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asevelvollisuuslain muuttamisesta
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Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan asevelvollisuuslain (1438/2007) 37, 41, 69 ja 72 § seuraavasti:

37 §

Palvelusajan määräytyminen

Varusmiespalvelusaika on:
1) miehistön tehtäviin koulutettavalla 165

päivää;
2) miehistön erityistaitoa vaativiin tehtä-

viin koulutettavalla 255 päivää;
3) upseereiksi, aliupseereiksi ja miehistön

vaativimpiin erityistehtäviin koulutettavalla
347 päivää.

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

41 §

Palvelusajan lyhentäminen

Jos 38 §:ssä tarkoitettu koulutus on 40 §:n
mukaisesti keskeytetty terveydellisen tai
muun varusmiehestä riippumattoman syyn ta-
kia, hänelle määrättyä 255 tai 347 päivän
palvelusaikaa lyhennetään. Jollei 2 momen-
tista muuta johdu, palvelusaika lyhennetään
165 päiväksi, jos varusmies on palvellut alle
165 päivää, ja 255 päiväksi, jos hän on pal-
vellut yli 165 päivää. Palvelusaikaa ei voida
lyhentää ilman varusmiehen suostumusta.

Jos varusmies on palvellut yli 255 päivää
tai jos hän on suorittanut 38 §:n 1 momen-
tissa tarkoitettuun johtajakoulutukseen kuulu-
van ensimmäisen vaiheen, hänen palvelusai-
kansa voidaan lyhentää vain:

1) erityisen painavasta henkilökohtaisesta
syystä; tai

2) jos asianomaiselle ei voida järjestää tar-
koituksenmukaista palvelusta eikä häntä
voida sijoittaa pitempää palvelusaikaa edel-
lyttävään tehtävään.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää
tarkemmin palvelusaikaa lyhennettäessä nou-
datettavasta menettelystä.

69 §

Aseettoman palvelusaika

Aseettoman varusmiespalvelusaika on 255
päivää, jollei häntä määrätä koulutukseen,
joka edellyttää 347 päivän palvelusaikaa.

72 §

Siirtyminen aseellisesta aseettomaan
palvelukseen

Aseellisessa palveluksessa olevan asevel-
vollisen, joka 67 §:ssä mainituilla perusteilla
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hakee aseettomaan palvelukseen, on palvel-
tava aseettomana palveluspaikassaan, kunnes
hänen hakemuksensa on käsitelty ja päätös
hänen palvelusmuodostaan tehty.

Aseettomaan palvelukseen määrätyn aseel-
lisessa palveluksessa olleen jäljellä oleva va-
rusmiespalvelusaika lasketaan siten, että jo
palvellut päivät vähennetään sellaisinaan uu-
den palvelusmuodon mukaan määräytyvästä
palvelusajasta. Edellä 1 momentissa tarkoite-
tun hakemuksen käsittelyyn tarvittava aika

luetaan asevelvolliselle palvelusajaksi siinä
palveluksessa, johon hänet asian tultua käsi-
tellyksi määrätään.

Aseettomaan palvelukseen siirtyminen ei
lyhennä asevelvolliselle jo määrättyä 165 päi-
vää pitempää palvelusaikaa.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmi-
kuuta 2013.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.
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