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PUOLUSTUSMINISTERIÖ
Hallitusneuvos, lainsäädäntöjohtajana
Seppo Kipinoinen

Muistio
28.11.2006

Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle

Hallituksen esitys asevelvollisuuslaiksi

1 Yleistä

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi asevelvollisuuslaki, joka korvaisi vuoden 1950
asevelvollisuuslain (452/1950). Uudistuksen tavoitteena on saattaa asevelvollisuuslaki
perustuslain vaatimukset täyttäväksi ja myös muutoin entistä ajanmukaisemmaksi ja
toimivammaksi. Tämä koskee muun muassa säännöksiä, jotka liittyvät lainsäädän-
tövallan delegointiin, sotilasviranomaisten toimivaltaan ja tehtäviin sekä perusoike-
uksiin.

Maanpuolustusvelvollisuus perustuu perustuslain 127 §:n säännökseen. Sen mukaan
jokainen Suomen kansalainen on velvollinen osallistumaan isänmaan puolustukseen tai
avustamaan sitä sen mukaan kuin laissa säädetään.

Ehdotettu laki on maanpuolustusvelvollisuuden käytännön toteuttamista koskeva
keskeinen säädös. Ehdotus perustuu yleiseen asevelvollisuuteen. Järjestelmään ei esitetä
sanottavia muutoksia. Uudessa asevelvollisuuslaissa säädettäisiin pääosin samoista
asioista kuin nykyisessä laissa. Lisäksi esitetään eräitä asiasisältöä koskevia
tarkennuksia ja lisäyksiä. Suurelta osin kysymys on myös säädöshuoIlosta.

2 Lakiehdotus

Ehdotettu asevelvollisuuslaki sisältää 130 pykälää, jotka on ryhmitelty asiasisällön
mukaan 14 lukuun seuraavasti. Lisäksi 3 ja 5 lukuun sisältyy väliotsikoita.

1 luku Yleiset säännökset

2 luku Viranomaiset

3 luku Kutsunta, palveluskelpoisuuden tarkastaminen

Palveluskelpoisuus

Kutsunta

Palveluskelpoisuuden tarkastus ja palvelukseen määrääminen muulloin kuin

kutsunnassa

4 luku Palvelukseen määrääminen

5 luku Palvelus asevelvollisena, palveluksen järjestäminen

Varusmiespalvelus

Kertausharjoitus

Palvelusajan laskeminen

Yhteiset säännökset



6 luku Aseeton palvelus

7 luku Toisen valtion kansalaisuus ja asevelvollisuuden suorittaminen

8 luku Maanpuolustusvelvollisuuteen perustumaton palvelus

9 luku Ylimääräinen harjoitus ja palvelus liikekannallepanon aikana

10 luku Asevelvollisrekisteri

11 luku Asevelvollisuuteen kuuluvat etuudet

12 luku Muutoksenhaku

13 luku Rangaistussäännökset

14 luku Erinäiset säännökset

Ehdotetut säännökset ovat voimassa olevia yksityiskohtaisempia erityisesti viran-
omaisten toimivaltuuksien ja asevelvollisen velvollisuuksien ja oikeuksien osalta. Myös
asetuksenantovaltuuksiin on kiinnitetty erityistä huomiota.

3. Esityksen suhde perustuslakiin

3.1 Asetuksenantovaltuus

Ehdotus asevelvollisuuslaiksi sisältää useita asetuksenantovaltuuksia. Asetuksella
säädettäisiin tarkemmin muun muassa menettelyistä lain toimeenpanossa tai teknis-
luonteisista yksityiskohdista. Asetuksella voitaisiin myös rajoittaa lain tiettyjen sään-
nösten soveltamista poikkeuksellisissa oloissa. Tämä on tarpeen, koska mahdollisten
poikkeusolojen vaikutuksia ei pystytä ennakolta täsmällisesti arvioimaan.

Perustuslain 80 §:n 1 momentin mukaan asetuksen antaa valtioneuvosto, jos asetuksen
antajasta ei ole erikseen säädetty. Perustuslakiuudistusta koskevan hallituksen esityksen
mukaan lähtökohtana tulee olla, että valtioneuvoston yleisistunto antaa asetukset
laajakantoisista ja periaatteellisesti tärkeistä asioista sekä niistä muista asioista, joiden
merkitys sitä vaatii. Ministeriölle voitaisiin osoittaa asetuksenantovaltaa
teknisluonteisemmissa sekä yhteiskunnalliselta ja poliittiselta merkitykseltään vähäi-
semmissä asioissa.

Valtioneuvoston asetus

Lakiehdotuksen mukaan asetuksen antaisi valtioneuvosto seuraavien säännösten mu-
kaan ja seuraavissa asioissa:

25 § tarkemmat säännökset kutsuntojen ja ennakkoterveystarkastuksen toimittamisesta ja
asevelvolliselle lähetettävästä terveydentilaa koskevasta kyselystä

27 § tarkemmat säännökset aluetoimiston järjestämästä, kutsuntatarkastusta vastaavasta
tarkastuksesta ja tarkastukseen määräämisestä

tarkemmat säännökset perusteista, jotka koskevat varusmiehen määräämistä koulu-
tukseen, joka käytännössä merkitsee pitempää palvelusaikaa sekä miehistön erityistaitoa
vaativista ja miehistön vaativimmista erityistehtävistä

41 § tarkemmat säännökset menettelystä palvelusaikaa lyhennettäessä

54 § sotilasvalan ja sotilasvakuutuksen kaava



76—79 §       tarkemmat säännökset menettelystä, joka koskee toisen valtion kansalaisen vapauttamista
palveluksesta

92 § ylimääräisen harjoituksen ja liikekannallepanon aikana poikkeuksia lain säännöksis-
tä, jotka koskevat kutsunnan aikaa, kutsuntakuulutusta ja kutsuntaluetteloa, varasin
iespal vei usaikaa, koulutukseen määrättäessä noudatettavaa tiedoksiannon määräaikaa,
loman ja vapaan pituutta sekä myöntämisperusteita, etuuksien määriä; lisäksi
omantunnonsyiden perusteella asepalveluksesta vapautetun työpalveluksesta liike-
kannallepanon aikana sekä menettelystä työhön määrättäessä

96—99 § asevelvollisrekisterin tarkempi tietosisältö, tietoja luovutettaessa ja vastaan otettaessa
noudatettava menettely, asevelvolliselle suunnatun tietojen päivitystä koskevan kyselyn
yksityiskohdat

Monet ehdotetuista asetuksenantovaltuussäännöksistä koskevat menettelytapoja.
Poikkeusolojen osalta voitaisiin säätää lisäksi eräitä poikkeuksia lain säännöksistä
asianomaisen tilanteen tarpeiden mukaan. Nekään eivät sisällä sääntelyjä yksilön oi-
keuksien tai velvollisuuksien perusteista.

Puolustusministeriön asetus

Puolustusministeriö voisi antaa asetuksia seuraavien säännösten nojalla:

24 § kutsuntalautakunnassa olevalle kunnan edustajalle maksettavan palkkion ja korvaus-
ten perusteet

28 § varusmiespalveluksen yleiset aloittamispäivät

103—106 §    tarkemmat säännökset päivärahan ja reserviläispalkan rahamäärästä, matkustamis-
kustannusten korvaamisesta ja siihen liittyvästä menettelystä

118 § kutsunta-asiain keskuslautakunnan jäsenen palkkion määrä ja maksaminen

Nämä asetuksenantovaltuudet koskevat verraten teknisluonteisia asioita, joista ei ole
tarkoituksenmukaista säätää valtioneuvoston asetuksella.

Muun viranomaisen määräys

Perustuslain 80 §:n 2 momentin mukaan myös muu viranomainen kuin ministeriö voidaan
lailla valtuuttaa antamaan oikeussääntöjä määrätyistä asioista, jos siihen on sääntelyn
kohteeseen liittyviä erityisiä syitä eikä sääntelyn asiallinen merkitys edellytä, että asiasta
säädetään lailla tai asetuksella. Valtuuden tulee lisäksi olla soveltamisalaltaan täsmällisesti
rajattu.

Pääesikunta voisi lakiehdotuksen mukaan antaa määräyksiä seuraavien säännösten nojalla:

tarkemmat määräykset palveluskelpoisuuden määrittämisen lääketieteellisistä perusteista
sekä ominaisuuksista, joita edellytetään yksittäisessä palvelustehtävässä

valtioneuvoston asetusta tarkentavia määräyksiä kutsuntojen ja 14 §:ssä tarkoitetun
terveydentilaa koskevan kyselyn ja ennakkoterveystarkastuksen toimittamisesta

määräyksiä, jotka koskevat erikoiskoulutukseen hakeutuvan annettavia tietoja, tältä
vaadittavia ominaisuuksia sekä erikoiskoulutukseen hyväksymisen perusteita; määräyksiä

11 § 25 §

29 ja 61 §

42 § 45 §

47 §

59 §

91 §

102 §



voisi omalta osaltaan antaa myös puolustushaaraesikunta; jälkimmäinen säännös koskee
kriisinhallintakoulutukseen hakeutuvia

tarkempia määräyksiä varusmiestoimikunnan toiminnan järjestelyistä

tarkempia määräyksiä kuntoisuusloman myöntämisen perusteista

tarkempia määräyksiä pykälässä tarkoitettujen sotilasviranomaisten toimivallan jakautumisesta
loma-asiaa käsiteltäessä, perusteena loman pituus

tarkempia määräyksiä pykälässä tarkoitetun sotilasviranomaisen toimivallan määräytymisestä
myönnettäessä lupa poistua palveluspaikasta

tarkempia määräyksiä pykälässä tarkoitetusta hakemismenettelystä, joka koskee palvelukseen
kutsumatta jättämistä yleisen tai sotilaallisen edun vuoksi

tarkempia määräyksiä asevelvollisen ylläpidosta, johon kuuluu maksuton majoitus, muonitus ja
vaatetus

Ehdotetut valtuudet ovat soveltamisalaltaan täsmällisesti rajattuja. Kysymys on usein
yksityiskohtaisista, teknisluontoisista ja laajoista määräyskokonaisuuksista (11,29 ja 61
§) tai hallintotoiminnan (91 §) taikka sotilaskäskyjen luonteisista asioista sekä
.->~i      ciU'11 r+o * '/~\ i c"*̂ "0

3.2 Säätämisjärjestys

Perustuslain 127 §:n 1 momentin mukaan jokainen Suomen kansalainen on velvollinen
osallistumaan isänmaan puolustukseen tai avustamaan sitä sen mukaan kuin laissa
säädetään. Ehdotettu laki on maanpuolustusvelvollisuuden käytännön toteuttamista
koskeva keskeinen säädös.

Asevelvollisten ulkomailla tapahtuneen palveluksen, joka on lyhytaikaista tai on pe-
rustunut vapaaehtoisuuteen, ei ole katsottu olevan ongelmallista perustuslain 127 §:n
kannalta. Asevelvollisten tehtäviä, joissa kysymys ei ole maanpuolustusvelvollisuuden
täyttämisestä, kuten virka-apuja pelastustehtävät, voidaan perustella välttämättömällä
tarpeella avustaa muita kansalaisia ja yhteiskuntaa.

Perustuslain 127 §:n 2 momentin mukaan oikeudesta saada vakaumuksen perusteella
vapautus osallistumisesta sotilaalliseen maanpuolustukseen säädetään lailla Ehdotettu
laki liittyy säännökseen aseettoman palveluksen osalta.

Perustuslain 127 §:ssä ei ole valtuutusta säätää erityisiä sotilaita koskevia rajoituksia.
Asevelvollisuuteen liittyvät rajoitukset on siten tarkasteltava kunkin asian osalta
erikseen ottaen huomioon perustuslaissa säädetyt yleiset edellytykset perusoikeuksien
rajoittamiselle sekä yksittäistä perusoikeutta koskevat erityiset edellytykset.

Esityksessä ehdotetaan, että säädöstasoa nostetaan ja asevelvollisten oikeuksista ja
velvollisuuksista säädetään kattavasti lain tasolla. Verrattuna nykyiseen sääntelyyn
esityksessä ei ehdoteta uusia rajoituksia asevelvollisten oikeuksiin vaan pääsääntöisesti
asetettaisiin nykyistä sääntelyä tiukempia vaatimuksia asevelvollisten perusoikeuksien
toteutumisen turvaamiseksi.

Lakiehdotuksessa on säännöksiä, joilla rajoitetaan asevelvollisten perusoikeuksia.
Rajoitukset koskevat pääosin yhdenvertaisuutta, liikkumisvapautta, yksityiselämän



suojaa, henkilökohtaista koskemattomuutta, elinkeinovapautta ja oikeusturvaa. Ehdo-
tetuilla säännöksillä ei kuitenkaan puututtaisi perusoikeuksien ytimeen.

Ehdotetussa laissa on yleinen säännös toimi- ja päätösvallasta asevelvollisuutta kos-
kevista asioista päätettäessä. Lisäksi laissa on toimivaltaa koskevia yksittäisiä sään-
nöksiä siltä osin kuin toimivalta ei määräydy yleissäännöksen mukaan.

Seuraavassa esityksen suhdetta perustuslakiin tarkastellaan yksityiskohtaisemmin.

Yhdenvertaisuus

Perustuslain 127 §:ssä maanpuolustus vahvistetaan jokaisen Suomen kansalaisen
velvollisuudeksi. Perustuslain 6 §:n mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta
asettaa eri asemaan minkään henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Ehdotettu laki koskee ainoastaan miespuolisia kansalaisia. Ehdotus mahdollistaa
poikkeuksia myös miesten asepalveluksen osalta mm. puuttuvan palveiuskelpoisuu-den
(10 §) tai asevelvollisen siviilitehtävän perusteella (91§). Myös asevelvollisen iällä on
merkitystä palvelusvelvollisuuden konkretisoitumisen kannalta (2 §). Maan-
puoiustusvelvoliisuus ei kohdistu kaikkiin kansalaisiin samanlaisena. Poikkeuksiin on
kuitenkin hyväksyttävä peruste.

Vapautus varusmiespalveluksesta voitaisiin myöntää myös toisen valtion kansalai-
suuden perusteella, jos asianomaisen pääasialliset henkilökohtaiset siteet ovat muualle
kuin Suomeen (76—79 §). Poikkeukselle on hyväksyttävä peruste.

