillä sopimus sisältää tavoitteellisia velvoitteita, jotka valtion on kaikin mahdollisin 

 
209 Ks. Cusack – Pusey 2013, s. 57 ja Netkova 2016, s. 21. 
210 Coomaraswamy 1997, s. 1258. 
211 Nousiainen – Pentikäinen 1998, s. 76 ja Cusack – Pusey 2013, s. 60. 
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keinoin pyrittävä saavuttamaan, jotta todellinen sukupuolten välinen yhdenvertaisuus 

toteutuisi.212 

 

Naisten oikeuksien sopimuksessa ”naisten syrjinnällä” tarkoitetaan kaikkea sellaista 

sukupuolen perusteella tapahtuvaa syrjintää, poissulkemista tai rajoittamista, joiden vaikutus 

tai tarkoitus on heikentää naisille – miesten ja naisten tasa-arvon pohjalta ja siviilisäädystä 

riippumatta – kuuluvien yhtäläisten ihmisoikeuksien ja perusvapauksien tunnustamista, 

nauttimista tai toteuttamista poliittisella, taloudellisella, yhteiskunnallisella, sivistyksellisellä, 

kansalaisoikeuksiin liittyvällä tai muilla aloilla, tai mitätöidä nämä oikeudet.213 Sopimuksen 2 

artiklan mukaan sopimusvaltiot tuomitsevat naisten syrjinnän kaikki muodot ja ryhtyvät 

kaikkiin tarvittaviin toimiin, mukaan lukien lainsäädäntötoimet, olemassa olevien syrjivien 

lakien ja muiden säännösten, tapojen ja käytäntöjen muuttamiseksi tai poistamiseksi. Lisäksi 

sopimuksen 5 artikla vaatii sopimusvaltioita ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin 

muuttaakseen miesten ja naisten sosiaalisia ja sivistyksellisiä käyttäytymiskaavoja 

poistaakseen ennakkoluulot ja tapaan tai muuhun perustuvat käytännöt, joiden lähtökohtana on 

käsitys jommankumman sukupuolen alemmuudesta tai ylemmyydestä tai kaavamainen 

miesten ja naisten roolijako.214 Naisten oikeuksien sopimus on täten luonteeltaan hyvin 

tavoitteellinen ja se velvoittaa sopimusvaltioita määrätietoisesti parantamaan naisten asemaa 

eri elämänaloilla.215 Sopimuksen on tulkittu velvoittavan sopimusvaltioita tosiasiallisen 

yhdenvertaisuuden edistämiseen.216  

 

Naisten oikeuksien sopimuksen valvomisesta vastaa naisten syrjinnän poistamista käsittelevä 

komitea (myöhemmin CEDAW-komitea).217 Sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi 

sopimusvaltioiden on toimitettava CEDAW-komitealle määräaikaisraportteja tehtävistä 

lainsäädännöllisistä, oikeudellisista, hallinnollisista ja muista toimenpiteistä. Lisäksi CEDAW-

komitea laatii yleissuosituksia, jotka toimivat tukena sopimusvelvoitteiden tulkinnassa. 

Vuonna 1999 astui voimaan naisten oikeuksien sopimuksen valinnainen pöytäkirja, joka 

mahdollistaa yksityisille henkilöille ja henkilöryhmille mahdollisuuden tehdä  CEDAW-

komitealle valituksia mikäli valtio on rikkonut sopimusvelvoitteitaan.  Suomi ratifioi 

 
212 Winter-Mäkinen 1998, s. 24 ja Hellum – Aasen 2013, s. 2.  
213 Kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus, 1 artikla. Ks. myös Freeman. – Chinkin, – 

Rudolf 2012, s. 164.  
214 Ibid., 5 (a) artikla.  
215 Ks. naisten oikeuksien sopimuksesta Nousiainen 2005, s. 1198-1199 ja Anttila 2014, s. 268.  
216 Pentikäinen 2006, s. 426. 
217 Kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus, 17 artikla. 
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pöytäkirjan joulukuussa 2000 ja se astui voimaan maaliskuussa 2001 (SopS 20-21/2001). 

CEDAW-komitea ei ole tutkielman kirjoittamishetkeen mennessä käsitellyt yksilövalituksia 

asevelvollisuuden yhdenvertaisuuteen liittyen.  

 

CEDAW-komitea on toisaalta arvioinut naisten osallistumista konfliktien torjuntaan, 

konflikteihin ja konfliktien jälkeisiin tilanteisiin 30. yleissuosituksessaan, joka julkaistiin 

vuonna 2013.218 Yleissuositus käsittelee pääasiassa naisten oikeuksia sota- ja 

konfliktitilanteissa, eikä se täten suoranaisesti käsittele asevelvollisuutta ja asepalvelusta. 

