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Puolustusministeriö
VN/3415/2018

LAUSUNTO JEHOVAN TODISTAJIEN VAPAUTUSLAINSÄÄDÄNTÖ ARVIOIDEEN TYÖRYHMÄN MIETINNÖSTÄ SEKÄ TÄHÄN LIITTYVÄSTÄ LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI
Reserviläisliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto koskien Jehovan todistajien ns. vapautuslainsäädäntöä selvittänee työryhmän mietinnöstä sekä siihen
liittyvästä hallituksen esityksestä, jolla kyseinen laki kumottaisiin. Reserviläisliitto yhtyy mietinnön johtopäätöksiin ja tähän liittyvään lakiesitykseen, jonka
tavoitteena on turvata yleisen asevelvollisuuteen ja suureen reserviin pohjautuvan puolustusjärjestelmämme toimivuus.
Suomen puolustus perustuu yleiseen asevelvollisuuteen ja suureen reserviin, josta muodostetaan
tarvittaessa Puolustusvoimien 280.000 hengen vahvuiset sodan ajan joukot. Näistä joukoista reserviläiset muodostavat yli 96 prosenttia. Riittävän suuri ja osaava reservi kyetään tuottamaan vain
laajamittaisen, yleisen asevelvollisuuden avulla.
Puolustusministerin asettama ns. Siilasmaan työryhmä selvitti vuosina 2009-2010 vaihtoehtoisia tapoja järjestää Suomen puolustus. Laajapohjaisen työryhmätyön yksimielinen johtopäätös oli, että
nykyisenkaltainen, yleinen asevelvollisuus on ehdottomasti tehokkain ja edullisin tapa ylläpitää itsenäistä ja koko Suomen kattavaa puolustusjärjestelmää. Edelleen työryhmä totesi, ettei maanpuolustus voi pohjautua vapaaehtoisuuteen. Nämä johtopäätökset ovat edelleen valideja, mitä todistaa
mm. Ruotsin puolustusjärjestelmän kriisi sekä siihen liittynyt päätös ottaa yleinen asevelvollisuus
uudestaan käyttöön.
Helsingin hovioikeuden 23.2.2018 antama ratkaisu käytännössä vaarantaa nykyisenkaltaisen, lakisääteiseen velvollisuuteen pohjautuvan yleisen asevelvollisuuden tulevaisuuden. Tämän johdosta
Reserviläisliitto yhtyy työryhmän näkemykseen siitä, että Jehovan todistajat asepalveluksesta va-
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pauttanut laki on kumottava. Samalla liitto kuitenkin korostaa siviilipalveluksen kehittämistä sisältönsä osalta niin, että mahdollisimman moni Jehovan todistaja katsoo voivansa palveluksen jatkossa
suorittaa sekä tähän liittyvän tiedottamisen tarvetta.
Reserviläisliitto on Suomen suurin maanpuolustusjärjestö, jolla on yli 37.000 jäsentä. Heistä yli 90
prosenttia on suorittanut varusmiespalveluksen tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen. Liiton
paikallisyhdistyksissä reserviläiset voivat ylläpitää ampumataitojaan, fyysistä kuntoaan ja maastotaitojaan. Lisäksi reserviläisillä on mahdollisuus ylläpitää sodan ajan sijoitustensa edellyttämiä tietojaan ja taitojaan myös Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kursseilla, jonka kouluttajista 36 prosenttia ja muista vapaaehtoistoimijoista 43 prosenttia tulee Reserviläisliitosta. Lisäksi Reserviläisliitto kuuluu Naisten Valmiusliittoon (NVL), Suomen Ampumaurheiluliittoon (SAL) ja Tammenlehvän
Perinneliittoon (TAPE). Lisätietoja osoitteesta www.reservilaisliitto.fi.
Lisätietoja Reserviläisliiton lausunnosta antaa toiminnanjohtaja Olli Nyberg, puh 0400 640 755 tai sposti olli.nyberg@reservilaisliitto.fi.
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