Ehdotetut 180,270 ja 362 päivän palvelusajat merkitsevät erilaista rasitusta asevel-
vollisille. Palvelusaikojen pituus määritetään puolustusvoimien koulutuksellisten ja
toiminnallisten tavoitteiden perusteella mahdollisimman tehokkaan maanpuolustus-
valmiuden aikaansaamiseksi käytettävissä olevilla voimavaroilla. Tehtäviin valitaan
soveltuvuuden ja taitojen perusteella. Tämän vuoksi eripituisten palvelusaikojen ei
voida katsoa saattavan kansalaisia eri asemaan ilman hyväksyttävää perustetta.

Henkilökohtainen vapaus ja koskemattomuus

Perustuslain 7 §:n mukaan jokaisella on oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen va-
pauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen.

Asevelvollisuuslaissa tarkoitettu palvelus tapahtuu puolustusvoimissa, joka on soti-
laallisesti järjestetty. Sotilaalliseen koulutukseen kuuluu sotilasesimiehen antamien f

käskyjen noudattaminen ja velvollisuus palvella määrätyssä palveluspaikassa
(57

§)•

Palvelus on ympärivuorokautista ja rajoittaa asevelvollisen liikkumisvapautta.
Palveluksessa on kuitenkin oikeus lepoon ja vapaa-aikaan (58 §). Palveluksen
salliessa varusmies voi poistua palveluspaikasta viikonlopun ajaksi. Lisäksi on
oikeus lomaan ja isyys vapaaseen (44 §) ja mahdollisuus saada kuntoisuuslomaa
(45 §) sekä lomaa pakottavasta henkilökohtaisesta syystä (46 §).
Liikkumisvapauteen kohdistuvat rajoitukset ovat palveluksen järjestämisen
kannalta välttämättömiä ja perusteltuja.

Varusmiespalveluksessa olevan asevelvollisen ulkoasusta voidaan antaa
määräyksiä (66 §). Määräyksiä voitaisiin antaa vain siltä osin kuin sotilaallinen
yhdenmukaisuus taikka palvelusturvallisuus edellyttävät. Määräysten tulee olla



objektiivisesti perusteltavissa. Perusteet, joilla asevelvollisen ulkoasusta
voitaisiin määrätä, ovat perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttäviä ja
suhteellisuusvaatimuksen mukaisia.

Asevelvollisen tulisi osallistua palveluskelpoisuuden tarkastukseen, johon
kuuluu myös lääkärintarkastus (14, 63 §). Lisäksi voitaisiin tehdä
soveltuvuuskokeita (17, 29, 64 §). Ehdotetut säännökset ovat täsmällisiä ja
tarkkarajaisia. Tarkastuksen ja soveltuvuuskokeen arvion tekisi lääkintähuollon
ammattihenkilö. Ehdotetut säännökset ovat välttämättömiä
palvelusturvallisuuden kannalta.

Palveluksessa olevan tulisi alistua myös huumausaineen käyttämistä
selvittävään kokeeseen (65 §). Tarkoituksena on vähentää huumausaineiden
käytöstä aiheutuvia riskejä puolustusvoimien toiminnoissa. Huumausaineen
käyttö on rikoslain mukaan rangaistavaa. Sääntelyn tavoitteet liittyvät
perustuslaissa jokaiselle turvattuun henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ja
turvallisuuteen sekä omaisuuden suojaan. Sääntelyä voidaan pitää hyväksyttävän
tarpeen vaatimana.

Asevelvollinen voitaisiin määrätä myös sellaiseen puolustusvoimille laissa
säädettyyn tehtävään, jossa kysymys ei ole maanpuolustusvelvollisuuden
täyttämisestä, kuten virka-apuun ja pelastustehtäviin. Suuronnettomuus-ja
muussa vakavassa tilanteessa avustustehtäviin voitaisiin määrätä myös
reservissä olevia, jos se katsottaisiin ehdottoman välttämättömäksi (81 §).

Lakiehdotuksen 81 §:ssä tarkoitetun, valmiuslain työ- ja
väestönsuojeluvelvollisuu-teen rinnastettavissa olevan palveluksen voi katsoa
kuuluvan ihmisoikeussopimuksissa hyväksyttyihin palvelusvelvollisuuksiin.
Vapauden rajoittaminen on perusteltua, jos muiden kansalaisten ja yhteiskunnan
avun tarpeen katsottaisiin sitä vaativan.

Yksityisyyden suoja, julkisuusperiaate

Asevelvollisrekisteriin ehdotetut henkilötietojen käsittelyä koskevat säännökset
liittyvät toisaalta yksityisyyden suojaan toisaalta julkisuusperiaatteeseen. Lisäksi
asiaan vaikuttaa yhteiskunnan tiedontarve.

Henkilötietojen suojasta säädetään perustuslain 10 §:n mukaan tarkemmin lailla.
Henkilötietolain (523/1999) säännökset soveltuvat myös
asevelvollisrekisteriin. Lisäksi lakiehdotuksessa säädettäisiin tarkemmin
asevelvollisrekisterin käyttötarkoituksesta, tietosisällöstä, tietojen keräämisestä,
luovuttamisesta ja tietojen poistamisesta. Asevelvollisrekisteriin sisältyy myös
arkaluontoista tietoa, joka on välttämätöntä erityisesti palveluksen järjestämisen
ja palvelusturvallisuuden kannalta.

Perustuslain 12 §:n 2 momentin mukaan viranomaisen asiakirjat ovat julkisia, jollei
tietojen saantia niistä ole välttämättömistä syistä lailla erikseen rajoitettu. Asevelvol-
lisrekisterin tietojen julkisuus määräytyisi viranomaisten toiminnan julkisuudesta an-
netun lain (621/1999) mukaan. Keskeiset perusteet, jotka rajoittaisivat tiedonsaantia
asevelvollisrekisteristä, ovat yksilön suojaaminen ja maanpuolustuksen etu.

Elinkeinovapaus

Jokaisella on perustuslain 18 §:n mukaan oikeus hankkia toimeentulonsa valitsemallaan
työllä, ammatilla tai elinkeinolla. Asevelvollisuuslaissa tarkoitettu palvelus rajoittaa



ammatin ja elinkeinon harjoittamista. Ehdotetun 43 §:n mukaan varusmiespalveluksessa
oleva ei saisi harjoittaa elinkeinoa tai ammattia tai ottaa toimittaakseen kunnallista tai
muuta julkista tehtävää ilman joukko-osaston komentajan antamaa lupaa, jos toiminta
edellyttää muun kuin vapaa-ajan käyttämistä tai muutoin voisi haitata palvelustehtävien
asianmukaista hoitamista. Lähtökohtana on, että maanpuolustus velvollisuuden
täyttäminen voi rajoittaa elinkeinovapautta perusoikeutena.

Rajoitusten haitallisen vaikutuksen lieventämiseksi lakiin ehdotetaan säännöksiä va-
rusmiespalveluksen aloittamisen siirtämisestä myöhemmäksi (31 §). Kertausharjoi-
tuksesta voisi hakea vapautusta muun muassa ammatin tai elinkeinon harjoittamiseen
liittyvien syiden vuoksi (34 §). Varusmiespalveluksen aikana voidaan myöntää lomaa
pakottavasta henkilökohtaisesta syystä enintään 180 päivää (46 §). Lisäksi joukko-
osaston komentajan luvalla olisi mahdollista käyttää omaan ammattiin tai elinkeinoon
liittyvään asiaan palvelusaikaa, joskin mahdollisuus on tarkoitettu poikkeukselliseksi
järjestelyksi (43 §).

Palvelus ulkomailla

Maanpuolustusvelvollisuuden on katsottu tarkoittavan lähtökohtaisesti Suomen alueella
tapahtuvaan toimintaan osallistumista. Ehdotettuun asevelvollisuuslain 62 §:ään sisältyy
säännös palveluksesta ulkomailla. Asevelvollisen kouluttaminen ulkomailla perustuisi
pääasiassa vapaaehtoisuuteen ja olisi lyhytaikaista. Vastaavaa säännöstä koskevassa
kannanotossaan perustuslakivaliokunta ei ole pitänyt tätä ongelmallisena perustuslain
127 §:n 1 momentin asevelvollisuussäantelyn tai perustuslain 7 §:ssä turvatun
henkilökohtaisen vapauden näkökulmasta (PeVL 54/2005 vp).

Oikeusturva

Perustuslain 21 §:n mukaan jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmu-
kaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai
muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva
päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi.
Käsittelyn julkisuus sekä oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea
muutosta samoin kuin muut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvään hallinnon
takeet turvataan lailla.

Muutoksenhausta säädettäisiin 12 luvussa. Kutsunta-asiain keskuslautakuntaan tehtävää
valitusta (112 §) edeltäisi aluetoimistolle tehtävä oikaisuvaatimus (111 §).

Puolustusvoimissa käsitellään tavallisten hallintoasioiden lisäksi niin sanottuja soti-
laskäsky asioita. Sotilaskäskyasiat liittyvät muun muassa sotilaalliseen järjestykseen,
koulutukseen ja palkitsemiseen. Hallintolain (434/2003) 4 §:n ja hallintolainkäyttölain
(586/1996) 5 §:n säännös huomioon ottaen sotilaskäskyt rinnastuvat virkakäs-kyyn eikä
niihin siten voi hakea muutosta valittamalla. Ehdotettuun lakiin sisältyisi luettelo
keskeisistä sotilaskäskynä ratkaistavista asioista.

Lakiehdotuksen 30 §:n mukaan palvelukseen astumista koskeva määräys voitaisiin
peruuttaa ja antaa uusi määräys asianomaista kuulematta, jos uuden määräyksen an-
tamisen syynä olisi se, että palvelusta ei voitaisi järjestää alkuperäisen suunnitelman
mukaan esimerkiksi puolustusvoimien joukko-osaston lakkauttamisen tai muun vas-



taavan syyn takia. Kuulemisvaatimuksesta olisi tarkoituksenmukaista luopua, koska
kuulemisella ei olisi vaikutusta asiaan ja se olisi siten tarpeeton.

Perusoikeudet poikkeusoloissa

Perustuslain 23 §:ssä mahdollistetaan tilapäisten poikkeusten säätäminen perusoike-
uksista lailla. Poikkeusten tulee olla välttämättömiä Suomeen kohdistuvan aseellisen
hyökkäyksen tai vakavuudeltaan aseelliseen hyökkäykseen lain mukaan rinnastettavien,
kansakuntaa uhkaavien poikkeusolojen aikana ja lisäksi Suomen kansainvälisten
ihmisoikeusvelvoitteiden mukaisia.

Perustuslain 23 §:ssä mahdollistetun poikkeamisen yhtenä edellytyksenä on poikke-
uksien tilapäisyys. Perustuslakivaliokunta arvioi valmiuslain perustusoikeuspoikke-usten
tilapäisyyttä lausunnossaan (PeVL 1/2000) ja katsoi, että niitä voidaan pitää tilapäisinä,
kun poikkeukset tulevat käyttöön vain poikkeusoloissa ja ne otetaan käyttöön erikseen
asetuksella, joka on määräaikainen. Lisäksi asetus tai asetuksen kohta on kumottava, kun
poikkeusolo ei enää ole käsillä tai toimivaltuuden käyttämiselle ei ole enää edellytyksiä.

Lakiehdotuksen 92 §:n mukaan poikkeuksia voitaisiin säätää poikkeusolojen aikana
muun muassa varusmiespalvelusajasta, päätöksen tiedoksi antamista koskevista mää-
räajoista koulutukseen määrättäessä, loman ja vapaan pituudesta ja myöntämisen pe-
rusteista ja eräiden taloudellisten etuisuuksien maksamisen perusteista. Poikkeukset
saattavat olla välttämättömiä ja perusteltuja poikkeuksellisissa tilanteissa kuten yli-
määräisen harjoituksen aikana ja liikekannallepanon aikana.

Tehtävät kunnalle

Perustuslain 121 § §:n 2 momentin mukaan kunnille annettavista tehtävistä säädetään
lailla. Lakiehdotuksen 22 §:ssä kunnalle säädettäisiin eräitä kutsuntaan liittyviä tehtäviä.
Ehdotettu sääntely vastaa nykyisiä säännöksiä ja käytäntöä.

Yhteenveto

Ehdotettu laki tarkoittaa voimassa olevien, asevelvollisten oikeuksien ja velvolli-
suuksien nykyisen sääntelyn täsmentämistä ja asetuksen tasoisen sääntelyn nostamista
täsmällisesti säädeltynä lain tasolle. Lakiehdotusta valmisteltaessa on pyritty huo

lehtimaan sääntelyn vastaavuudesta ihmisoikeussopimuksiin. Lain ei voida katsoa ra-
joittavan perustuslain 2 luvussa säädettyjä perusoikeuksia laajemmin kuin sääntelyn
perusteena olevien yhteiskunnallisesti tärkeiden tavoitteiden saavuttamiseksi on vält-
tämätöntä.

28.11.2006 Dnro 3420/5/06

Eduskunnan perustuslakivaliokunalle



LAUSUNTO ASEVELVOLLISUUSLAKIA KOSKEVASTA HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ (HE
187/2006 vp)

Perustuslakivaliokunta on pyytänyt eduskunnan oikeusasiamiehen
kanslian edustajan kuultavaksi HE:stä 187/2006 vp. Lausuntonani esitän
seuraavaa.

Uuden lain tavoitteena on saattaa asevelvollisuuslaki perustuslain
vaatimukset täyttäväksi ja myös muutoin entistä ajanmukaisemmaksi ja
toimivammaksi. Lakiin ehdotetaan aiempaa selkeämpää sääntelyä
asevelvollisuudesta, siihen kuuluvasta palvelusvelvollisuudesta ja
velvollisuudesta olla palveluspaikassa. Palveluskelpoisuus ehdotetaan
määriteltäväksi laissa nykyistä selkeämmin. Asevelvollisuuteen kuuluvia
etuuksia koskevat säännökset on koottu yhteen lukuun ja ne on kirjoitettu
oikeuksien muotoon. Kaikkia näitä muutoksia on pidettävä
kannatettavina.