Yleissuositus kehottaa kuitenkin sopimusvaltioita osallistamaan naisia niin 

konfliktintorjuntaan kuin konfliktien hallintaan.219 Yleissuosituksessa todetaan, ettei naisten 

kokemuksia ole huomioitu konflikteissa samalla lailla kuin miesten kokemuksia, sillä naiset 

ovat olleet aliedustettuja sotilasorganisaatioissa.220 Tämänkaltainen sukupuolisokea 

lähestymistapa on ensinnäkin ristiriidassa yleissopimuksen tavoitteen ja päämäärän kanssa. 

Tämän lisäksi sukupuolisokea lähestymistapa ei ole riittävän tehokas konfliktien torjumiseksi 

ja myös niiden hallinta edellyttää niin miesten kuin naisten osallistamista.  

 

YK:n turvallisuusneuvoston vuonna 2000 julkaistun päätöslauselman 1325 ”Naiset, rauha ja 

turvallisuus” sanoma on hyvin samanlainen kuin CEDAW-komitean yleissuosituksen.221 YK:n 

peruskirjan periaatteisiin ja tavoitteisiin tukeutuen päätöslauselman päätavoitteena on 

vahvistaa naisten roolia ja päätösvaltaa konfliktien ehkäisyssä, ratkaisemisessa ja 

rauhanrakentamisessa sekä lisätä merkittävästi naisten turvallisuutta ja siihen vaikuttavia 

tekijöitä.222 Päätöslauselma laadittiin, sillä konflikteilla ja sodilla on merkittäviä 

sukupuolittuneita vaikutuksia, jotka on monesti jätetty huomiotta rauhanrakennuksessa ja 

konfliktien ennaltaehkäisyssä ja ratkaisuissa.223 Vaikka YK:n turvallisneuvoston 

päätöslauselma 1325 pääasiassa keskittyy poistamaan naisiin ja tyttöihin kohdistuvia 

konfliktien ja sotien negatiivisia vaikutuksia, painottaa päätöslauselma myös naisten 

osallistamisen tärkeyttä niin konfliktien estämisessä kuin rauhanneuvotteluissa.224 

Kansainvälinen tutkimus osoittaa, että naisten osallistuminen kriisinhallintaoperaatioihin lisää 

esimerkiksi mission legitimiteettiä ja parantaa kriisinhallintajoukon mahdollisuuksia suoriutua 

 
218 CEDAW/C/GC/30. 
219 Ibid., s. 5.  
220 Ibid., s. 8. 
221 Ks. Otto 2009, s. 15-17.  
222 S/RES/1325 (2000). 
223 UN Women Suomi.  
224 S/RES/1325 (2000), kohta 1.  
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tehtävistään.225 Päätöslauselma painottaakin, että naisten osallistumista 

rauhanturvaamisoperaatioihin tulee kasvattaa.226                                                                         

 

Suomi on laatinut useita kansallisia toimintaohjelmia YK:n turvallisuusneuvoston 

päätöslauselman perusteella, joista tuorein on julkaistu vuonna 2018. Se sisältää Suomen 

toimintaohjelman vuosille 2018-2021. Toimintaohjelman mukaan naisten ja tyttöjen 

oikeuksien edistäminen kuuluu Suomen ihmisoikeuspoliittisiin painopisteisiin.227 

Toimintaohjelman mukaisesti Suomi pyrkii naisten merkityksellisen osallistamisen 

edistämiseen ja sukupuolinäkökulman valtavirtaistamiseen rauhanvälityksessä ja 

rauhanprosesseissa. Lisäksi Suomi pyrkii vahvistamaan naisten merkityksellistä osallistumista 

konfliktien ehkäisemiseen ja rauhanrakentamiseen. Näitä tavoitteita Suomi pyrkii edistämään 

kansainvälisten ja alueellisten järjestöjen linjauksissa, strategioissa ja toiminnassa.228 Vaikka 

Suomen toimintaohjelman keskiössä ovat rauhanprosessit ja välitystoiminta muualla kuin 

Suomessa, on myös kansallisen tason toimilla huomattava merkitys Suomen toimintaohjelman 

tavoitteiden kannalta. Jotta Suomi voi saavuttaa tavoitteensa esimerkiksi naisrauhanturvaajien 

määrän lisäämiseksi, on tärkeää, että myös naiset suorittavat Suomessa asepalveluksen. Suomi 

pyrkii päätöslauselman mukaan lisäämään naisten osuutta kansainvälisissä operaatioissa, 

erityisesti operatiivisissa tehtävissä ja johtoasemissa. Vuonna 2017 siviilikriisinhallinnan 

asiantuntijatehtävissä työskenteli 132 suomalaista, joista naisia oli noin 36 %. Toisaalta 

sotilaallisissa kriisinhallintaoperaatioissa vain 5,3 % eli 544 suomalaissotilasta oli naisia.229 

Koska sotilaallisen kriisinhallinnan henkilöstö rekrytoidaan asepalveluksen suorittaneista 

reserviläisistä ja ammattisotilaista, tulee naisten määrän kasvattamiseksi tehostaa naisten 

rekrytointia vapaaehtoiseen asepalvelukseen ja ammattisotilaiksi. Puolustusvoimien 

tavoitteena onkin kasvattaa naisten osuus rauhanturvaamistehtävissä pitkällä aikavälillä 

vähintään seitsemään prosenttiin.230  

 

