
SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA
Julkaistu Helsingissä 1 päivänä heinäkuuta 2013

L a k i

512/2013

Jehovan todistajien vapauttamisesta asevelvollisuuden suorittamisesta eräissä tapauksis-
sa annetun lain muuttamisesta

Annettu Naantalissa 28 päivänä kesäkuuta 2013

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan Jehovan todistajien vapauttamisesta asevelvollisuuden suorittamisesta eräissä

tapauksissa annetun lain (645/1985) 3—7 §, sellaisina kuin ne ovat, 3 ja 6 § laissa 1261/1992
sekä 4, 5 ja 7 § osaksi laissa 1261/1992, seuraavasti:

3 §
Tässä laissa tarkoitettua palveluksen suo-

rittamisen lykkäystä myöntää kutsuntojen yh-
teydessä kutsuntalautakunta ja muutoin alue-
toimiston päällikkö.

4 §
Asevelvollinen, jolle ei enää voida myön-

tää palveluksen suorittamisen lykkäystä ja
joka on ilmoittanut, että 1 §:n 1 momentissa
tarkoitetut syyt edelleen estävät häntä suorit-
tamasta aseellista palvelusta ja sitä korvaavaa
palvelusta, vapautetaan hakemuksesta asevel-
vollisuuden suorittamisesta rauhan aikana.

Vapauttamisen edellytyksenä on, että lyk-
käys on jatkunut keskeytyksettä sen kalente-
rivuoden loppuun, jona asianomainen täyttää
28 vuotta, ja että hän esittää selvityksen siitä,
että hän edelleen kuuluu jäsenenä 1 §:n 1
momentissa tarkoitettuun uskonnolliseen yh-
dyskuntaan ja osallistuu sen toimintaan.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu hakemus
on tehtävä asianomaiselle aluetoimistolle kol-
men kuukauden kuluessa sen vuoden alusta
lukien, jona asianomainen täyttää 29 vuotta.
Vapauttamisesta päättää aluetoimiston pääl-
likkö.

Jollei 1 momentissa tarkoitettua vapautusta
voida myöntää, asianomainen on määrättävä
suorittamaan asevelvollisuutensa asevelvolli-
suuslaissa tai siviilipalveluslaissa säädetyssä
järjestyksessä.

5 §
Jos asevelvollinen, jolle on myönnetty

tässä laissa tarkoitettua lykkäystä, haluaa ryh-
tyä suorittamaan asevelvollisuuttaan asevel-
vollisuuslaissa tai siviilipalveluslaissa sääde-
tyssä järjestyksessä, hänen on siitä ilmoitet-
tava kirjallisesti asianomaiselle aluetoimis-
tolle. Sen jälkeen hänet kutsutaan siihen pal-
velukseen, johon hänet viimeksi mainituissa
laeissa säädetyssä järjestyksessä määrätään.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun ilmoituk-
sen tehneelle asevelvolliselle ei voida enää
myöntää lykkäystä tämän lain perusteella.

6 §
Reservin kertausharjoituksiin tai niiden

asemesta suoritettavaan palvelukseen kut-
suttu asevelvollinen, joka kutsun saatuaan
asianomaiselle aluetoimistolle kirjallisesti il-
moittaa, että 1 §:ssä tarkoitetut syyt estävät
häntä suorittamasta aseellista palvelusta ja
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sitä korvaavaa palvelusta, ja esittää siitä 2
§:ssä tarkoitetun selvityksen, on vapautettava
sanotuista kertausharjoituksista ja niiden ase-
mesta suoritettavasta palveluksesta. Vapaut-
tamisesta päättää aluetoimiston päällikkö.

7 §
Kutsuntalautakunnan ja aluetoimiston

päällikön tämän lain nojalla antamaan pää-
tökseen saa hakea muutosta valittamalla kut-
sunta-asiain keskuslautakuntaan 30 päivän
kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Vali-
tusasioiden käsittelystä kutsunta-asiain kes-

kuslautakunnassa on muutoin voimassa, mitä
asevelvollisuuslaissa säädetään.

Asevelvollista, joka on tehnyt 2 tai 4 §:ssä
tarkoitetun hakemuksen taikka jonka asia on
vireillä valitusasteessa, ei saa määrätä astu-
maan palvelukseen, ennen kuin asia on lain-
voimaisella päätöksellä ratkaistu.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2015.

Ennen tämän lain voimaantuloa sotilaslää-
nin esikunnassa vireille tulleen asian käsittely
siirtyy toimivaltaiselle aluetoimistolle.
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