Nykyisen lain mukaan asevelvollinen on aina velvollinen osallistumaan
ennen kutsuntatilaisuutta pidettävään terveystarkastukseen. Esityksen 14
§:n mukaan kutsunnanalainen velvoitetaan kutsuntaa edeltävään
terveystarkastukseen, jollei tarkastus ole tarpeeton kutsunnanalaiselta tai
muulta taholta palveluskelpoisuudesta saadun selvityksen perusteella.
Esitetty muutos saattaa johtaa siihen, että huomattava osa
ennakkoterveystarkastuksista jää käytännössä tekemättä.

Palvelusten keskeytysten määrä on tilastojen mukaan ollut koko ajan
kasvamaan päin. Tämän johdosta on useiden vuosien ajan suunniteltu
erilaisia toimenpiteitä asevelvollisten ennakkotarkastuksen tehos-
tamiseksi. Jossain vaiheessa kaavailtiin kaikkien asevelvollisten tar-
kastamista vielä muutamaa kuukautta ennen palveluksenastumista.
Lakia valmistelleen toimikunnan kuulemien asiantuntijoiden joukossa ei
ole ollut ennakkotarkastusten tehostamistoimia suunnitelleita soti-
laslääketieteen asiantuntijoita.
Esitetty osittainen ennakkoterveystarkastuksista luopuminen on risti-
riidassa mainittujen tarkastusten tehostamispyrkimysten kanssa.
Samanaikaisesti ehdotetaan lisäksi muutosta, että asevelvollinen voidaan
määrätä palvelukseen kutsuntaa seuraavan kolmen vuoden aikana (28
§). Tänä aikana nuoren terveydentilassa ehtii tapahtua suuriakin
muutoksia. On asevelvollisen kannalta kohtuutonta, että mahdolliset
palveluksen esteenä olevat terveystiedot selvitään sotilasviranomaisten
toimesta vasta palvelukseen astumisen jälkeen hänen juuri ehdittyä
järjestää taloudelliset ym. asiansa palveluksen varalta.

Ehdotettu osittainen ennakkoterveystarkastuksista luopuminen johtunee
siitä, että tarkastusten kustannukset tulevat siirtymään jatkossa kunnilta
puolustusvoimien vastattaviksi. Tämä ei ole hyväksyttävä peruste
asevelvollisen aseman kannalta kielteiselle muutokselle.

Voimassa olevan asevelvollisuuslain mukaan asevelvollisen palvelus
voidaan keskeyttää ainoastaan terveydellisistä syistä. Kiinnitin tähän
asiaan huomiota 26.4.2006 antamassani ratkaisussa, jossa varus-
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miespalvelus oli keskeytetty epäillyn huumerikoksen vuoksi. Varusmiehen
palvelus oli palvelusturvallisuuteen vedoten keskeytetty lääketieteellisillä
perusteilla, vaikkei niitä tapauksessa tosiasiassa ollutkaan, minkä seikan
myös varuskunnan lääkäri oli ilmoittanut (dnro 3162/4/04).

Esityksen mukaan asevelvollisen palvelus voidaan keskeyttää myös
silloin, jos hän on syyllistynyt rikokseen tai käyttäytyy sellaisella tavalla,
että on perusteltua aihetta epäillä, että hän vakavasti vaarantaa
palvelusturvallisuuden (60 §). Tätä muutosta voidaan pitää varsin
tarpeellisena.

Tarkastusten yhteydessä varusmiehet ovat pitäneet palvelusturvalli-suutta
vaarantavana siitä, ettei heillä ole varsinkaan harjoitusten aikana ollut
mahdollisuutta levätä riittävästi. Esityksen lepoa ja vapaa-aikaa
koskevassa 58 §:ssä onkin nimenomaan mainittu, että palveluksessa
olevalla on oikeus riittävään lepoon.

Viime vuosien tarkastusten yhteydessä ovat tulleet esiin myös puutteet
terveydenhuollon järjestelyissä. Puolustusvoimien lääkäripula on ollut jo
useita vuosia vaikea, ja epävarmuutta on ollut myös lääkintähuollon
ulkoistamisen vaikutuksista varusmiesten lääkintähuoltoon. Ehdotuksen
107 §:n mukaan palveluksessa olevalla on oikeus päästä lääkärin tai
muun terveydenhuollon ammattihenkilön tarkastukseen ja saada
tarvittavaa hoitoa. Pykälän muotoilua olisi syytä muuttaa siten, että siitä
ilmenisi oikeus saada viivytyksettä asianmukaista hoitoa.

Myös ulkosuomalaisten asevelvollisuusasioiden käsittelyyn esitetään
joustavampia menettelytapoja. Ulkomailla asuva Suomen kansalaisuuden
omaava henkilö jätettäisiin viran puolesta kutsumatta palvelukseen, jos
hän olisi asunut ulkomailla viimeiset seitsemän vuotta (77 §). Lisäksi
käytössä olisi edelleen mahdollisuus myöntää vapautus hakemuksesta
kuten tälläkin hetkellä (80 §). Tätäkin muutosta voidaan mielestäni pitää
asianmukaisena. Tarkastusten yhteydessä on tullut esille varsinkin
suomen kieltä osaamattomien ulkomaalaisten vaikeus suoriutua
varusmiespalveluksesta, kun englanninkielistä koulutusmateriaaliakaan ei
ole saatavilla.

Niin kuin esityksessä (s. 73) todetaan, ei perustuslaissa ole nykyään enää
valtuutusta säätää erityisiä sotilaita koskevia rajoituksia. Myös sotilaiden
kohdalla on otettava huomioon sekä perustuslaissa perusoikeuksien
rajoittamiselle asetetut yleiset edellytykset että yksittäistä perusoikeutta
koskevat erityiset edellytykset. Laissa voitaisiin nimenomaan erikseen
todeta, ettei asevelvollisuuttaan suorittavan perusoikeuksia ole oikeutta
rajoittaa enempää kuin mitä palveluksen järjestämisestä välttämättä
johtuu.

Lakiesityksen kohdassa Nykytilan arviointi (s. 19) tarkastellaan muun
muassa lain suhdetta perustuslain 127 §:n 2 momenttiin. Muun muassa
KP-sopimuksen toteuttamista valvovan YK:n ihmisoikeuskomitean on
todettu pitäneen ongelmana sitä, että voimassa olevan asevelvollisuuslain
mukaan vapautus vakaumuksen perusteella koskee vain rauhan aikaa.
Ihmisoikeuskomitea on myös katsonut, että siviilipalvelus on vaihtoehtona
asepalvelukselle rankaisevan pitkä ja ettei Jehovan todistajille myönnettyä
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suosituimmuuskohtelua ole laajennettu koskemaan muita
aseistakieltäytyjäryhmiä.

Esityksen 90 §:n mukaan omantunnonsyiden vuoksi palveluksesta
rauhan aikana vapautettu asevelvollinen voidaan liikekannallepanon
aikana määrätä kokonaismaanpuolustusta palvelevaan työhön. Pykälän
perusteluissa on käytetty termiä työpalvelus, jonka ei voi välttämättä
katsoa tarkoittavan aivan samaa asiaa.

Esityksessä on todettu, että Jehovan todistajien vapauttamista koskeva
laki on ongelmallinen nykyisen perustuslain kannalta ja että sen
tarpeellisuus tulisi selvittää erikseen. Esityksessä viitataan myös uu-
distettavana olevaan siviilipalveluslakiin. Muilta osin ei esityksessä ole
otettu nimenomaista kantaa ihmisoikeuskomitean esittämään kritiikkiin.

Esityksessä tarkastellaan myös yhdenvertaisuuden toteutumista pe-
rustuslain 127 §:n mukaista maanpuolustusvelvollisuutta koskevissa
säännöksissä. Varusmiesten mielestä pahimmat yhdenvertaisuuson-
gelmat liittyvät erilaisiin käytäntöihin esimerkiksi lomia ja vapaa-aikoja
järjestettäessä. Tarkastusten yhteydessä on käynyt ilmi, että saman
varuskunnan eri yksikköjen palvelusjärjestelyissä saattaa olla huomattavia
varusmiesten asemaan vaikuttavia eroja ilman, että siihen olisi
palveluksen kannalta hyväksyttäviä perusteita. Varusmiesten
yhdenvertaisen kohtelun turvaamiseksi voisi harkita säännöstä, jonka
mukaan varusmiesten palvelus tulisi mahdollisuuksien mukaan järjestää
varsinkin samassa varuskunnassa mahdollisimman yhdenmukaisesti.

Yleisessä palvelusohjesäännössä on eräitä perusoikeuksiin liittyviä
rajoituksia, joita esityksessä ei ole erikseen käsitelty. Muun muassa
sotilaan osallistuminen sotilaspuvussa puoluepoliittiseen toimintaan sekä
vaalimainontaan ja mielenosoitukseen on kiellettyä (kohta 11). Samoin
poliittisten puolueiden ja yhdistysten vaalijulisteiden ja mainosten sekä
valtion tai maanpuolustuksen vastaisten julkaisujen ja muun vastaavan
materiaalin levittäminen kasarmialueella sekä puolustusvoimien tiloissa on
kiellettyä (kohta 169). Lisäksi yleinen palve-lusohjesääntö sisältää
siveettömäksi katsottua materiaalia (kohta 169) ja rahapeliä (kohta 172)
koskevia kieltoja.

Yleisen palvelusohjesäännön mukaan liikkumisvapauksia voidaan ra-
joittaa mm. erityisolojen vuoksi, mitä ilmaisua on pidettävä varsin
yleisluonteisena ja tulkinnanvaraisena (kohta 193).

Mainittujen vain ohjesääntötasolla asetettujen perusoikeusrajoitusten
voidaan katsoa olevan ristiriidassa perustuslain kanssa. Jos ne katsotaan
tarpeellisiksi, ne kuuluisivat lain tasolle.

Lakiin on esitetty myös säännöksiä huumausaineen käyttöä selvittävästä
tutkimuksesta (65 §). Huumausaineen käyttöä selvittävän tutkimukseen
voidaan asevelvollisen antaman suostumuksen nojalla määrätä muun
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muassa asevelvollinen, jonka on tarkoitus toimia tehtävässä, joka
edellyttää tarkkuutta ja luotettavuutta ja jossa huumeista riippuvaisena voi
vaarantaa asevelvollisen itsensä tai toisen henkeä, terveyttä tai
palvelusturvallisuutta. Pykälä on kirjoitettu siinä määrin yleiseen muotoon,
että käytännössä kaikki varusmiehet voidaan sen perusteella määrätä
huumausainetestaukseen. Jokaisen varusmiehen peruskoulutukseen
kuuluu muun muassa asekoulutus, joka täyttää edellä mainitun pykälän
kriteerit.

Voimassa olevan asevelvollisuuslain ja varsinkin sen nojalla annetun
ohjeistuksen mukaan mahdollisuudet palvelusajan lyhentämiseen ovat
suhteellisen rajoitetut. Tämä asia on tullut esille myös eräiden
kanteluasioiden käsittelyn yhteydessä. Sellaisissakaan tapauksissa, joissa
palveluksen lyhentäminen olisi vaikuttanut oikeudenmukaiselta
lopputulokselta, ei palvelusaikaa ole ohjeistuksen ehdottoman sana-
muodon vuoksi lyhennetty. Esitys uudeksi sääntelyksi on tässä suhteessa
aiempaa jossain määrin joustavampi. Myös yli 270 päivää palvelleen ja jo
johtajakoulutuksen ensimmäisen vaiheen suorittaneen varusmiehen
palvelusaika voidaan lyhentää mm. erityisen painavasta
henkilökohtaisesta syystä (40 §).

Palvelusajan lyhentämismahdollisuutta voidaan pitää tärkeänä siitäkin
syystä, että kysymys on sotilaskäskyasiasta, johon ei ole mitään vali-
tusoikeutta. Palvelusaika vaihtelee voimassaolevan ja myös ehdotetun
lain mukaan kuudesta kuukaudesta aina kahteentoista kuukauteen. Sille,
että palvelusaika voidaan määrätä toiselle kaksi kertaa pidemmäksi kuin
toiselle, tulee esittää objektiivisesti arvioiden hyväksyttävät perusteet.
Tähän asevelvollisten palveiuaikojen erilaisuuteen on kiinnitetty julkisessa
keskustelussa varsin vähän huomiota verrattuna esimerkiksi keskusteluun
siitä, miten pitkä siviilipalvelusmiesten palvelusajan tulisi olla suhteessa
varusmiespalvelukseen.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta kiinnitti jo palvelusaikauudistukseen
liittyvän asevelvollisuuslain muutoksen yhteydessä huomiota siihen, että
perusteet palvelusaikojen ehdotetunlaiselle erilaistamiselle olisi tullut
osoittaa yksityiskohtaisemmin ja konkreettisemmin kuin silloisessa
hallituksen esityksessä HE 84/1997 (PeVL 37/97).

Esityksessä on todettu, että "asevelvollisuuslaissa ehdotetut 180, 270 ja
362 päivän palvelusajat merkitsevät myös erilaista rasitusta ase-
velvollisille. Palvelusaikojen pituus määrätään puolustusvoimien kou-
lutuksellisten ja toiminnallisten tavoitteiden perusteella mahdollisimman
tehokkaan maanpuolustusvalmiuden aikaan saamiseksi käytettävissä
olevilla voimavaroilla. Tehtäviin valitaan asevelvollisen soveltuvuuden ja
taitojen perusteella. Tämän vuoksi eripituisten palve-lusaikojenkaan ei
esityksen mukaan voida katsoa saattavan kansalaisia eri asemaan ilman
hyväksyttävää perustetta" (s. 74). Näitäkään perusteluja ei voida
mielestäni pitää kovin yksityiskohtaisina ja konkreettisina.

Esityksen mukaan koska asevelvollisuudesta kieltäytyminen on luon-
teeltaan sotilasrikos, sitä koskeva syyteasia käsiteltäisiin nykyiseen tapaan
sotilasoikeudenkäyntilaissa tarkoitetussa järjestyksessä (s.69). Tämä
merkitsee, että rikosasia käsitellään sotilasjäseniä sisältävässä



kokoonpanossa. Sotilasjäsenten kuuluminen tuomioistuimen
kokoonpanoon saattaa olla oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin peri-
aatteen kannalta ongelmallista. Mahdollinen ongelma koskee myös muita
sotilasrikoksia kuin asevelvollisuudesta kieltäytymistä, joten kysymys
vaatisi laajempaa tarkastelua kuin mihin asevelvollisuuslain uudistamisen
yhteydessä on mahdollisuutta.