Sekä CEDAW-komitean että YK:n turvallisuusneuvoston 1325 päätöslauselman tavoitteena 

on parantaa naisten asemaa yhteiskunnissa sekä lisätä heidän vaikutusmahdollisuuksiaan 

heihin liittyvissä asioissa. Koska sodat ja konfliktit vaikuttavat voimakkaasti kaikkiin elämän 

 
225 Flén 2010, s. 94. 
226 S/RES/1325 (2000)., kohta 4.  
227 Ulkoministeriö 2018, s. 7.  
228 Ibid., s. 25.  
229 Ibid., s. 41.  
230 Ibid, s. 43.  
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osa-alueisiin, ja tutkimusten mukaan usein erityisen voimakkaasti naisiin231, on sekä 

kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden että valtion turvallisuuspolitiikan kannalta 

olennaista, että myös naiset osallistuvat maanpuolustus- ja turvallisuustoimintaan. Naisten 

oikeuksien sopimuksen päätavoitteena on edistää yleismaailmallisten ihmisoikeuksien 

yhdenvertaista toteutumista myös naisten osalta kaikilla yhteiskunnan aloilla. Täten voidaan 

todeta, että valtioiden pyrkimykset kasvattaa naisten osuutta myös sotilasorganisaatioissa ovat 

naisten oikeuksien sopimuksen päätavoitteen mukaisia. Vaikka naisten oikeuksien sopimus ei 

suoranaisesti velvoita sopimusvaltioita sukupuolineutraaliin asevelvollisuusjärjestelmään, on 

sopimuksen tavoitteena kuitenkin varmistaa naisten osallistuminen kaikkiin yhteiskunnan osa-

alueisiin ja poistaa käytännöt, jotka kohtelevat naisia ja miehiä yhteiskunnassa eri tavalla. Vain 

miehiä velvoittava asevelvollisuus on omiaan rajoittamaan naisten osallistumista 

sotilasorganisaatioihin. Sukupuolineutraali asevelvollisuusjärjestelmä puolestaan poistaisi 

sotilasorganisaatioon perinteisesti liitetyt miesten ja naisten roolijaot, joiden mukaan suurin 

osa armeijan tehtävistä kuuluu vain miehille. Tämän johdosta sukupuolineutraalin 

asevelvollisuusjärjestelmän voidaan nähdä olevan naisten oikeuksien sopimusten tavoitteiden 

mukainen.   

 

5.4. Euroopan ihmisoikeussopimus 

 

Euroopan neuvoston yleissopimus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi (SopS 

18-19/1990, myöhemmin Euroopan ihmisoikeussopimus) on merkittävin kansainvälinen 

ihmisoikeussopimus Euroopassa.232 Sen merkitystä lisää toimiva valvontaelin, Euroopan 

ihmisoikeustuomioistuin (myöhemmin EIT), jonka päätöksiä sopimusvaltiot ovat sitoutuneet 

noudattamaan sopimuksen 46 artiklan mukaisesti. Suomi ratifioi Euroopan 

ihmisoikeussopimukseen vuonna 1990, jonka jälkeen sopimuksella on ollut merkittäviä 

vaikutuksia perus- ja ihmisoikeuksien tulkintaan ja asemaan myös kansallisella tasolla.233  

 

Euroopan ihmisoikeussopimuksen määräykset ovat luonteeltaan yleisluontoisia. Niiden 

tulkinnan lähtökohtana on sopimusmääräyksen sanamuoto, mutta tulkinnassa on myös otettava 

huomioon ihmisoikeussopimuksen tarkoitus ja päämäärä.234 Euroopan ihmisoikeussopimuksen 

tulkinta on evolutiivisdynaamista: johdannon mukaan sopimuksella ei pyritä ainoastaan 

 
231 UN Women Suomi. 
232 Ks. Besson 2008, s. 651.  
233 HE 309/1993 vp, s. 8.  
234 Soering v. Yhdistynyt kuningaskunta, kohta 87.  
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ihmisoikeuksien turvaamiseen vaan myös niiden edistämiseen. EIT pyrkii ratkaisuissaan 

yksittäisen tapauksen ratkaisun ohella myös yleisemmin selventämään ja kehittämään 

sopimuksen sisältöä.235  

 

Euroopan ihmisoikeussopimuksen 14 artikla sisältää syrjinnän kiellon, jonka mukaan 

yleissopimuksessa tunnustetuista oikeuksista ja vapauksista nauttiminen taataan ilman 

sukupuoleen, […] tai muuhun asemaan perustuvaa syrjintää. Kyseisellä artiklalla taataan 

yleissopimuksessa tunnustettujen oikeuksien nauttiminen ilman minkäänlaista syrjintää. 

