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asevelvollisuuslain muuttamisesta

Annettu Naantalissa 28 päivänä kesäkuuta 2013

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan asevelvollisuuslain (1438/2007) 4, 8, 60, 92, 104, 110 ja 113 § sekä 129 §:n 5

momentti, sellaisina kuin niistä ovat 60, 110 ja 113 § laissa 147/2010, seuraavasti:

4 §

Puolustusministeriö, pääesikunta ja
puolustushaaraesikunnat

Puolustusministeriö ohjaa asevelvollisuu-
den toteuttamista.

Pääesikunta johtaa ministeriön antamien
perusteiden mukaisesti asevelvollisuuden toi-
meenpanoa ja kehittää asevelvollisuusjärjes-
telmää.

Puolustushaaran esikunta suunnittelee, ke-
hittää ja ohjaa asevelvollisuusasioita toimi-
alallaan.

8 §

Yleinen toimi- ja päätösvalta

Yleinen toimi- ja päätösvalta asevelvollista
koskevassa asiassa on aluetoimistolla sekä
tässä laissa tarkoitetussa palveluksessa ole-

van osalta joukko-osaston komentajalla tai
kertausharjoituksen johtajalla, jollei toimi- ja
päätösvaltaa ole säädetty pääesikunnalle,
puolustushaaran esikunnalle, perusyksikön
päällikölle, joukkoyksikön komentajalle tai
kutsuntalautakunnalle.

Päätöksenteosta sotilaskäskyasioissa sää-
detään puolustusvoimista annetussa laissa
(551/2007) sen ohella, mitä tässä laissa sää-
detään.

60 §

Palveluksen keskeyttäminen

Joukko-osaston komentaja voi keskeyttää
asevelvollisen tässä laissa tarkoitetun palve-
luksen ja kotiuttaa asevelvollisen, jos:

1) asevelvollisen koulutus on keskeytetty
40 §:n 1 kohdan nojalla ja asevelvollinen on
kykenemätön myös muuhun palvelukseen
pitkähkön ajan;
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2) asevelvollinen on epäiltynä sellaisesta
rikoksesta tai käyttäytyy sellaisella tavalla,
että on perusteltua aihetta epäillä, että asevel-
vollinen voi vakavasti vaarantaa muiden pal-
velusturvallisuuden;

3) asevelvollisen palveluskelpoisuus puut-
tuu 10 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla
pitkähkön ajan.

Lisäksi asevelvollisen palvelus voidaan
puolustusministeriön päätöksellä keskeyttää,
jos se on välttämätöntä vaarallisen tartunta-
taudin leviämisen estämiseksi tai muusta pa-
kottavasta syystä.

Jos asevelvollinen on tehnyt hakemuksen
siviilipalvelukseen tai täydennyspalveluk-
seen, hänen palveluksensa keskeytetään ja
hänet kotiutetaan.

Kertausharjoituksen johtaja voi keskeyttää
kertausharjoituksessa olevan asevelvollisen
palveluksen ja kotiuttaa asevelvollisen 1 mo-
mentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetulla perus-
teella.

Asevelvollista on kuultava henkilökohtai-
sesti, jos palvelus keskeytetään 1 momentissa
tarkoitetulla perusteella.

92 §

Asevelvollisrekisterin pitäjä

Asevelvollisrekisterin pitäjiä ovat pääesi-
kunta, puolustushaaran esikunta ja aluetoi-
misto toimialueellaan sekä joukko-osasto sen
palveluksessa olevien osalta.

104 §

Maksuton lomamatka

Varusmies saa viikonloppuvapaan sekä
44—46 §:ssä tarkoitetun loman ja vapaan yh-
teydessä edestakaisen matkan tai korvauksen
matkakustannuksista koti- tai asuinpaikka-
kunnalleen taikka erityisestä syystä myös
muulle sellaiselle paikkakunnalle Suomessa,
jonne hänellä on erityisiä henkilökohtaisia
siteitä. Ulkomailla vakinaisesti asuvalla on
palvelusaikanaan oikeus vähintään yhteen lo-
mamatkaan koti- tai asuinpaikkakunnalleen
ulkomailla.

Matka on tehtävä olosuhteet huomioon ot-
taen valtiolle edullisimmalla tavalla.

Puolustusministeriön asetuksella voidaan
säätää tarkemmin maksuttomien matkojen lu-
kumäärästä ulkomaille. Pääesikunta antaa tar-
kempia määräyksiä matkakustannusten kor-
vaamisesta.

110 §

Valitus oikaisuasiassa ja muussa asevelvolli-
suutta koskevassa asiassa

Päätökseen, johon saa vaatia 109 §:ssä tar-
koitettua oikaisua, ei saa hakea suoraan muu-
tosta valittamalla.

Aluetoimiston oikaisuasiassa antamaan
päätökseen sekä muuhun pääesikunnan, puo-
lustushaaran esikunnan, aluetoimiston,
joukko-osaston ja kutsuntalautakunnan tämän
lain nojalla antamaan päätökseen saa hakea
muutosta valittamalla kutsunta-asiain keskus-
lautakuntaan.

113 §

Valituskirjelmän toimittaminen
viranomaiselle

Kutsunta-asiain keskuslautakunnalle osoi-
tetun valituskirjelmän saa toimittaa myös
päätöksen antaneelle viranomaiselle. Kutsun-
talautakunnan päätöstä koskeva valituskir-
jelmä toimitetaan kuitenkin kutsuntalauta-
kunnan asettaneelle aluetoimistolle tai kut-
sunta-asiain keskuslautakunnalle.

Pääesikunnan, puolustushaaran esikunnan,
aluetoimiston tai joukko-osaston on kahdek-
san päivän kuluessa sen jälkeen, kun valitus-
kirjelmä on sille tullut, lähetettävä se ja sii-
hen kuuluvat asiakirjat sekä oma lausuntonsa
kutsunta-asiain keskuslautakunnalle.

129 §

Siirtymäsäännös

— — — — — — — — — — — — —
Jos muussa lainsäädännössä viitataan tällä
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lailla kumottavaan asevelvollisuuslakiin, viit-
tauksen on katsottava tarkoittavan tätä lakia.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2015. Sen 104 § tulee voimaan kuiten-
kin jo 1 päivänä tammikuuta 2014.

Naantalissa 28 päivänä kesäkuuta 2013

Tasavallan Presidentti
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