Apulaisoikeusasiamies Jukka Lindstedt
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Mikael Hiden

PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA 28.11.2006 KELLO 10 HE
187/06 vp asevelvollisuuslaiksi

Esitys sisältää ehdotuksen uudeksi asevelvollisuuslaiksi, joka korvaa nykyisen, vuonna 1950

säädetyn ja eri yhteyksissä muutetun asevelvollisuuslain. Perustelujen mukaan tavoitteena on

ollut mm. lain ajanmukaistaminen ja saattaminen paremmin vastaamaan perustuslain

vaatimuksia. Lain laatimista on varmaan helpottanut se, että paljossa on voitu rakentaa

nykyisen lain varaan. Tästä "helppoudesta" huolimatta on mielestäni paikallaan yleisarviona

antaa tunnustusta hyvin valmistellusta ehdotuksesta. Säännösehdotukset ovat täsmällisiä ja

esitetyt perustelut yleensä sekä kattavia että riittävän seikkaperäisiä

(säätämisjärjestysperustelut on tosin jätetty varsin yleispiirteisiksi). Lakiehdotus ja perustelut

eivät siten anna suuremmin aihetta kommentointiin.

Eräässä kohden lakiehdotus kuitenkin käsittelee periaatteellisesti merkittävää kysymystä

tavalla, joka mielestäni väistämättä vaatii vielä harkintaa. Kysymys on siitä, mihin kaikkeen

ihmisiä voidaan maanpuolustusvelvollisuuden nojalla velvoittaa. Kysymyksellä on sekä

sisällöllinen (ulkopuolelle "isänmaan puolustuksen") että maantieteellinen (ulkopuolelle maan

rajojen) ulottuvuus. Tämän periaatteellisesti tärkeän kysymyksen lisäksi on syytä vielä

kiinnittää huomiota joihinkin yksityiskohtiin. Etenen tarkastelussani suunnilleen

pykäläjärjestyksessä.

3 §. Säännös on sinänsä täysin neutraali viittaussäännös, jossa mainitaan

voimassaolevia muita asevelvollisuuden suorittamisen kannalta merkittäviä säädöksiä.

Minusta tässä on kuitenkin syytä kiinnittää lyhyesti huomiota säännöksen 2 momentissa

viitattuun lakiin Jehovan todistajien vapauttamisesta asevelvollisuuden suorittamisesta

eräissä tapauksissa (645/1985). Laki merkitsee käytännössä Jehovan todistajiin kuuluvien



mahdollisuutta kokonaan vapautua sekä palveluksesta puolustusvoimissa että

siviilipalveluksesta. Laki säädettiin poikkeuslakina, koska sen katsottiin merkitsevän

vapautusta maanpuolustusvelvollisuudesta      ja       samalla       poikkeusta

yhdenvertaisuussäännöksestä. Nyt esillä olevan ehdotuksen yleisperusteluissa (s. 19, I)

todetaan lain olevan ongelmallinen myös nykyisen perustuslain kannalta ja katsotaan, että lain

tarpeellisuus tulisi selvittää erikseen.

Yhden uskonnollisen ryhmän jäsenten vapauttamista perustuslaissa säädetystä velvollisuudesta

kokonaisuudessaan ja tätä koskevan vanhan poikkeuslain pysyttämistä voimassa voidaan jo

sinänsä pitää ongelmallisena. Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan tilanne näyttää kuitenkin

lisäksi muuttuneen niin, että Jehovan todistajien opissa on (maailmanlaajuisesti) hyväksytty se,

että Jehovan todistaja voi suorittaa siviilipalveluksen kaltaisen palveluksen, jos omantuntonsa

pohjalta niin harkitsee (HBL 9.3.2006 ?,Vartiotorni 1.5.1996 ?). Jos näin on - jos siis

kieltäytymistä myös siviilipalveluksesta ei enää voida perustella uskontokunnan opilla - putoaa

pois vuoden 1985 lain säätämisessä ilmeisesti keskeisenä ollut peruste eli se, että jäsenten

uskonnollinen vakaumus ehdottomasti estää siviilipalveluksenkin suorittamisen (HE 7/85 vp;

pevl 9/85 vp). Kun asevelvollisuuslaki nyt on kokonaisuudessaan perustuslakivaliokunnan

tarkasteltavana, olisi valiokunnan syytä kiinnittää huomiota asian selvittämistarpeeseen ja

kiirehtiä em. erityisjärjestelyn poistamista, jos tilanne on edellä viitatun kaltainen.

11 §. Säännös sisältää palveluskelpoisuutta koskevan määräyksenantovaltuutuksen. Sen

mukaan pääesikunta antaa tarkemmat määräykset palveluskelpoisuuden määrittämisen

lääketieteellisistä perusteista. Palveluskelpoisuuden määrittelykriteereillä voi selvästi olla

tuntuvaa merkitystä asevelvollisen oikeusaseman kannalta - siihenkin nähden , että

palveluskelpoisuuden edellytyksiä koskevat kuvaukset 9,1 §:ssäja 10,1 §:ssä ovat varsin

väljiä. Perustuslain 80 §:n 2 momentin mukaan voidaan muille kuin asetuksenantajille antaa

valtuus oikeussääntöjen antamiseen, jos siihen on sääntelyn kohteeseen liittyviä erityisiä syitä.

Pääesikunta on epäilyksittä elin, jolle  PL 80,2 §:ssä tarkoitettu valtuus voidaan antaa. Tässä

voidaan kuitenkin kysyä, miksi korostetusti lääketieteellisten kriteerien (perustelut s. 29-30

taite) määräämisessä juuri pääesikunta on sellainen (asiantuntijaelin, että ko. määräysten

antovaltuus on asetustason sijasta perusteltua osoittaa sille. Aiheellista on kysyä, eikö ainakin

osa niistä palvelukelpoisuuden määrittelyyn kuuluvista kriteereistä, jotka nyt on perustelujen

mukaan (s. 30, I) annettu asetuksella, olisi PL 80 §:n säännöksen johdosta edelleenkin

annettava asetuksella.



Säännöksen lopussa tarkoitetuista yksittäisessä palvelutehtävässä edellytettävistä

ominaisuuksista määrääminen sopii (ainakin edellä tarkoitettua määräämistä paremmin)

pääesikunnan tehtäväksi asiantuntijaelimenä.

17 §. Säännös koskee mm. kutsunnassa palveluskelpoisuuden ja palvelukseen

määräämisen edellytysten arvioimista varten järjestettävää soveltuvuuskoetta. Nykyiseen

lakiin ei vastaavaa säännöstä sisälly. Palveluskelpoisuudesta tehtävä ratkaisu on yksilön

oikeusaseman kannalta merkittävä. Tältä kannalta ei säännöksen ja perustelujen

muodostama kokonaisuus vaikuta asianmukaiselta. Säännöksen 1 momentin mukaan

kokeeseen perustuvan arvion tekee terveydenhuollon ammattihenkilö. Perusteluissa

kuitenkin   todetaan   (s.   33),   että       arvion   tekee kokeen   perusteella

maanpuolustuskorkeakoulun käyttäytymistieteiden laitos eikä mainita tässä yhteydessä mitään

terveydenhuollon ammattihenkilöstä. Terveydenhoidon ammattihenkilö mainitaan säännöksen

perusteluissa vain säännöksessä tarkoitetun kyselyn pohjalta mahdollisesti käytävien

keskustelujen osapuolena.

(60 §. Säännös koskee palveluksen keskeyttämistä. Mistään asiaongelmasta tuskin on kysymys,

mutta kirjoittamistapa kaipaa hiukan tarkentamista. Säännöksen 1 momentin 3) kohdan

mukaan palvelus voidaan keskeyttää, jos asevelvollisen paivelukelpoisuus on 10 §:n2

momentissa "tarkoitetulla tavalla alentunut" pitkähköksi ajaksi. Viitattu 10, 2 § ei kuitenkaan

koske palvelukelpoisuuden alentumista , vaan sen kokonaan puuttumista, eikä siinä myöskään

määritellä mitään "tapaa", jollei sellaisena pidetä sanaa "tilapäisesti", joka kai voitaisiin

suoraankin sisällyttää 60 §:ään.)

61 §. Säännös koskee koulutusta sotilaallisen kriisinhallintaan. Kansainväliseen sotilaalliseen

kriisinhallintaan osallistuminen ja vastaavasti ko. tehtäviin kouluttautuminen voi selvästi

sisältää elementtejä, jotka menevät PL 127 §:ssä säädetyn velvollisuuden ("osallistumaan

isänmaan puolustukseen tai avustamaan sitä") ulkopuolelle. Asevelvollisten tällaiseen

kriisinhallintaan osallistumista ja siihen kouluttamista koskevat säännökset voivat siten

perustua vain vapaaehtoisuudelle. Säännöksessä edellytetään vapaaehtoista hakeutumista

koulutukseen eikä siinä siten ole tässä suhteessa ongelmaa. Pieni kysymys voidaan kuitenkin

liittää perustelujen mainintaan (s. 46. II), jonka mukaan suostumus annettaisiin "pääsääntöisesti

" kirjallisessa muodossa. Kun suostumuksen/hakeutumisen/vapaaehtoisuuden olemassaololla ja

myös tietoisuudella siitä, mitä kaikkea suostumus kattaa, on tässä suuri merkitys, on vaikea



nähdä, minkälaisissa tilanteissa pelkästään suulliseen suostumukseen (tai jonkin

käyttäytymisen suostumukseksi tulkitsemiseen) nojautuminen olisi asianmukaista-Säännökseen

voidaan - ehkä tosin etäämpää - liittää toinenkin periaatteellisesti mielenkiintoinen kysymys.

Jos puolustusvoimat nähdään perustuslain 12 luvun otsakkeen hengessä ensisijaisesti

maanpuolustuksen organisaationa, on uusien, maanpuolustuksen ulkopuolisten tehtävien

istuttamisessa tähän organisaatioon jotain merkitystä sillä, kuinka lähellä maanpuolustuksen

tarpeita tällaiset uudet tehtävät sisällöllisesti ovat. Tällaista "läheisyyttä" kansainväliseen

sotilaalliseen kriisinhallintaan epäilemättä sisältyy. Jossain vaiheessa joudutaan ehkä kuitenkin

kysymään, miten merkittäviä ja minkälaisilla volyymeillä toteutettuja uusia kansainvälisiä

tehtäviä voidaan yleiselle asevelvollisuudelle rakentuville puolustusvoimille asianmukaisesti

kehittää vain lisäämällä yksittäisiä säännöksiä puolustusvoimia koskeviin tavallisiin lakeihin.

62 §. Säännös koskee palveluksen järjestämistä ulkomailla. Perustuslaissa on nimenomaisella

säännöksellä turvattu kansalaisen oikeus pysyä omassa maassaan (PL 9, 3 §). Kuten ilmeni

esim. valiokunnassa melko vastikään esillä olleen, mm. PL 9 §:n muuttamista koskeneen

esityksen yhteydessä (HE 102/03 vp; pevm 5/05 vp), on perustuslain säännöstä kansalaisen

oikeudesta pysyä maassa sovellettu hyvin tiukasti. Lähtökohta on toisin sanoen tiukasti se, että

kansalaista ei voida vastoin tahtoaan poistaa tai velvoittaa poistumaan maasta. Asevelvolliset

kansalaiset tai asevelvollisuuttaan suorittavat kansalaiset ovat PL 9 §:n säännöksen kannalta

aivan samassa asemassa kuin muut kansalaiset. Tämä tärkeä seikka voidaan esittää niinkin, että

nykyisiin perusoikeuskäsityksiin ei mitenkään sovi aikaisempina aikoina vielä ehkä

oikeutusperusteeksi hyväksytty ajatus ns. laitosvallasta - ajatus, jonka mukaan henkilön

oleminen esim. varusmiespalveluksessa merkitsi olemista laitosvallan tai erityisen

vallanalaisuussuhteen piirissä niin, että henkilöön ei tarvinnut soveltaa tavanomaisia

oikeuksien turvaa koskevia säännöksiä.

Laitosvalta-ajattelun  torjumisesta  erillinen  asia  on,  että  perustuslaissa  on  samoin

nimenomaisella säännöksellä asetettu kansalaiselle velvollisuus osallistua isänmaan

puolustukseen (PL 127 §). Tilanteissa, joissa perustuslain eri säännösten yhtaikaa soveltaminen

johtaa jännitteisiin, joudutaan tarvittaessa punnitsemaan säännösten merkitystä suhteessa

toisiinsa juuri ko. tilanteessa. Sinänsä näyttää selvältä, että maan puolustaminen voi joissain

tilanteissa edellyttää toimimista maan alueen ulkopuolella. Kun isänmaan puolustuksen

osallistumisen voidaan katsoa edellyttävän myös kouluttautumista tähän puolustukseen,

voidaan puolustukseen osallistumisvelvoitteen ajatella joissain rajoissa ulottuven myös maan

ulkopuolella tapahtuvaan tuota puolustusta tarkoittavaan koulutukseen. Tällaisissa yhteyksissä



on - kuten yleensäkin perustuslain säännösten yhteen sovittamisessa - merkitystä

intressipunninnalla: vähäinen perustuslaissa säädettyyn normiin (maassaolo-oikeus) kohdistettu

rajoitus voi olla oikeutettu, jos sillä merkittävästi edistetään toisen perustuslaissa säädetyn

normin (isänmaan puolustukseen osallistumisvelvoite) toteutumista.

Säännöksessä tarkoitettu palvelu ulkomailla ei useassa kohdassa perustu vapaaehtoisuudelle.

Jotta tässä tarkoitettu velvoite palvella ulkomailla voitaisiin katsoa PL 9, 3 §:n mukaiseksi,

pitäisi se siten voida perustaa PL 127 §:ssä säädettyyn velvollisuuteen tai johonkin muuhun

perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävään perusteeseen. (Tällainen muu peruste voisi

kai lähinnä olla vain maan rajojen ulkopuolelle joutumisen todellinen vähäisyys ja

satunnaisuus, esimerkkinä vaikka tilanne, jossa kansalainen on voitu velvoittaa osallistumaan

pelastustoimiin tai metsäpalontorjuntaan ja tämä velvoite kattaisi myös tilanteet, joissa rajan

tuntumassa tapahtuva toiminta satunnaisesti ulottuisi rajan toiselle puolelle.) Säännöksen eri

kohtia on syytä lyhyesti arvioida erikseen.