Sanamuotonsa mukaisesti kielto ei ole itsenäinen, vaan se on riippuvainen 

ihmisoikeussopimuksen ja sitä täydentävien pöytäkirjojen muista artikloista.236 Syrjinnän 

kieltoa koskevan artiklan soveltaminen ei sinänsä edellytä, että näitä muita sopimuksen 

takaamia oikeuksia olisi rikottu.237 Artiklaa ei kuitenkaan voida soveltaa, jos kysymyksessä 

olevan tapauksen tosiseikat eivät kuulu jonkin sopimuksen turvaaman oikeuden piiriin.238 

 

Euroopan ihmisoikeussopimusta täydentää huhtikuusta 2000 lähtien kahdestoista 

lisäpöytäkirja, joka astui voimaan Suomessa vuonna 2005 (SopS 8-9/2005). Pöytäkirjan 

aineellinen sisältö käy ilmi 1 artiklasta, joka kuuluu seuraavasti:  

  

”1. Laissa tunnustetuista oikeuksista nauttiminen turvataan ilman minkäänlaista sukupuoleen, 

rotuun, ihonväriin, kieleen, uskontoon, poliittisiin tai muihin mielipiteisiin, kansalliseen tai 

yhteiskunnalliseen alkuperään, kansalliseen vähemmistöön kuulumiseen, varallisuuteen, 

syntyperään tai muuhun asemaan perustuvaa syrjintää. 

 

2. Ketään ei saa syrjiä viranomaistoiminnassa 1. kappaleessa tarkoitetuilla perusteilla.” 

 

Toisin kuin yleissopimus, kahdestoista pöytäkirja sisältää yleisen ja itsenäisen syrjintäkiellon 

ja antaa siten laajemman suojan kuin yleissopimuksen 14 artikla.239 Edellytyksenä on, että 

syrjintä estää joko yksilölle kansallisessa laissa nimenomaisesti turvatun oikeuden nauttimisen 

tai vaihtoehtoisesti siihen liittyy kansallisessa virnaomaistoiminnassa tapahtunut syrjintä. 

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on kuitenkin tulkinnut 12 pöytäkirjan syrjintäkieltoa 

 
235 Irlanti v. Yhdistynyt kuningaskunta, kohta 154; Karner v. Itävalta, kohta 26.  
236 Ks. esimerkiksi Molli Sali v. Kreikka, kohta 123; Marchx v. Belgia, kohta 32. 
237 Ks. esimerkiksi Sommerfeld v. Saksa ja Marchx v. Belgia. 
238 Pellonpää ym. 2018, s. 996.  
239 Sejdić ja Finci v. Bosnia ja Herzegovina, kohta 53. 
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samoin kuin EIS:in 14 artiklaa: erottelu, jolle voidaan esittää ”kohtuullinen ja objektiivinen” 

peruste ei täten välttämättä myöskään ole kahdennentoista pöytäkirjan syrjintäkiellon 

vastainen.240  

 

Sekä yleissopimuksen 14 artikla että 12 lisäpöytäkirjan 1 artikla kieltävät sopimusvaltioita 

syrjimästä ketään joko yleissopimuksessa tai kansallisessa laissa taattujen oikeuksien 

toteuttamisessa. Asevelvollisuuteen liittyen syrjintäkieltosäännöstä on Euroopan 

ihmisoikeustoimikunnassa241 ja ihmisoikeustuomioistuimessa käsitelty uskonnonvapauden 

toteuttamiseen liittyen. Asevelvollisuuden yhdenvertaisuutta ei sen sijaan ole käsitelty 

sukupuolten yhdenvertaisuuden näkökulmasta.  

 

Suomen asevelvollisuuden yhdenvertaisuudesta on valitettu Euroopan 

ihmisoikeustoimikunnalle 90-luvun alussa tapauksessa Autio v. Suomi. Tapauksessa kantaja oli 

määrätty suorittamaan siviilipalvelus hänen vakaumuksensa perusteella. Siviilipalveluksen 

pituus oli 16 kuukautta, kun taas silloisen asepalveluksen keskimääräinen pituus oli kahdeksan 

kuukautta. Kantajan mukaan siviilipalveluksen kesto suhteessa asepalvelukseen oli kohtuuton, 

jonka johdosta valtion toiminta rikkoi 14 artiklassa turvattua syrjinnän kieltoa luettuna yhdessä 

9 artiklan uskonnonvapauden kanssa. Euroopan ihmisoikeustoimikunta katsoi kuitenkin 

valtion toimineen harkintamarginaalinsa sisällä, eikä näin ollen rikkoneen 14 artiklaa luettuna 

yhdessä 9 artiklan kanssa. Toimikunta antoi tapauksessa valtiolle suhteellisen leveän 

harkintamarginaalin asevelvollisuusjärjestelmän suhteen, kun se katsoi, ettei puolet pidempi 

siviilipalvelus ollut syrjinnän kiellon vastainen. Huomionarvoista on kuitenkin, että toimikunta 

totesi ratkaisussaan asevelvollisuuden tuottavan kansalaisille suuren taakan. Toimikunnan 

mukaan taakan voidaan katsoa olevan hyväksyttävä (ja täten 14 artiklan mukainen) vain siinä 

tapauksessa, että taakka on yhdenvertaisesti jaettu kansalaisille ja että poikkeukset ovat 

huolellisesti punnittuja ja perusteltuja. Toimikunnan ratkaisun perusteella voidaan todeta, että 

14 artiklassa turvattu yhdenvertaisuusperiaate on lähtökohta myös asevelvollisuusjärjestelmän 

suhteen, ja että tästä poikkeamiselle vaaditaan hyväksyttävät perustelut. Ratkaisu annettiin 

ennen naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain astumista voimaan eikä 

ratkaisussa nosteta esille sukupuolten välistä yhdenvertaisuutta asevelvollisuusjärjestelmässä.  

