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Laki
asevelvollisuuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan asevelvollisuuslain (1438/2007) 34 ja 50 § sekä 83 §:n 1 momentti ja
lisätään 32 §:ään uusi 3 ja 4 momentti seuraavasti:

32 §

Kertausharjoitukseen määrääminen

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Suomen turvallisuusympäristössä ilmenevän välttämättömän tarpeen sitä edellyttäessä

voidaan reserviin kuuluvia asevelvollisia määrätä 48 §:n 4 kohdassa tarkoitettuun kertaus-
harjoitukseen 2 momentissa säädetystä määräajasta poiketen. Määräys kertausharjoituk-
seen annetaan kunkin asevelvollisen osalta enintään 30 päiväksi kerrallaan.

Päätöksen 3 momentissa tarkoitetusta kertausharjoituksesta tekee tasavallan presidentti
puolustusvoimain komentajan esittelystä puolustusvoimista annetun lain 32 §:n 2 momen-
tissa tarkoitetussa päätöksentekomenettelyssä siten, että puolustusministerin tulee olla läs-
nä ja lausua käsityksensä asiasta. Lisäksi pääministeri voi olla läsnä ja lausua käsityksensä
asiasta. Tasavallan presidentin päätös ja sen nojalla annetut määräykset on peruutettava,
kun kertausharjoitukseen johtanut tilanne sen sallii. Sotilaskäskyasian siirtämisestä presi-
dentin valtioneuvostossa ratkaistavaksi säädetään puolustusvoimista annetun lain 32 §:n
3 momentissa.

34 §

Kertausharjoituksesta vapauttaminen

Kertausharjoituksesta voidaan asevelvollisen hakemuksesta vapauttaa asevelvollinen:
1) jolle vapautus on tämän perhe- tai taloudellisten olojen taikka ammatin tai elinkei-

non harjoittamiseen liittyvien syiden vuoksi erittäin tarpeellinen;
2) jonka opintojen aloittaminen tai eteneminen tuntuvasti kärsisi ilman vapauttamista;
3) jonka osallistuminen kertausharjoitukseen haittaisi tai vahingoittaisi erityisen vaka-

vasti hänen työnantajansa toimintaa; tai
4) asevelvollisen muun erityisen henkilökohtaisen syyn vuoksi.
Edellä 32 §:n 3 momentissa säädetyssä menettelyssä määrätystä kertausharjoituksesta

voidaan asevelvollisen hakemuksesta vapauttaa asevelvollinen, jolle vapautus on tämän
perhe- tai taloudellisten olojen, ammatin tai elinkeinon harjoittamisen taikka tutkinnon
loppuun saattamisen takia välttämätön.

Vapautusta haetaan kirjallisesti määräyksen antaneelta aluetoimistolta. Hakemukseen
on liitettävä tarpeellinen selvitys 1 tai 2 momentissa tarkoitetusta perusteesta.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettu hakemus ei ole pätevä syy jäädä pois palveluksesta.
HE 44/2016
PuVM 2/2016
EV 75/2016
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50 §

Velvollisuus osallistua kertausharjoitukseen

Reservissä oleva asevelvollinen on velvollinen osallistumaan kertausharjoitukseen.
Harjoitusten yhteenlaskettu enimmäisaika on:

1) miehistöllä 80 päivää;
2) miehistön erityistaitoa vaativiin ja miehistön vaativimpiin erityistehtäviin koulute-

tulla 150 päivää;
3) aliupseerilla, opistoupseerilla ja upseerilla 200 päivää.
Edellä 1 momentissa tarkoitettujen aikojen lisäksi asevelvollinen voidaan suostumuk-

sensa mukaisesti määrätä hänen sodan ajan sijoituksensa mukaisen joukon kertausharjoi-
tukseen enintään 20 päiväksi kalenterivuodessa, jos asevelvollinen on puolustusvoimille
välttämätön joukon johtamisessa tai koulutuksessa. Palvelukseen määrääminen edellyttää
lisäksi asevelvollisen työnantajan kirjallista suostumusta, jos harjoitus tapahtuu työaika-
na.

Laillisen esteen takia määräaikana harjoitukseen saapumatta jääneen asevelvollisen on
saavuttava harjoitukseen välittömästi esteen lakattua, jollei sotilasviranomainen ole anta-
nut hänelle muuta määräystä.

Kertausharjoitusten yhteenlasketut enimmäisajat ja 2 momentissa tarkoitettu suostu-
musmenettely eivät koske 32 §:n 3 momentissa säädetyssä menettelyssä määrättyjä ker-
tausharjoituksia.

83 §

Päätös ylimääräisestä palveluksesta

Tasavallan presidentti voi normaaliolojen vakavassa häiriötilanteessa tai poikkeuso-
loissa päättää puolustusvoimista annetun lain 32 §:n 1 momentissa tarkoitetussa sotilas-
käskyasioiden päätöksentekojärjestyksessä, että puolustusvoimat voi määrätä reserviin
kuuluvia asevelvollisia ylimääräiseen palvelukseen. Päätös annetaan määräajaksi, enin-
tään kuudeksi kuukaudeksi kerrallaan, ja se on peruutettava, kun puolustusvalmiuden ko-
hottamiseen ja ylläpitämiseen johtanut tilanne sen sallii. Sotilaskäskyasian siirtämisestä
presidentin valtioneuvostossa ratkaistavaksi säädetään puolustusvoimista annetun lain
32 §:n 3 momentissa.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
————

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2016.

Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2016

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Puolustusministeri Jussi Niinistö
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