Säännöksen 1) kohtaa koskee niitä, jotka osallistuvat 61 §:n mukaisen koulutukseen. Kun 61

§:ssä tarkoitettu koulutus perustuu vapaaehtoisuudelle, on kohta tässä ongelmaton. Säännöksen

2) kohta koskee 1) kohdassa tarkoitettuun koulutukseen liittyviä tukitehtäviä. Kun tällaisiin

tukitehtäviin osallistuminen koskee säännöksen alun mukaan vain

lyhytaikaista palvelusta ulkomailla ja kun tällaiset tukitehtävät voidaan ainakin pääasiassa

myös katsoa maanpuolustukseen koulutusta palvelevaksi harjoittautumiseksi, ei säännös tässä

aiheuta ongelmia (pevl 18/95 vp). Sanottu soveltuu myös 4) kohtaan, joka koskee tavanomaista

laivapalvelusta Suomen aluevesien ulkopuolella. Säännöksen 5) kohta on tässä ongelmaton,

koska se koskee nimenomaisen suostumuksen nojalla tapahtuvaa osallistumista. Säännöksen 6)

kohta koskee osallistumista vierailuun, esiintymismatkaan, urheilukilpailuihin tai muuhun

vastaavaan, asevelvollisen palvelukseen liittyvään tehtävään, johon ei sisälly sotilaallisia

harjoituksia. Minusta näyttäisi mahdolliselta , että tällaiset osallistumiset voisivat käytännössä

yleensä toimia, myös suostumuksen pohjalta. Voisi myös kysyä, miksi tällaisiin toimintoihin

ulkomailla pitäisi voida velvoittaa juuri maanpuolustusvelvollisuuden nojalla. Toisaalta

voidaan viitata siihen, että ko. tehtävät ovat käytännössä yleensä hyvin lyhytaikaisia ja

kohdassa myös edellytetään, että kyseessä on ko. asevelvollisen palvelukseen liittyvä tehtävä.

Ongelmallinen kuitenkin on säännöksen 3) kohta, jonka mukaan ko. palvelukseen ulkomailla

voidaan määrätä asevelvollinen, jos hän kuuluu virka-apuosastoon, jonka tehtävänä on antaa

virka-apua Suomen rajojen ulkopuolella. Perustelujen mukaan (s. 47,1) ehdotuksella



mahdollistettaisiin myös "ns. solidaarisuuslausekkeen asettamien velvollisuuksien

huomioonottaminen asevelvollisten mahdollisen käytön kannalta." Perustelu jatkuu

viittauksella EU:n perustuslakisopimukseen sisältyvään yhteisvastuulausekkeeseen, jonka

mukaan jäsenvaltioiden tulee avustaa "terrori-iskun, luonnonkatastrofin tai muun

suuronnettomuuden sattuessa apua pyytänyttä jäsenvaltiota kaikin käytettävissään olevin

välinein mukaan lukien sotilaalliset voimavarat." Edelleen todetaan, että jäsenvaltiot ovat

sitoutuneet Eurooppaneuvostossa 26.3.2004 toimimaan vastaisuudessa sanotun

yhteisvastuulausekkeen hengessä.

Perusteluissa esitetään ko. virka-avun ja sen antamisen tähtäävän harjoittelun olleen

kalottialueella käytännön tasolla Suomen puolustusvoimien ja muiden pohjoismaiden

viranomaisten välistä normaalia yhteistyötä ja viitataan esimerkkinä myös Tallinnan edustalla

elokuussa 2005 tapahtuneen helikopteriturman pelastustöihin ja mahdollisiin

öljyvahinkotilanteisiin Itämerellä. Säännöskohdan merkitystä ja ulottuvuuksia ei kuitenkaan

voida arvioida vain perusteluissa olevien, lähialueiden tilanteisiin rajoittuvien viittausten

varassa, vaan keskeisessä asemassa on itse säännökselle annettu sisältö.

Kohdassa puhutaan vain virka-apuosastosta, jonka tehtävänä on antaa virka-apua. Mitään

ei ole lausuttu siitä, minkälaisesta virka-avusta, missä annettavasta virka-avusta ja

minkälaisessa tai millä pohjalla järjestetystä yhteistyöstä voisi olla kysymys. Kysymykseen

tuleva "virka-apu" ei ymmärtääkseni määräydy myöskään minkään muun Suomessa

oikeudellisesti merkitsevän normiston perusteella Säännöksen alun kriteeri

"lyhytaikaisesti" merkitsee ko. toiminnan rajausta, mutta jättää avoimeksi sen, voisiko

esim. muutaman viikon pituinen virka-aputoiminta tulla joissain tilanteissa kysymykseen.

Perustelujen viittaus avustamiseen terrori-iskun sattuessa ja sen yhteydessä maininta

sotilaallisin voimavaroin avustamisesta viittaa selvästi siihen, että kyseeseen ajatellaan

voivan tulla myös aivan toisella tavalla vakavaa osallistumista kuin olisi esim.

osallistuminen johonkin meripelastusoperaatioon lähialueilla. Kyseeseen tulevan "virka-

avun" täysi määrittelemättömyys merkitsee myös sitä, että ei voida mitenkään sanoa, että

kyseessä aina   olisi     merkittävällä   tavalla  harjoittautuminen   sotilaalliseen

maanpuolustukseen. Kohdan tavaton väljyys merkitsee myös sitä, että ei mitenkään voida

väittää , että kyseessä aina tai edes yleensä olisi isänmaan puolustukseen osallistuminen tai sen

avustaminen.

Säännös, jonka sanamuoto sallii mm. sen , että suomalaisia varusmiehiä voidaan suoraan

asevelvollisuuden nojalla velvoittaa vaikkapa muutaman viikon ajan esim. Italiassa tai



Espanjassa osallistumaan siellä sattuneen terrori-iskun johdosta "sotilaallisin voimavaroin"

tapahtuvaan avustamiseen, merkitsee tuntuvaa puuttumista kansalaisen maassaolo-oikeuden

suojaan ja myös henkilökohtaiseen vapauteen tavalla, jota ei mitenkään voida perustella PL

127 §:n mukaisella velvollisuudella osallistua isänmaan puolustukseen. Siinäkin tapauksessa,

että velvollisuus osallistua johonkin rajattuun ulkomailla tapahtuvaan "virka-apuun"

ajateltaisiin mahdolliseksi suoraan PL 127 §:n mukaisen velvollisuuden nojalla, on ehdotettu

säännös perusoikeutta koskevaksi laintasoiseksi säätelyksi aivan liian väljä. Ehdotettu säännös

on mielestäni tällaisena perustuslain vastainen.

Olen tietoinen siitä, että em. 3) kohtaa vastaava säännös on lisätty nykyiseen

asevelvollisuuslakiin tänä vuonna ( 3 a §; 213/31,3.2006) ja että perustuslakivaliokunta on

lausunnossaan pevl 54/05 vp katsonut, että ko. säännös ei muodostu ongelmalliseksi PL 127

§:n asevelvollisuussääntelyn eikä PL 7 §:ssä turvatun henkilökohtaisen vapauden

näkökulmasta.   Kun kyseessä on valiokunnan tuore (25.11.2005) kannanotto, antaa

pitäytymiseni edellä esitettyyn tulkintaan aiheen joihinkin lisänäkökohtiin. Valiokunnan

mainittu kannanotto sisältyy lyhyeen loppukappaleeseen lausunnossa, joka koski ensisijassa

lakia sotilaallisesta kriisinhallinnasta ja jossa siksi keskityttiin aivan muihin asioihin kuin

asevelvollisuuslain yksittäisiin muutoksiin. Tämä piirre ei toisaalta tietysti muuta sitä, että

kyseessä on valiokunnan virallinen kannanotto. Tämä kannanotto on kuitenkin hyvin lyhyt ja

suppeasti perusteltu eikä siinä mainita erikseen mitään ko. virka-apuosastoa koskevasta

säännöskohdasta. Ehkä merkittävämpää on se, että lausumassa ei lainkaan tuoda esille

maassaolo-oikeutta koskevan PL 9 §:n säännöksen mahdollista merkitystä asiassa.

Eräs toinenkin näkökohta voi tässä olla merkittävä. Suomen osallistuminen erilaisiin

sotilaallisesti järjestettyjen joukkojen ja sotilaallisen aseistuksen käyttämistä sisältäviin

kansainvälisen yhteistyön muotoihin on viime vuosina ollut ja tulee ilmaisesti lähivuosina

olemaan ajankohtainen kysymys. Se, miten tällaisissa yhteistyöjärjestelyissä ja niihin

tähtäävässä suunnittelussa suhtaudutaan mahdollisuuteen käyttää asevelvollisia suoraan

asevelvollisuuden nojalla erilaisiin kansainvälisen yhteistyön muotoihin, voi muodostua

perustuslain säännösten merkityksen ja arvostuksen kannalta merkittäväksi kysymykseksi. Se

voi luullakseni muodostua merkittäväksi kysymykseksi myös puolustusvoimiin ja

asevelvollisuusjärjestelmään kohdistuvan luottamuksen kannalta. Tähän nähden ei voi olla

suotavaa, että voi syntyä edes mielikuvia siitä, että asevelvollisten käyttämismahdollisuuksia

koskevat tulkinnat eivät saa täyttä huomiota tai että tulkintoja ehkä halutaan vähitellen liu'uttaa

väljemmiksi tai että tulkinnoissa ehkä tähdätään siihen, että asevelvolliset voitaisiin nähdä aina

vain helpommin käytettävissä olevaksi resurssiksi kansainvälisessä sotilaallisessa yhteistyössä.



80 ja 81 §. Säännökset koskevat, kuten 8 luvun otsakekin osoittaa,

maanpuolustusvelvollisuuteen perustumatonta palvelusta. Tällaisia säännöksiä, joissa tehdään

mahdolliseksi luoda velvoitteita, jotka eivät perustu isänmaan puolustamisvelvoitteeseen,

voidaan luonnollisesti pitää PL 127 §:n kannalta ongelmallisina. Ehdotettuja säännöksiä

voidaan kuitenkin pitää parannuksina verrattuna nykyisiin, ylimalkaisempiin säännöksiin.

Sikäli kuin on kysymys pelastustehtäviin tai suuronnettomuustilanteissa tarpeellisiin toimiin

osallistumisesta, voidaan ongelmallisuutta vähentävänä tekijänä pitää sitä, että kansalaisia

voidaan yleisestikin velvoittaa lailla joissakin rajoissa osallistumaan * tällaisiin tehtäviin. En

tämän vuoksi näe estettä palveluksessa olevien asevelvollisten tai reservissä olevien

asevelvollisten velvoittamiselle tällaisiin toimiin, jos velvoittaminen on asianmukaisesti rajattu

ja järjestetty laissa. Tässä suhteessa ei minulla ole juuri huomautettavaa. Hieman voisi tosin

kysyä, miksi suuronnettomuustilanteessa tai vaarallisissa epidemiatilanteissa halutaan nojata

juuri asevelvollisuusperusteeseen, kun tilanteesta johtuva toimintaan velvoittamismahdollisuus

voisi joissain rajoissa oikeastaan koskea koko väestöä. Ehkä selitykseksi tässä kohden riittää

se, että tässä on kysymys vain velvoittamisesta puolustusvoimissa saadun koulutuksen

mukaisiin tehtäviin.

Hieman ongelmallisena pidän tässä yhteydessä kuitenkin sitä, kuinka väljästi 80 §:n 2

momentin säännöksessä tehtäisiin mahdolliseksi palveluksessa olevien asevelvollisten

määrääminen puolustusvoimien ulkopuoliseen "maanpuolustusta tai sotilaallista koulutusta

edistävään tehtävään". Tällaisten tehtävien laatua, aikaavievyyttä, sopivuutta puolustusvoimien

tehtäviin, liityntää koulutustavoitteisiin, yksityisen hyödyksi koitumista tms. ei lainkaan

osoiteta tai rajata säännöksessä. Perusteluissa on kyllä esitetty mittakaavaltaan vähäisiä ja

helposti hyväksyttäviltä tuntuvia esimerkkejä, mutta säännöksen teksti voisi sallia paljon

muutakin. Kun kysymys on varusmiesten käyttämisestä, ei käyttämisen rajojen osoittamista

minusta voida asianmukaisesti jättää näin väljästi (83,3 §)asetuksenantajan varaan.

( 88 §. Säännöksen 2 momentissa käytetty sanonta ei ole oikein onnistunut sikäli, että

ministeriö ei määrää "kuulutuksella" - kuulutus ei ole tässä mikään päätösmuoto - vaan

tarkoituksena on, että ko. palvelukseen määräämisen tiedoksi saattamiseen riittää kuulutus.)

130 §, Voimaantulosäännös. Säännöksen 2 momentin lopussa todetaan, että määräykset ja

ohjesäännöt, jotka on annettu lain voimaantullessa voimassa olleen lain nojalla, jäävät edelleen

voimaan. Merkitykseltään hieman epäselvä on kuitenkin jatkona oleva virke, jonka mukaan ne

on kuitenkin uusittava kahden vuoden kuluessa tämän lain voimaantulosta. Kohdan sisältämä



uusimiseen kehottaminen on sinänsä aiheellinen ja selvä. Säännöksessä käytetty sanamuoto ei

sisällä sitä, että ko. "vanhat" määräykset ja ohjesäännöt kumoutuvat kahden vuoden kuluttua

tämän lain voimaantulosta, jollei niitä ole sitä ennen nimenomaisin uusin päätöksin

uudistettu/uusittu. Perusteluissa annetaan kuitenkin ymmärtää (s. 72,1), että ko. vanhat

ohjesäännöt ja määräykset jäisivät voimaan

"enintään kuitenkin kahden vuoden ajaksi lain voimaantulosta". Minusta säännösteksti on tässä

"enemmän oikeassa" sikäli, että uusimisen lainlyöminenkään ei saa johtaa tilanteeseen, jossa

tarvittavia määräyksiä tai ohjesääntöjä ei olisi olemassa.