 
240 Pellonpää ym. 2018, s. 1034 
241 Euroopan ihmisoikeussopimuksen valvontajärjestelmä oli alun perin kaksiportainen: valituksia käsitteli ensi 

ihmisoikeustoimikunta, ja vasta sen jälkeen tuomioistuin tietyin edellytyksin. Kaksiportainen järjestelmä 

lakkautettiin vuonna 1998. 
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Euroopan ihmisoikeustoimikunnan ja -tuomioistuimen oikeuskäytäntö asevelvollisuuteen 

liittyen keskittyy oikeuteen kieltäytyä asevelvollisuuden suorittamisesta Euroopan 

ihmisoikeussopimuksen 9 artiklassa turvatun uskonnonvapauden perusteella. Euroopan 

ihmisoikeustoimikunnan oikeuskäytännön mukaan asevelvollisuudesta kieltäytyminen 

omantunnonsyistä ei ollut 9 artiklan suojan piirissä, sillä sitä ei nähty 4 artiklan mukaisena 

kiellettynä pakkotyönä. 4 artiklan 3 (b) kohdan mukaan ”pakkotyöllä tai muulla pakollisella 

työllä” ei tarkoiteta aseellisen palveluksen luonteista palvelusta tai sellaista palvelusta, joka 

vaaditaan sen sijasta maissa, jotka hyväksyvät aseellisesta palveluksesta kieltäytymisen 

omantunnonsyistä. Tapauksissa Grandrath v. Saksa, G.Z. v. Itävalta, X. v. Saksa, N. v. Ruotsi 

ja Peters. v. Alankomaat kantajat olivat kieltäytyneet suorittamasta asepalvelusta (ja sitä 

vastaavaa siviilipalvelusta) joko uskonnon- tai omatunnonsyistä, jonka johdosta heidät oli 

tuomittu. EIT oli jättänyt kanteet tutkimatta vedoten siihen, ettei 9 artikla, luettuna yhdessä 4 

artikla 3 (b) kohdan kanssa, turvannut oikeutta kieltäytyä asevelvollisuudesta seuraamuksitta.  

 

EIT muutti tulkintalinjaansa vuonna 2011 tapauksessa Bayatyan v. Armenia. Tapauksessa 

kantaja oli Jehovan todistaja, joka oli kieltäytynyt suorittamasta asepalvelusta mutta 

ilmoittanut suostuvansa korvaavaan siviilipalvelukseen. Armenian laki ei kuitenkaan tuntenut 

asepalvelusta korvaavaa siviilipalvelusta, jonka johdosta kantaja tuomittiin asepalveluksen 

kieltäytymisen johdosta vankeuteen. Kantajan mukaan toimi loukkasi hänen 9 artiklassa 

turvattua uskonnonvapauttaan. EIT totesi sekä Euroopan neuvoston jäsenmaiden kansallisen ja 

kansainvälisen oikeusjärjestelmän kehittyneen aseistakieltäytyjien kohdalla merkittävästi: 

suurimmassa osassa Euroopan neuvoston jäsenmaita kansallinen lainsäädäntö mahdollisti 

asepalvelusta korvaavan siviilipalveluksen suorittamisen.242 EIT muutti tulkintalinjaansa 

aseistakieltäytyjien kohdalla, ja arvioi asiaa ainoastaan 9 artiklassa turvatun 

uskonnonvapauden perusteella. EIT katsoi tapauksessa Bayatyan v. Armenia, että valtio oli 

rikkonut kantajan 9 artiklassa turvattua uskonnonvapautta tuomitsemalla hänet 

vankeusrangaistukseen asepalveluksesta kieltäytymisen johdosta.243 EIT:n tuomio asiassa on 

oikeudellisesti merkittävä, sillä tuomio oli aikaisemman oikeuskäytännön vastainen ja osoittaa 

täten, että Euroopan ihmisoikeussopimusta tulee tulkita yhteiskuntakehityksen valossa.244  

 

 
242 Bayatyan v. Armenia, kohta 47 ja 101.  
243 Ibid, kohta 128.  
244 Ibid, kohta 102.  
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EIT:n oikeuskäytäntö 14 artiklan syrjintäkieltosäännöksen sukupuolen perusteella tapahtuvaan 

syrjintään on kattava. Tapauksessa Konstantin Markin v. Venäjä EIT totesi, että sukupuolten 

välisen yhdenvertaisuuden parantaminen on yksi Euroopan neuvoston jäsenmaiden 

tärkeimmistä tavoitteista.245. Lisäksi EIT on muun muassa tapauksissa Burghartz v. Sveitsi246 

ja Abdulaziz, Cabales ja Balkandali v. Yhdistynyt kuningaskunta247 painottanut, että vain 

erittäin vakavat perusteet (very weighty reasons) oikeuttavat erilaisen kohtelun sukupuolen 

perusteella. EIT totesi myös tapauksessa Konstantin Markin v. Venäjä etteivät perinteet, yleiset 

olettamukset, yhteiskunnalliset asenteet tai sukupuoleen liitetyt stereotypiat oikeuta 

sukupuolen perusteella tapahtuvaan erotteluun. Vaatimus asevelvollisuuden suorittamisesta 

voi myös EIT:n oikeuskäytännön mukaan täyttää syrjinnän tunnusmerkit: tapauksessa Emel 

Boyraz v. Turkki naispuolinen kantaja oli hakenut virkamiehen paikkaa kuitenkaan saamatta 

sitä, sillä viran vaatimukseksi asetettiin miessukupuolisuus sekä suoritettu asepalvelus. EIT 

katsoi, että valtion toimi loukkasi 14 artiklassa turvattua syrjinnän kieltoa yhdessä 8 artiklassa 

turvatun yksityiselämän kunnioituksen kanssa.248  

 

Yhteenvetona voidaan todeta EIT:n oikeuskäytännön osoittaneen, että naisia ja miehiä tulisi 

yhteiskunnassa lähtökohtaisesti koskea samat oikeudet ja velvollisuudet. Ainoastaan miehiä 

koskeva asevelvollisuus on ristiriidassa tämän lähtökohdan kanssa. On täten valitettavaa, ettei 

EIT ole vielä tutkielman kirjoittamishetkeen mennessä käsitellyt asiaa. EIT:n oikeuskäytännön 

perusteella voidaan kuitenkin todeta, että asevelvollisuus tulisi lähtökohtaisesti jakautua 

yhdenvertaisesti kansalaisten kesken, ja että tästä poikkeaminen vaatii painavat perustelut. 

Syrjintäkieltosäännöksiä koskevan oikeuskäytännön perusteella voidaan myös todeta, että 

sukupuolten väliselle eriarvoiselle kohtelulle vaaditaan painavat perusteet. Nämä perustelut 

puhuvat sukupuolineutraalin asevelvollisuuden puolesta: sekä miehiä että naisia velvoittava 

asevelvollisuus varmistaisi asevelvollisuuden jakautumisen yhdenvertaisesti kaikkien 

kansalaisten kesken ja asettaisi naisille ja miehille samat oikeudet ja velvollisuudet. 

Sukupuolineutraali asevelvollisuus olisi täten myös yleissopimuksen 14 artiklan ja 12 

lisäpöytäkirjan 1 artiklan syrjintäkieltojen mukainen.  

 

 
245 Konstantin Markin v. Venäjä, kohta 127.  
246 Burghartz v. Sveitsi, kohta 27.  
247 Abdulaziz, Cabales ja Balkandali v. Yhdistynyt kuningaskunta, kohta 78.  
248 Emel Boyraz v. Turkki, kohta 44-46.  
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6. Lopuksi 
 

Tutkielmassa on kriittisesti tarkasteltu Suomen nykyistä asevelvollisuusjärjestelmää niin 

kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla yhdenvertaisuusperiaatteen ja syrjinnän kiellon 

näkökulmasta. Yhdenvertaisuusperiaate ja syrjinnän kielto ovat sekä perus- että 

ihmisoikeusjärjestelmässä keskeisessä osassa: ne sisältyvät jo itse perus- ja 

ihmisoikeuskäsitteeseen ajatuksena ihmisten yhtäläisistä oikeuksista esimerkiksi sukupuoleen 

katsomatta. Tutkielmassa on nostettu esille Suomen asevelvollisuusjärjestelmän 

ristiriitaisuudet yhdenvertaisuusperiaatteen ja syrjinnän kiellon kanssa: 

asevelvollisuusjärjestelmä asettaa miehille ja naisille eri velvollisuudet heidän sukupuolestaan 

riippuen. Tutkielmassa on pyritty selvittämään, millä perustein vain miehiä velvoittava 

asevelvollisuusjärjestelmä on oikeutettu perus- ja ihmisoikeusnäkökulmasta. Tutkimuksessa 

selvisi, etteivät hallitus tai perustuslakivaliokunta ole tarkastelleet asevelvollisuusjärjestelmän 

yhdenvertaisuutta sukupuolen perusteella juuri ollenkaan.  

 

Asevelvollisuuden yhdenvertaisuuteen liittyvää oikeuskirjallisuutta ja oikeuskäytäntöä löytyy 

sekä kansalliselta että kansainväliseltä tasolta pääasiassa uskontoon ja vakaumukseen liittyen. 