Perustuslakivaliokunnalle

Valiokunnan pyytämänä asiantuntijalausuntona hallituksen esityksestä
asevelvollisuuslaiksi (HE 187/2006 vp) esitän kunnioittavasti seuraavaa.

1. Yleistä

Hallituksen esityksessä on kysymys asevelvollisuuslain kokonaisuudistuksesta, joka osin
on luonteeltaan kodifikaatio suhteessa yli puoli vuosisataa vanhaan nykyiseen
asevelvollisuuslakiin, johon luonnollisesti on tehty koko joukko muutoksia. Osin kyseessä
on kuitenkin myös sisällöllinen modernisointi, kun laki pyritään saamaan nykyajan
vaatimusten mukaiseksi muun muassa suhteessa perustuslain perusoikeussäännöksiin ja
perustuslaista seuraavaan lailla säätämisen vaatimukseen.

Nähdäkseni esitys on varsin huolellista työtä ja todella toteuttaa edellä tarkoitetun
nykyaikaistamisen. Todettakoon, että olin 1.11.2005 asiaa valmistelleen toimikunnan
kuultavana ja olen siis saattanut esittää omat huomioni jo valmisteluvaiheessa. Tosin
hallituksen esitys eräissä merkittävissä kohdissa eroaa tuolloin esillä olleesta
luonnoksesta.

Tässä lausunnossani voin myönteisen yleisarvion jälkeen rajoittua kommentoimaan neljää
ongelmaa, jotka mielestäni edelleen edellyttävät huolellista valtiosääntöoikeudellista
pohdintaa.

2."Isänmaan puolustus" ja palvelus ulkomailla

Perustuslain 127 §:ssä käytetään käsitettä "isänmaan puolustus" säännöksessä, joka
muodostaa valtiosääntöoikeudellisen perustan niille rajoituksille henkilökohtaiseen
vapauteen, työnsä ja ammattinsa valitsemisen vapauteen ja liikkumisvapauteen, mitä
asevelvollisuus merkitsee. Ilman tuota oikeusperustaa asevelvollisuus olisi jo instituutiona
ristiriidassa perustuslain kanssa.
Ilmaisuna "isänmaan puolustus" viittaa Suomen alueellisen koskemattomuuden
turvaamiseen ja näyttäisi määräävän sekä sisällön että maantieteelliset rajat kaikelle
sellaiselle toiminnalle, joka perustetaan tuosta perustuslainohdasta seuraavaan
maanpuolustusvelvollisuuteen. Perinteisesti vanhaa Hallitusmuodon 75 §:n säännöstä
tulkittiin suppeasti (ks. PeVL 6/1938 vp ja PeVM 18/1938 vp).

Jos suppean tulkinnan perinnettä seurataan, perustuslaki kieltää asevelvollisuuden
suorittamisen ulkomailla tai asevelvollisuusajan käyttämisen sellaiseen koulutukseen, joka
tähtää ulkomailla suoritettavaan palveluun. Perustuslaki ei estäisi säätämästä lailla
puolustusvoimille muitakin tehtäviä kuin Suomen alueellisen koskemattomuuden
puolustaminen, kuten sotilaallinen kriisinhallinta ulkomailla, osallistuminen
rauhanturvaamistehtäviin, tai yhteiset harjoitukset ulkomailla. Tällaisiin "isänmaan
puolustuksen" ulkopuoelle meneviin tehtäviin osallistuminen ei kuitenkaan saisi perustua
asevelvollisuuteen tai muuhun perustuslain 127 §:n varaan rakennettuun yksilön
velvollisuuteen.

Hallituksen esityksessä on eräitä kohtia, jotka saattavat olla ongelmallisia, jos perustuslain
tulkitaan edellyttävän että kaikki asevelvollisuuden alla tapahtuva toiminta on sidottu
Suomen alueellisen koskemattomuuden suojaamiseen:
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61 §:n mukaan varusmiespalvelukseen ja kertausharjoitukseen voi sisältyä koulutusta
sotilaalliseen kriisinhallintaan niille asevelvollisille, jotka vapaaehtoisesti hakeutuvat
sellaiseen koulutukseen.

62 §:n mukaan asevelvollinen voidaan määrätä lyhytaikaisesti palvelukseen ulkomailla
kuudessa eri tilanteessa, jotka vaihtelevassa määrin perustuvat asianomaisen omaan
suostumukseen tai voidaan katsoa liittyvän Suomen alueellisen koskemattomuuden
suojaamiseen:

1)61 §:n mukainen, asianomaisen suostumusta edellyttävä koulutus,
2) 61 §:n mukaisen koulutuksen tukitehtävät ilman vaatimusta asianomaisen
suostumuksesta,
3) virka-apu Suomen rajojen ulkopuolella ilman vaatimusta asianomaisen
suostumuksesta,
4) tavanomainen laivapalvelus Suomen aluevesien ulkopuolella, mikä
nähdäkseni on liitettävissä Suomen alueellisen koskemattomuuden
turvaamiseen,
5) suostumukseen perustuva osallistuminen kansallista puolustusta edistävään
kansainväliseen sotilaalliseen harjoitukseen, ja
6) ulkomailla tapahtuvat urheilukilpailut, esiintymiset yms., joihin ei sisälly
sotilaallisia harjoituksia.

Vanhan Hallitusmuodon 75 §:n vakiintuneen tulkinnan valossa molemmat
säännösehdotukset ovat ongelmallisia, lukuun ottamatta 62 §:n 4 kohtaa.
Perustuslakivaliokunta on kuitenkin suhtautunut hyväksyvästi asevelvollisten
lyhytaikaiseen ja vapaaehtoiseen palvelukseen ulkomailla (PeVL 18/1995 vp , PeVL
9/1996 vp PeVL 37/1997 vp, PeVL 54/2005 vp). Sisällöltään nyt ehdotetut 61 ja 62 §
vastaavat nykyisen lain 3 a §:n 2 momenttia ja 3 b §:ää, jotka olivat valiokunnan
arvioitavina viimeksi mainitussa lausunnossa. Lausunto oli kuitenkin osin perustelematon
ja vain viittasi valiokunnan aiempiin kannanottoihin siitä huolimatta, ettei nykyisen lain 3
b § (ehdotettu 62 §) kaikilta osin vastaa valiokunnan aiemmin edellyttämää ulkomailla
tapahtuvan palvelun vapaaehtoisuutta. Lausunnossaan Pe VL 37/1997 vp valiokunta
lausui: "valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että edellytys ulkomailla järjestettävän
koulutuksen lyhytaikaisuudesta sisältyy nimenomaisesti ehdotukseen. Siinä ei sen sijaan
ole mitään valmiusjoukkokoulutukseen hakeutumisen vapaaehtoisuudesta. Näin
muotoiltuna säännös näyttää siksi oikeudelliselta kannalta merkitsevän sitä, että
asevelvollinen voidaan määrätä valmiusjoukkokoulutukseen. Valiokunnan käsityksen
mukaan sen edellytyksenä, että lakiehdotus käsitellään tavallisessa
lainsäädäntöjärjestyksessä, on kirjoittaa lakiin nimenomainen säännös asevelvollisten
kansainväliseen valmiusjoukkokoulutukseen hakeutumisen vapaaehtoisuudesta."

Lausunnossa Pe VL 54/2005 vp ilman perusteluja ilmaistua suoraviivaisen suopeaa kantaa
paremmin olisi sopusoinnussa valiokunnan pitemmän aikavälin tulkintalinjan kanssa, jos
nyt edellytettäisiin asianomaisen suostumuksen sisällyttämistä myös 62 §:n 2,3 ja 6
kohtiin.

3. Asevelvollisuusrekisteri

Vaikka esityksessä yleisesti ottaen on pyritty ajantasaistamaan asevelvollisuuslaki
vastaamaan nykyisen perustuslain vaatimuksia muun muassa perusoikeuskysymyksissä,
hallituksen esitys siirtäisi uuteen lakiin nykyisen kaltaisen väljän sääntelyn
asevelvollisuusrekisteristä. Mielestäni ehdotus tältä osin ei ole sopusoinnussa perustuslain
10 §:n ja nykyaikaisten tietosuojaperiaatteiden kanssa.



On selvää, että asevelvollisuusrekisterille on olemassa objektiivinen tarve. On myös
selvää, että sekä varusmieskoulutukseen että sotilaallisen voiman käyttöön
kriisitilanteessa liittyy objektiivisesti perusteltuja tarpeita pääsyyn myös arkaluontoisiin
henkilötietoihin. Esimerkiksi yksilön fyysistä ja psyykkistä terveydentilaa koskevat tiedot
voivat olla olennaisen tärkeitä valittaessa henkilöitä tiettyyn rasittavaan tai jopa
vaaralliseen tehtävään. Edelleen pidän selvänä, ettei puolustusvoimien oloissa voida luoda
vastaavaa palomuuria terydenhoitohenkilöstön ja esimiesten välille kuin minkä avulla
arkaluontoisten tietojen käsittely työelämässä on ratkaistu. Esimerkiksi
varusmieskoulutuksen harjoituksissa tai varsinaisessa taistelutilanteessa käskyvaltaa
käyttävän esimiehen tulee tietää alaistensa sellaisista terveydellisistä seikoista, jotka
voivat merkitä vaaraa henkilölle itselleen tai muille.

Hallituksen esityksessä asia on kuitenkin ratkaistu helpoimmalla - ja samalla väljimmällä
- mahdollisella tavalla. Asevelvollisuusrekisteri sisältäisi myös arkaluontoisia terveys-ym.
tietoja (96 §), kattaisi 18-60 vuotiaat miehet ja pienen ryhmän naisia (2 ja 93 §) ja olisi
yksinkertaisen tarpeellisuusvaatimuksen kautta jokaisen sotilasviranomaisen käytettävissä
(95 §).
Pidän perustuslain 10 §:n kannalta välttämättömänä, että yhtenäisen ja kaikille
sotilasviranomaisille avoimen asevelvollisuusrekisterin sijaan luodaan henkilölliseltä
soveltamisalaltaan ja tietosisällöltään porrastettu henkilörekisterien järjestelmä. Vain
palveluksessa kulloinkin olevien tietojen tulee olla jatkuvasti palvelusesimiesten
saatavilla, ja silloinkin niihin tulee liittää arkaluontoisia tietoja suojaava järjestely, jossa
esimerkiksi yksityiskohtaiset terveystiedot eivät ilman erillistä harkintaa tule käyttäjän
näkyville. Kun harkitaan henkilön kutsumista palvelukseen, hänen tietonsa voitaisiin
vastaavasti ottaa kaksivaiheisessa menettelyssä käyttöön.

4. Eräät yhdenvertaisuuskysymykset

Pidän hyväksyttävänä esityksen lähtökohtaa, jonka mukaan perustuslain
yhdenvertaisuussäännös (6 §) ei sinänsä estä vapauttamatta joitakin ihmisryhmiä
asevelvollisuuden suorittamisesta, jos näille järjestelyille on hyväksyttävä peruste. Vaikka
käsitys miesten ja naisten perustavasta erilaisuudesta suhteessa sotiaallisiin tehtäviin on
vanhentunut, en näe estettä jatkaa pitkää historiallista perinnettä, jonka mukaan vain
miehet ovat asevelvollisia. Järjestely on yhdenvertaisuuden estämättä hyväksyttävä, koska
naisille on säädetty vapaaehtoisuuteen perustuva mahdollisuus hakeutua sotilasuralle ja
koska miesten asevelvollisuuden voidaan katsoa kompensoivan niitä esteitä, joita naiset
edelleen kohtaavat työelämän uran luomisessa.

Kansainvälisiin sopimuksiin perustuva Ahvenanmaan demilitarisointi on puolestaan
hyväksyttävä peruste vapauttaa maakunnan asukkaat asevelvollisuuden suorittamisesta.

Sen sijaan ongelmalliseksi on erityisesti YK:n ihmisoikeuskomitean kannanottojen
valossa muodostunut poikkeuslailla toteutettu Jehovan todistajien vapauttaminen
asevelvollisuuden suorittamisesta. Komitea ei kritisoi asevelvollisuudesta vapauttamista
uskonnollisen vakaumuksen nojalla vaan yhden uskonnollisen yhdyskunnan asettamista
erityisasemaan verrattuna muihin vakaumuksiin sekä siviilipalvelun kestoa.1 Nykyinen

1 14. The Committee regrets that the right to conscientious objection is acknovvledged only in
peacetime, and that the civilian alternative to military service is punitively long. It reiterates its
concern at the fact that the preferential treatment accorded to Jehovah's Witnesses has not been
extended to other groups of conscientious objectors. The State party should fully acknowledge the
right to conscientious objection and, accordingly, guarantee it both in wartime and in peacetime; it
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asiaintila on ristiriidassa KP-sopimuksen 26 artiklan, Euroopan ihmisoikeussopimuksen
14 ja 9 artiklan sekä 12 lisäpöytäkirjan kanssa. Asia on erikseen valmisteltavana, mutta
mielestäni se tulisi käsillä olevassa esityksessä ottaa huomioon muotoilemalla 3 §:n 2
momentti ehdotettua selvemmin neutraaliksi, esimerkiksi:

Velvollisuudesta osallistua isänmaan puolustukseen säädetään myös
siviilipalveluslaissa (1723/1991), Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 12
§:ssä ja Jehovan todistajien vpauttamisesta asevelvollisuuden suorittamisesta
eräissä tapauksissa annetussa laissa (645/1985).

Valiokunnan tulisi kiirehtiä lainsäädännön saattamista sopusointuun
ihmisoikeussopimusten kanssa.

Esitykseen sisältyvä syrjintäkielto (56 §) on tarpeellinen ja tervetullut.

5. Aseellisesta tai aseettomasta palvelusta rauhan aikana vapautettujen sijoittaminen
kriisioloissa

YK:n ihmisoikeuskomitea on arvostellut Suomea myös siitä, että uskonnollisen tai
eettisen vakaumuksen nojalla saatava vapautus aseellisesta palveluksesta koskee vain
rauhan aikaa, ja sodan ajan tilanne on sääntelemättä. Siviilipalvelua koskeva lainsäädäntö
on osin erikseen valmisteltavana, mutta nyt käsittelyssä oleva esitys sisältää nykyiseen
lakiin nähden periaatteellisen muutoksen, kun 90 §:n nojalla kyseiset henkilöt voitaisiin
kutsua "kokonaismaanpuolustusta palvelevaan työhön".

Pidän säännösehdotusta huonosti harkittuna, perustuslain kannalta ongelmallisena ja
puutteellisesti perusteltuna. Se saattaisi johtaa ristiriitaan perustuslaissa (11 §) ja
ihmisoikeussopimuksissa (KP-sopimuksen 18 artikla) turvatun uskonnon ja omantunnon
vapauden kanssa. Siviilipalvelun asevelvollisuuslaissa säädettyä palveluvelvollisuutta
korvaavasta luonteesta seuraa, ettei siviilipalvelun tarvitse olla sisällöltään "isänmaan
puolustusta" palvelevaa, jotta se olisi oikeutettu perustuslain 127 §:n kannalta (ks. PeVL 9
ja 10/1085 vp). Uskonnon ja omantunnon vapaus toteutuu paremmin, jos tällaista
kytkentää maanpuolustukseen ei ole. Tältä kannalta on outoa, että nyt säädettäisiin
siviilipalvelun suorittaneiden sijoittamisesta "kokonaismaanpuolustusta palvelevaan
työhön", jota perusteluissa (s. 58) luonnehditaan työpalvelukseksi, joka "hyödyttää
puolustusvoimia välittömästi tai välillisesti".

Siviilipalvelun suorittaneet ovat jo nykyisin valmiuslain 22-24 §:n nojalla työvelvollisia,
ja ehdotettu säännös saattaisi erityislakina vaikeuttaa heidän tarkoituksenmukaista
sijoittamistaan valmiuslain säännösten nojalla. Lisäksi valmistelijoilta on jäänyt
miettimättä, miten asevelvollisuuslain uusi työvelvollisuussäännös sanktioitaisiin.

Ehdotettu 90 §:n 1 momentin viittaus kokonaismaanpuolustukseen on, ainakin
perustelujensa valossa luettuna, ristiriidassa perustuslain 11 §:n kanssa Pahimmassa
tapauksessa se saattaisi johtaa ns. totaalikieltäytyjien määrän lisäämiseen, kun
siviilipalvelua ei uuden maanpuolustuskytkentänsä takia enää pidettäisi sopusoinnussa
aseistakieltäytyjien uskonnollisen ja eettisen vakaumuksen kanssa.

should also end the discrimination inherent in the duration of alternative civilian service and the
categories that can benefit from it (arts. 18 and 26 of the Covenant). (YK-asiakirja CCPR/CO/82/HN,
2004)



Siviilipalvelusmiesten sodan ajan sijoittamiseen tulisi palata huolellisemmin harkiten
siviilipalveluslain uudistamisen yhteydessä. Nyt ehdotettu 90 § tulisi poistaa
lakiehdotuksesta.

Helsingissä 28.11.2006

Martin Scheinin, professori
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LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTi , ' t   / ,    /
(HE 187/2006) ~   ^    ^ ^ ^ ^ H /

Esitykseen liittyvä lainsäädäntö ja lausunnot

Aseistakieltäytyjäliitto ry on saanut tilaisuuden antaa kirjallisen lausunnon hallituksen
esityksestä uudeksi asevelvollisuuslaiksi. Liitto pitää asevelvollisuutta tarpeettomana, mutta
katsoo asevelvollisuuslain uudistamisen olevan välttämätöntä, kun asevelvollisuusjärjestelmä
toistaiseksi säilyy.

Lausunto keskittyy aseistakieltäytyjien asemaan ja siihen liittyviin asioihin. Liitto on
5.6.2006 antanut lausunnon Asevelvollisuuslakitoimikunnan mietinnöstä
puolustusministeriölle (julkaistu myös sivuilla www.aseistakieltaytyjaliitto.fi). Tässä
lausunnossa esitettiin liiton periaatteellisia kannanottoja ja lukuisia yksityiskohtaisia
huomautuksia. Lausunto on edelleenkin ajankohtainen niiltä osin kuin muutoksia ei
ole tehty. Erityisesti haluamme painottaa näkökohtia, joita esitimme perus- ja
ihmisoikeuksien ja yleisemminkin toimikunnan ehdotuksen perustuslainmukaisuuden
osalta. «v

Aseistakieltäytyjäliitto on antanut puolustusministeriölle 19.10.2006 lausunnon tähän
lakiesitykseen läheisesti liittyvästä puolustusvoimalakitoimikunnan mietinnöstä. Esitys
puolustusvoimalaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi on puolustusvaliokunnan valmisteltavana.
Puolustusvaliokunnassa on lisäksi esitys laiksi vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta ja eräistä
siihen liittyvistä laeista, joilla on yhtymäkohtia asevelvollisuuslakiin. Siviilipalveluslain ja
valmiuslainsäädännön uudistaminen puolestaan siirtynee ensi vaalikaudelle. Läheisesti
toisiinsa liittyvien ja toisiinsa valmistelussa nivellettyjen uudistusten eriaikaistuminen on
kielteistä. Asevelvollisuuslain uudistaminen tapahtuu nyt asevelvollisuuslakitoimikunnan
ratkaisujen pohjalta, jotka ovat osaksi ristiriidassa siviilipalveluslakityöryhmän esitysten
kanssa. Siviilipalveluslain uudistaminen siviilipalveluslakityöryhmän esittämien
perusratkaisujen mukaisesti edellyttääkin tulevaisuudessa myös asevelvollisuuslain

http://www.aseistakieltaytyjaliitto.fi).


muuttamista. Tässä yhteydessä olisi hyödyllistä arvioida asevelvollisuutta koskevan
lainsäädännön muutostarpeita kokonaisuudessaan.
EDUSKUNNAN PUOLUSTUSVALIOKUNNALLE

LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ ASEVELVOLLISUUSLAIKSI (HE
187/2006)

Esitykseen liittyvä lainsäädäntö ja lausunnot

Aseistakieltäytyjäliitto ry on saanut tilaisuuden antaa kirjallisen lausunnon hallituksen
esityksestä uudeksi asevelvollisuuslaiksi. Liitto pitää asevelvollisuutta tarpeettomana, mutta
katsoo asevelvollisuuslain uudistamisen olevan välttämätöntä, kun asevelvoilisuusjärjestelmä
toistaiseksi säilyy.

Lausunto keskittyy aseistakieltäytyjien asemaan ja siihen liittyviin asioihin. Liitto on 5.6.2006
antanut lausunnon Asevelvollisuuslakitoimikunnan mietinnöstä puolustusministeriölle
(julkaistu myös sivuilla www.aseistakieltaytyjaliitto.fi). Tässä lausunnossa esitettiin liiton
periaatteellisia kannanottoja ja lukuisia yksityiskohtaisia huomautuksia. Lausunto on
edelleenkin ajankohtainen niiltä osin kuin muutoksia ei ole tehty. Erityisesti haluamme
painottaa näkökohtia, joita esitimme perus- ja ihmisoikeuksien ja yleisemminkin toimikunnan
ehdotuksen perustuslainmukaisuuden osalta.

Aseistakieltäytyjäliitto on antanut puolustusministeriölle 19.10.2006 lausunnon tähän
lakiesitykseen läheisesti liittyvästä puolustusvoimalakitoimikunnan mietinnöstä. Esitys
puolustusvoimalaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi on puolustusvaliokunnan valmisteltavana.
Puolustusvaliokunnassa on lisäksi esitys laiksi vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta ja eräistä
siihen liittyvistä laeista, joilla on yhtymäkohtia asevelvollisuuslakiin. Siviilipalveluslain ja
valmiuslainsäädännön uudistaminen puolestaan siirtynee ensi vaalikaudelle. Läheisesti
toisiinsa liittyvien ja toisiinsa valmistelussa nivellettyjen uudistusten eriaikaistuminen on
kielteistä. Asevelvollisuuslain uudistaminen tapahtuu nyt asevelvollisuuslakitoimikunnan
ratkaisujen pohjalta, jotka ovat osaksi ristiriidassa siviilipalveluslakityöryhmän esitysten
kanssa. Siviilipalveluslain uudistaminen siviilipalveluslakityöryhmän esittämien
perusratkaisujen mukaisesti edellyttääkin tulevaisuudessa myös asevelvollisuuslain
muuttamista. Tässä yhteydessä olisi hyödyllistä arvioida asevelvollisuutta koskevan
lainsäädännön muutostarpeita kokonaisuudessaan.
Lisäksi olisi syytä selvittää, missä määrin puolustusvoimien ohjesäännöt, pysyväisasiakirjat
ym. alemman tason määräykset sisältävät yhä yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteita
koskevaa taikka perus- ja ihmisoikeuksiin puuttuvaa sääntelyä, jollaisesta on säädettävä lain
tasolla. Hallituksen esityksen perusteluissa on tässä suhteessa huolestuttavia huomiota ja
kannanottoja.
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Yksityiskohtaiset huomautukset 1 §

Soveltamisala

Aseistakieltäytyjäliiton lausunnossa toimikunnan mietintöön esitettiin vaihtoehtoja nykyiselle
järjestelmälle. Tässä kohdassa tai muuallakaan ei ole perusteltu riittävästi, miten
maanpuolustusvelvollisuuteen kuulumattomien tehtävien sisällyttäminen tavallisena lakina
säädettäväksi aiottuun asevelvollisuuslakiin olisi perusoikeuksiin puuttumisen tarkoitukseen ja
asteeseen nähden perustuslain sallimaa. Kysymys on myös siitä, voidaanko sama tarkoitus
toteuttaa muilla keinoin.

2 § Asevelvollisuus

Vain miehiä - ja vain osaa miehistä - koskeva asevelvollisuus on syrjivä. Perustuslaki kieltää
syrjinnän sukupuolen perusteella. Erilaiselle kohtelulle ei ole perusoikeusjärjestelmän kannalta
hyväksyttävää syytä.

Yksityiskohtaisten perustelujen mukaan 2 momentissa säädettäisiin asevelvollisuuden
ydinalueista. Mitä olisivat muut "alueet" ja miten niistä voitaisiin säätää alemmalla tasolla
perustuslain 80 § estämättä?

7 § Muutoksenhakuviranomainen

Muutoksenhakuelimenä asevelvollisuutta koskevissa asioissa olisi kutsunta-asiain
keskuslautakunta. Muutoksenhakuoikeutta ei ole sotilaskäskyasioissa. Lautakunta käsittelisi
edelleenkin samanlaisia asioita kuin ne, joita siviilipalvelusvelvollisten osalta käsittelevät
hallintotuomioistuimet. Erillisjärjestelmän tarpeellisuutta olisi arvioitava uudelleen.

8 § Yleinen toimi- ja päätösvalta

Sotilaskäskyasioiden ja hallintoasioiden rajanveto olisi tehtävä käsitteellisesti ja
systemaattisesti selkeällä tavalla. Yksityiskohtaisten perustelujen enempää kuin
yleisperustelujen sisältämä selvitys ei tätä sisällä. Yleisperusteluissa (2.2. Nykyinen
lainsäädäntö - Viranomaiset, päätöksenteko ja muutoksenhaku) todetaan niiden välisen rajan
epäselvyydestä: "Yksi oleellinen ero on siinä, että sotilaskäskystä ei vakiintuneen tulkinnan
mukaan voi valittaa toisin kuin hallintoasiassa annetusta päätöksestä." Tämä ei tietenkään ole
määritelmä, vaan valitettava seuraus.
Aiemmin yleisperusteluissa on todettu sotilaskäskyasioiden ja niiden käsittelyn muotoutuneen
aikojen kuluessa käytännössä. Yksityiskohtaisissa perusteluissa kerrotaan niinkin täsmällisesti,
että asevelvollisuuteen liittyvät asiat ratkaistaan palveluksessa olevien osalta pääsääntöisesti
sotilaskäskyinä ja muulloin hallintopäätöksenä. Perustuslaissa taatun muutoksenhakuoikeuden
tai hyvän hallinnon ja oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takeiden soveltamisala muutenkaan
ei saa olla tällaisessa sääntelemättömyyden tilassa.

3. luku Kutsunta, palveluskelpoisuuden tarkastaminen

Palveluskelpoisuuden määrittäminen myös muilla kuin lääketieteellisillä pErusteilla on
hyväksyttävää. On kuitenkin otettava huomioon tiedon hankintaan, rekisteröintiin ja



rekisteritietojen luovuttamiseen liittyvät riskit yksityisyyden suojalle ja mahdollisuus
"vaarallisuuden" tapaisten kriteerien syrjivään käyttöön.

Rauhan aikana ei esityksen mukaan vapautettaisi palvelusvelvollisuudesta kokonaan. Tämän
mahdollisuuden säilyttämistä on syytä harkita. Miksi tarkastaa ilmeisen palveluskelvottomia
kriisitilanteessa uudelleen?

Olisi myös syytä harkita palveluksesta vapauttamista sosiaalisten syiden perusteella, kuten
esimerkiksi Saksassa tehdään. Esimerkiksi yksinhuoltajaisalle varusmiespalvelus voi olla
kohtuuton taakka.

Ennakkotarkastusmenettelyn säilyttämistä puoltavat jo kansanterveydelliset syyt.
Palveluskelvottomuutta aiheuttavien lääketieteellisten syiden tunnistamiseen olisi muutenkin
kiinnitettävä entistä enemmän huomiota. Siviilipalvelukseen asti pääsee vuosittain useita
miehiä, jotka vapautetaan pian psykoosien ja muiden vakavien mielenterveyden häiriöiden
vuoksi, mistä siviilipalveluskeskuksesta on saatavissa tilastotietoja. Vuosittain myös lukuisissa
tapauksissa tuomioistuimet joutuvat käsittelemään palveluskelvottomien
siviilipalvelusrikosasioita, jotka useimmiten johtavat toimenpiteistä luopumiseen kalliin
prosessin kestäessä. (Oikeustilaston luvut ovat näiltä osin puutteelliset.)

Palveluskelpoisuuden määräämiseen vaikuttavat pääesikunnan antamat normit täytyy saada
lääkäreiden, juristien ja muiden asevelvollisten asioita hoitavien käyttöön vaikeuksitta.