Kansallisella tasolla Helsingin hovioikeuden tuore ratkaisu ja Jehovan todistajien vapautuslain 

kumoaminen ovat selkeitä askeleita kohti yhdenvertaisempaa asevelvollisuutta: Suomessa 

kohdellaan nykyään samoin perustein kaikkia, jotka kieltäytyvät asepalveluksesta uskontonsa 

tai vakaumuksensa pohjalta. Kansainvälisellä tasolla ihmisoikeuskomitea on niin 

yleiskommentissaan kuin oikeuskäytännössään vaatinut asevelvollisten yhdenvertaista 

kohtelua uskonnon ja vakaumuksen perusteella. Oikeudellinen tulkinta asevelvollisuuden 

yhdenvertaisuudesta uskonnon ja vakaumuksen perusteella on täten viime vuosina kehittynyt 

perus- ja ihmisoikeusmyönteisemään suuntaan. Tämän keskustelun yhteydessä herää kuitenkin 

kysymys siitä, miksei kysymystä asevelvollisuuden yhdenvertaisuudesta sukupuolen 

perusteella ole juuri lainkaan käsitelty. Sukupuoli on samoin kuin uskonto ja vakaumus 

mainittu kiellettynä syrjintäperusteena niin perustuslaissa kuin kansainvälisissä 

ihmisoikeussopimuksissa, mutta tästä huolimatta vain miehiä koskevaa asevelvollisuutta ei ole 

juuri ollenkaan tarkasteltu perus- ja ihmisoikeusnäkökulmasta.  

 

Kansainvälisellä tasolla sekä CEDAW-komitea että YK:n turvallisuusneuvosto ovat 

tarkastelleet naisten osallistumista sotilasorganisaatioihin naisten yhteiskunnallisen aseman 

parantamisen ja edistämisen kannalta. Naisten osallistuminen sotilasorganisaatioihin parantaa 
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jo itsessään sukupuolten välistä yhdenvertaisuutta, kun sekä naiset että miehet nähdään 

kykenevinä kaikkiin yhteiskunnan tehtäviin. Sukupuolineutraali asevelvollisuus olisi askel 

pidemmälle, mutta osoittaisi yhä selvemmin, ettei naisia ja miehiä koskevat yhteiskunnalliset 

normit ja stereotypiat enää päde 2020-luvulla. Vain miehiä koskeva asevelvollisuus ylläpitää 

näkemystä miesten ja naisten perinteisistä rooleista: perustuslakivaliokunta on jopa suoraan 

todennut, että perinteisiin liittyvistä syistä asevelvollisuudesta on voitu säätää vain miehille.249 

On verrattain kyseenalaista, että oikeusvaltiossa poiketaan yhdenvertaisuusperiaatteesta ja 

syrjinnän kiellosta vielä 2020-luvulla perinteisiin vedoten.  

 

Kuten tutkielmassa on aiemminkin tuotu esille, on naisen asema yhteiskunnassa yleisesti 2020-

luvulle siirryttäessä kehittynyt sellaiseksi, että naiset nähdään yhdenvertaisessa asemassa 

miesten kanssa niin työ- kuin perhe-elämässä. Naisten osuus monilla koulutusaloilla sekä työ- 

ja virkatehtävissä on tietyissä tilanteissa jopa ylittänyt miesten osuuden.250 Sukupuolten 

välinen yhdenvertaisuus on Suomessa kieltämättä edennyt pidemmälle kuin suurimmassa 

osassa muita valtioita. Tämä kehitys huomioon ottaen voidaan perustellusti kysyä, miksei 

sukupuolten välistä yhdenvertaisuutta ole tahdottu ulottaa myös asevelvollisuusjärjestelmään. 

Miksi juuri asevelvollisuus on sellainen asia, joka on tahdottu perinteisiin vedoten säilyttää 

ainoastaan miehiä koskevana vielä 2020-luvulla? 

 

Asevelvollisuusjärjestelmää koskevat sukupuolten yhdenvertaisuutta koskevat kysymykset on 

lain tasolla onnistuttu ratkomaan toteamalla tasa-arvolaissa, ettei miehiä ja naisia eri tavalla 

kohteleva asevelvollisuus ole lain syrjinnän kiellon vastainen. Lisäksi sekä hallitus että 

perustuslakivaliokunta ovat todenneet, että asevelvollisuusjärjestelmän perustuslain 

yhdenvertaisuusperiaatteen loukkaamiseen on ”hyväksyttävä peruste”251. Tästä huolimatta 

yhdestäkään hallituksen esityksestä tai perustuslakivaliokunnan lausunnosta ei ilmene 

asiaperusteluja toteamukselle. Perusoikeuksia rajoitettaessa tulisi lainsäätäjän selkeästi tuoda 

esille ne perusteet, joiden pohjalta perusoikeutta voidaan rajoittaa. Asevelvollisuusjärjestelmän 

tapauksessa näin ei ole kuitenkaan toimittu. Sen sijaan jää hyvin epäselväksi, millä perustein 

yhdenvertaisuusperiaatteesta ja syrjinnän kiellosta on ollut oikeutettua poiketa säätämällä 

asevelvollisuus vain toista sukupuolta koskevaksi.  