4. luku Palvelukseen määrääminen

Palvelukseen määräämisen määräaika voisi olla neljäkin vuotta esimerkiksi odotettavissa
olevan opiskeluajan perusteella. Pidennys kolmeen vuoteen on positiivista, mikäli palvelukseen
astumisen ajankohta määrätään pääsääntöisesti asevelvollisen toivomuksen mukaisesti.
Kertausharjoituksesta vapauttamisen osalta olisi tarpeen lieventää yksityiskohtaisissa
perusteluissa lausuttua kantaa, että vapauttaminen edellyttäisi erittäin tuntuvia haittoja ja
harkittava vielä säännöstekstiäkin. Nykyinen käytäntö johtaa joitakin miehiä hakemaan
täydennyspalveluun, kun sotilasviranomaisella on ollut eri käsitys esimerkiksi miehelle
aiheutuvan haitan tuntuvuudesta. On otettava entistä paremmin huomioon perustuslain
jokaiselle takaama oikeus hankkia toimeentulonsa itse valitsemallaan työllä, ammatilla tai
elinkeinolla.

5. luku Palvelus asevelvollisena

43 § Toiminta palveluksen ulkopuolella

Elinkeinon tai ammatin harjoittamisen luvanvaraisuus on tässä tarpeeton ja kyseenalainen niin
4. luvun kohdalla viitatun perusoikeuden kuin Euroopan sosiaalisen peruskirjan 1 § 2 artiklan
takaaman oikeuden kannalta. Jos elinkeinon tai ammatin harjoittaminen haittaa



palvelustehtävien asianmukaista hoitoa, kysymykseen tulevat rikoslain 45 luvun
rangaistussäännökset. Kiintoisaa myös on, että muuta työn tekemistä ei ole samoin kriteerein
kielletty.

Kunnallisen tai muun julkisen tehtävän vastaanottamisen kielto puuttuu poliittisiin
perusoikeuksiin, eikä yksin asevelvollisen itsensä oikeuksiin. Kielto voidaan tässäkin antaa
pelkän epäilyn nojalla ("tai muutoin voi haitata"). Miksi varusmies ei voisi olla kunnallisen
lautakunnan jäsen, vaikka saattaisikin sitten joutua joskus käyttämään kokoukseen
henkilökohtaisen loman?

44 §

Koulutussuunnitelmien ulkopuolella käytettävien lomien kohdalla on korostettava, että loma
myönnetään pääsääntöisesti varusmiehen pyytämänä ajankohtana. Kun erityisiä perusteluja ei
lain mukaan tarvita, on kohtuutonta jos niitä kuitenkin joudutaan esittämään, esimerkiksi
kertomaan hyvinkin arkaluontoisista asioista jotta loman saa. Näiden varusmieslähtöisten
lomien vähimmäismäärääkään ei ole määrätty.

Isyysvapaan pidennys on myönteinen asia.

45 §

Kuntoisuuslomien maksimimäärää ei ole tarpeen vähentää.
Yleisiä huomioita:

Lukuun sisältyy useita varusmiesten oikeuksia ja velvollisuuksia koskvia säännöksiä. Osa on
tarpeettomia tai muotoiltava uudelleen (54 § sotilasvala ja sotilasvakuutus, 66 § asevelvollisen
ulkoasu), osan lopullinen arviointi vaatisi lisää empiiristä tietoa ongelmista ja tähänastisista
ratkaisuyrityksistä (esimerkiksi 65 § Huumausaineen käyttöä säätelevä tutkimus), osa jää
lujempaa sisältöä vaille ((58 § Lepoja vapaa-aika: ratkaistaan sotilaskäskynä). Yleisesti ottaen
laintasoinen sääntely on tarpeen ja edistysaskel, mutta ei tällaisenaan riitä muun muassa
alemman tason sääntelyn tilan vuoksi.

6. luku Aseeton palvelus

Kyseinen palvelusmuoto on tarpeen säilyttää. Palvelusajan lyhentäminen on perusteltua, koska
uskonnon ja omantunnon vapauden käyttäminen ei saa johtaa rangaistuksenomaiseen
palvelusaikaan. Samasta syystä on tarpeen, että pidempää palvelusaikaa sovelletaan vain
vapaaehtoisuuden pohjalta. Aseettoman palveluksen pakollinen peruskesto olisi kuitenkin
syytä lyhentää kuudeksi kuukaudeksi.

7. luku Toisen valtion kansalaisuus ja asevelvollisuuden suorittaminen

Vapautuskriteerit ovat edelleenkin varsin tiukat. Aseistakieltäytyjäliiton mielestä olisi
perusteltua vapauttaa palveluksesta myös ulkomailla asuvat toistaiseksi vain Suomen
kansalaisuuden omaavat henkilöt, joiden tosiasialliset siteet ovat muualle kuin Suomeen.



8. luku Maanpuolustusvelvollisuuteen perustumaton palvelus

80 § Palveluksessa olevan asevelvollisen osallistuminen puolustusvoimien ulkopuolisiin
tehtäviin

Palveluksessa olevan asevelvollisen käyttäminen pelastustehtävissä tai esimerkiksi
ympäristövahinkojen torjumiseen on hyväksyttävää. Sen sijaan yleisen järjestyksen ja
turvallisuuden ylläpitämiseen taikka maanpuolustusta tai sotilaallista koulutusta edistäviin
tehtäviin voi liittyä piirteitä, joiden vuoksi niihin määräämiselle on asetettava tiukat rajat
(virka-apu poliisille esimerkiksi työselkkauksessa) tai ne on vapaaehtoistettava
(maanpuolustuskoulutukseen osallistuminen).

Muilta osin luku vaatii niin ikään tarkempaa selvitystä perustuslain aiheuttamista rajoituksista.
9. luku Ylimääräinen harjoitus ja palvelus liikekannallepanon aikana

Lukuun sisältyisi palvelusvelvollisuus "normaaliajan vakavassa häiriötilanteessa" jonka
olemassaolo arvioitaisiin puolustusvoimien tiedustelutietojen perusteella. Sen kytkeminen
"jännittyneeseen yhteiskunnalliseen tilanteeseen" ja luonne eräänlaisena "harmaan alueen"
kriisinä antaa aihetta tarkempaan selvittämiseen. Tällaisesta palveluksesta olisi soveliainta
säätää vasta valmiuslainsäädännön uudistamisen yhteydessä.

90 § Omantunnonsyistä kieltäytyvien palvelus

Siviilipalveluslakityöryhmä esittää rauhan aikana siviilipalvelukseen tai täydennyspalvelukseen
hakeneiden pääsääntöistä vapauttamista asevelvollisuuslain mukaisesta palveluksesta
kriisitilanteessa ja mahdollisuutta muille vakaumuksen tutkinnan kautta päästä
siviilipalvelukseen. Tämä aiemmin valmisteltu muotoilu ei kata samaa henkilöpiiriä ja jättää
avoimeksi, kuka ja millä perusteilla harkintansa mukaan määräisi rauhan ajan
varusmiespalveluksesta vapautetun työpalveluun. Käytännössä tämä merkitsisi samantapaista
avointa tilannetta kuin vuosien 1939-1945 sodissa.

Kokonaismaanpuolustusta hyödyttävä työ sisältäisi, toisin kuin yksityiskohtaisossa
perusteluissa väitetään, nimenomaan sotilaalliseen maanpuolustukseen kuuluvia tehtäviä - ne
sisältyvät ilmaisuun "työpalvelukseen, joka voisi hyödyttää puolustusvoimia välittömästi tai
välillisesti", joka on peräisin sotia edeltävästä aseistakieltäytymistä koskevasta
lainsäädännöstä.

Ehdotettu säännös ei täytä perustuslain 127 § 2 momentin sisältämää perustuslaillista
toimeksiantoa. Siksi se on muotoiltava uudelleen niin että omantunnonsyistä kieltäytyvät
määrätään kriisiajan siviilitehtäviin. Tämä koskee myös niitä, jotka ovat kieltäytyneet
suorittamasta asevelvollisuuslaissa tarkoitettua palvelusta hakematta siviilipalvelukseen tai
täydennyspalvelukseen.

10. luku Asevelvollisrekisteri

Asevelvollisrekisteri muodostaa yksityisyyden suojan kannalta vaikean ongelmakimpun.
Aseistakieltäytyjäliitossa tehdään tästä tarkempaa selvitystä, joka valmistunee vuoden loppuun
mennessä.



Tämänhetkinen ja edeltänyt käytäntö siviilipalvelusmiesten terveystietojen luovuttamisessa
puolustusvoimille on joka tapauksessa perustuslain vastainen. Aiemmin tietoja luovutettiin
muodostuneen käytännön nojalla. Nyt siitä on muutama kuukausi sitten säädetty asetuksella,
vaikka henkilötietojen suojasta säädetään apulaisoikeusasiamiehelle ja yksi kantelu
oikeuskanslerille, joka siirsi sen apulaisoikeusasiamiehelle, mikä tapahtui mainitun
asevelvollisuusasetuksen muutoksen jälkeen. Aseistakieltäytyjäliitto tutkii, mihin uusiin
toimiin se voi ryhtyä.
Aseistakieltäytyjäliitto selvittää myös tietosuojaongelmia, jotka liittyvät tietojen
luovuttamiseen vapaaehtoista maanpuolustustyötä harjoittaville järjestöille tai
Maanpuolustuskoulutus ry:lle. Liitto pyrkii varmistamaan, ettei aseistakieltäytyjien tietoja
luovutettaisi näille tahoille tai annettaisi tietoja, joista jonkun aseistakieltäytyminen olisi
pääteltävissä.

Aseistakieltäytyjien henkilötietojen suojaaminen ei ole tärkeää vain heidän yksityisyytensä
kannalta. Liiton hankkimat selvitykset asevelvollisuustietojen yhdenvertaisuuskin vastaisesta ja
syrjivästä käyttämisestä osoittavat, että lainvastaiset käytännöt ovat erittäin yleisiä.

Liiton alustavan arvion mukaan tietojen luovutuksen ohella ongelmia liittyy myös
tietojensaantioikeuden laajuuteen, tietojenkäsittelyoikeuteen ja asevelvollisrekisterin
tietosisältöön. Syvästi henkilötietojen suojaan puuttuvien säännösten tarpeellisuutta ja
hyväksyttävyyttä olisi arvioitava perusteellisemmin edes tulevissa asiantuntijakuulemisissa.

11. luku Asevelvollisuuteen kuuluvat etuudet

Maksuttomat lomamatkat tulee myöntää kotimaassa ilman matkakohteeseen liittyviä
rajoituksia. Kotiuttamisraha on palautettava. Varusmiesten perustoimeentulon turvan ja
liikkumisvapauden toteuttamiseksi heille on maksettava ruokaraha viikonloppujen ja lomien
ajalta, milloin he eivät käytä mahdollisuutta ruokailla varuskunnassa.

Asevelvollisuuteen kuuluvia etuuksia olisi selvitettävä kokonaisuudessaan.       *}Esimerkiksi
sotilasavustuksen soveltamiskäytännössä on ongelmia, mahdollisesti lainvastaisuuksiakin,
jotka johtuvat sen jättämisestä Kansaneläkelaitoksen omien sisäisten ohjeiden varaan. Myös
palvelukseen liittyvät muut taloudelliset ja sosiaaliset oikeudet, esimerkiksi palvelusajan
ottaminen huomioon eläkkeen karttumiseksi, vaatisivat toimenpiteitä.

12. luku Muutoksenhaku

Olemme edellä käsitelleen lyhyesti kysymystä kutsunta-asiain keskuslautakunnasta.
Lisäämme,, että joissakin tapauksissa jatkovalitus olisi mahdollistettava, kuten
siviilipalvelusmiestenkin kohdalla on asianlaita. Olisi johdonmukaista, että
asevelvollisuusasiassakin voitaisiin valittaa hallinto-oikeuteen ja valittaa, edes
valituslupamenettelyn kautta, korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Tätä edellyttäisi myös
eduskunnan lausuma vastauksessa hallituksen esitykseen hallintolainkäyttölaiksi.
13. luku Rangaistussäännökset

Vankeusuhkaiset rangaistussäännökset kuuluvat rikoslakiin. Tähän kiinnitti huomiota
eduskunnan lakivaliokunta säädettäessä asevelvollisuudesta Ideltäytymisestä, nykyisen
asevelvollisuuslain 39 §:ssä joka on sellaisenaan siirretty esityksen 120 §:ksi. Kun säännös



jäänee uuteenkin lakiin, olisi tarpeen varmistaa että sen sisältöjä systemaattinen paikka
otettaisiin mahdollisimman pian tarkasteltavaksi. Sen yhteensopivuus Suomea sitovien
ihmisoikeussopimusten kanssa taas testattaneen asianmukaisella tavalla lähitulevaisuudessa.

Tässä yhteydessä valiokunta voinee harkita, onko tunnusmerkistön tarkoitus sisältä
mahdollinen poissaolorikos, kuten Helsingin hovioikeus on kahdesti katsonut nykyisen
säännöksen tunnusmerkistön sisältävän, minkä korkein oikeus kumosi, vai onko rankaiseminen
luvattomasta poissaolosta tai karkaamisesta asevelvollisuudesta kieltäytymistä rankaisemisen
ohessa sopivampaa. Jälkimmäinen vaihtoehto johtaa ankarampaan kohteluun kuin
siviilipalvelusrikoksesta seuraisi.

Poissaoloon kutsunnasta (121 §) liittyy se ongelma, että periaatteessa kaikesta yhteistyöstä
sotilasviranomaisten kanssa kieltäytyvät eivät tule myöskään kutsuntoihin. Ennen kutsuntoja ei
myöskään ole mahdollisuutta hakea siviilipalveluun.

Eräät kutsunnoista poisjääneet ovat saaneet lukuisia rangaistuksia poissaolonsa vuoksi.
Lopuksi heidät on saatettu vapauttaa palvelusvelvollisuudesta vastoin tahtoaankin
kyseenalaisin "terveydellisin" perustein, joissakin tapauksissa vapautus on tehty nopeastikin.
Menettely ei ole vakaumuksellisuuteen nähden asianmukainen ja loukkaa yhdenvertaisuutta.

124 §:ssä on luovuttu avoimesta tunnusmerkistöstä, minkä liitto panee tyydytyksellä merkille.

14. luku  Erinäiset säännökset
Säätämisjärjestys

Siirtymäsäännöksen ja säätämisjärjestyksen osalta viittaamme alussa sanottuun. Helsingissä
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