 

 
249 PeVL 9/2007 vp, s. 4. 
250 Ks. Anttila 2014, s. 267. 
251Ks. esim. HE 37/2007 vp, s. 77. 
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Tutkielmassa on tarkasteltu Suomessa voimassa olevaa asevelvollisuusjärjestelmää 

oikeudellisesta näkökulmasta, ottaen huomioon niin kansalliset kuin kansainväliset 

yhdenvertaisuusvaatimukset. Sukupuolineutraalista asepalveluksesta keskusteltaessa on 

kuitenkin tärkeää myös ennen kaikkea huomioida puolustusvoimien tarkoitus ja tehtävä. 

Puolustusvoimien tehtävänä ei ole sinänsä ole yhdenvertaisuusperiaatteen toteuttaminen ja 

naisten ja miesten tasa-arvon lisääminen, vaan mahdollisimman tehokas maanpuolustus. 

Tämän takia on tärkeää nostaa esille myös sukupuolineutraalin asepalveluksen positiiviset 

hyödyt puolustusvoimien toimintakyvylle ja tehokkuudelle. Mikäli Suomessa otettaisiin 

käyttöön sekä Ruotsissa että Norjassa sovellettu käytäntö, jossa koko ikäluokka sukupuolesta 

riippumatta kutsutaan kutsuntoihin ja joista kutsunnoissa valitaan asepalvelukseen ne yksilöt, 

jotka fyysisiltä ja psyykkisiltä ominaisuuksiltaan parhaiten soveltuvat asepalvelukseen, 

paranisi myös puolustusvoimien toimintakyky. Sen sijaan, että asepalveluksen suorittavat 

lähtökohtaisesti kaikki miespuoliset kansalaiset, heidän kunnostaan ja motivaatiostaan 

riippumatta, ja palvelukseen paremmin soveltuvat naispuoliset henkilöt jättävät palveluksen 

suorittamatta, koska heillä ei laissa siihen ole velvollisuutta, olisi puolustusvoimien tavoitteen 

kannalta tarkoituksenmukaisempaa, että palvelukseen valittaisiin siihen parhaiten soveltuvat 

yksilöt, heidän sukupuolestaan riippumatta. Tarkoituksena ei ole väittää, että kaikki naiset 

soveltuisivat paremmin asepalvelukseen kuin miehet. Sen sijaan tarkoituksena on haastaa 

nykyisen asevelvollisuusjärjestelmän hiljaista sanomaa siitä, että siinä missä kaikkia 

miespuolisia kansalaisia tarvitaan maanpuolustuksen tehtäviin, eivät naiset ole järjestelmän 

kannalta olennaisia: naiset voivat osallistua maanpuolustukseen erityisjärjestelyin, mikäli he 

niin itse tahtovat. Nykyään palvaukseen hakeutuminen vaatii naisilta aktiivista tiedon etsimistä 

ja osin juuri tämän on katsottu auttavan motivoituneiden naisten valikoitumista palvelukseen. 

Tämä ei kuitenkaan tuota puolustusvoimien kannalta parasta tulosta: hyväkuntoiset ja 

mahdolliset hyvinkin maanpuolustustahtoiset, mutta myös muualla elämässä aktiiviset nuoret 

naiset jättävät mahdollisesti kokonaan hakematta palvelukseen.252  

 

Sukupuolten välisen yhdenvertaisuuden, kuten myös puolustusvoimien toimintatehokkuuden 

lisäämisen kannalta, olisi tärkeää, että keskustelua Suomen nykyisen 

asevelvollisuusjärjestelmän ongelmakohdista ylipäätään käytäisiin. Hallituksen ja 

perustuslakivaliokunnan tämänhetkinen näkemys kiistää asevelvollisuusjärjestelmän ja 

yhdenvertaisuusvaatimusten ristiriitaisuuden olemassaolon. Tämänkaltainen näkemys ei 

 
252 Puolustusministeriön asevelvollisuustyöryhmä 2010.  
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edusta perus- ja ihmisoikeusmyönteistä lähestymistapaa asiaan. Täten ensimmäisenä askeleena 

asiassa olisi ristiriitaisuuden tunnistaminen ja myöntäminen, jonka jälkeen asiaa voitaisiin 

perinpohjaisesti punnita perusoikeuksien rajoitusedellytysten valossa. Tulevaisuudessa 

lainsäätäjältä vaaditaan asiassa joko asevelvollisuuden uudistus sukupuolineutraaliin malliin, 

joka olisi niin perus- kuin ihmisoikeusjärjestelmän yhdenvertaisuusvaatimusten ja syrjinnän 

kieltojen mukainen, tai perusteelliset perustelut sille, millä asiaperustein 

asevelvollisuusjärjestelmä on oikeutettu loukkaamaan yhdenvertaisuusperiaatetta ja syrjinnän 

kieltoa.   
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