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KIRJALLINEN LAUSUNTO  

Asia: HE 182/2021 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi 

naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta 

 
Reserviläisliitto ry kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto hallituksen esityksestä 
eduskunnalle laeiksi naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta. 
Reserviläisliitto kannattaa naisten vapaaehtoisen asepalveluksen lain uudistamista, minkä 
tarkoituksena on jatkossa vastata paremmin perustuslain vaatimuksiin ja toisaalta saada 
korjattua aiemman lain muutostarpeet vastaamaan paremmin nykyaikaa. 
 
Reserviläisliitto pitää hyvänä, että naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen jätettävän 
hakemuksen uusi jättämispäivämäärä aikaistettaisiin tammikuun 15. päivään. Muutoksen 
myötä valintatilaisuus voidaan järjestää kutsuntojen kanssa samanaikaisesti ja se palvelisi 
myös Puolustusvoimien aluetoimistojen resurssien käyttöä tehokkaasti. 
 
Varusrahan maksaminen, raskauteen liittyvät säädökset ja määräaikaisuus sekä työ- ja 
virkasuhteen jatkuminen myös siinä tapauksessa, että palvelus keskeytyisi lisäävät 
yhdenvertaisuutta ja oikeusturvaa. Näitä uudistuksia Reserviläisliitto kannattaa. 
 
Naisten vapaaehtoisen asepalveluksen aloittamismääräyksen peruuttaminen 45 
vuorokauden sijaan 30:een on jo muutos parempaan suuntaan, mutta ei ole tasa-arvoinen 
asevelvollisia kohtaan. Jatkossa tulisi pohtia aloitusmääräyksen 
peruuttamismahdollisuuden poistamista kokonaan. Tämä olisi miesten ja naisten 
yhdenvertaisuutta edistävä toimenpide. Naisia tulisi jatkossa ohjata esimerkiksi ennen 
hakeutumista naisten vapaaehtoiseen palvelukseen käymään Maanpuolustuskoulutuksen 
(MPK) Intti tutuksi -kursseja sekä sotilaan perustaitoja käsitteleviä kursseja, joissa muun 
muassa pääsee arvioimaan sitä, soveltuuko asepalvelukseen.  
Näin ollen muutoksenhakumenettely olisi palvelukseen astumismääräyksen jälkeen sama 
niin asevelvollisilla kuin vapaaehtoiseen naisten asepalvelukseen astuvilla. 
 
Vapaaehtoista asepalvelusta suorittavan naisen palveluskelpoisuus pitää määritellä 
samoin kuin asevelvollisen. Viittaaminen asevelvollisuuslakiin mahdollistaa sen, että siihen 
kohdistuvat mahdolliset muutokset tulevat koskemaan heti myös vapaaehtoista 
asepalvelusta suorittavaa naista. Se, että vapaaehtoinen asepalvelus on aloitettava sinä 
vuonna, jolloin hakija täyttää 29, sulkee pois tilanteen, että jossain tapauksessa 
vapaaehtoista asepalvelusta suorittava nainen pitäisi kotiuttaa ennen palveluksen 
loppumista. 
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Reserviläisliitto pitää kokonaisuutena uutta lakia tasa-arvoa edistävänä. Se huomioi myös 
paremmin yksilön oikeudet ja velvollisuudet sekä vastaa nykyaikaa paremmin. 
 
 
Lisätietoa lausunnosta antaa Reserviläisliiton toiminnanjohtaja Minna Nenonen,  
p. 040 072 1412 ja minna.nenonen@reservilaisliitto.fi 
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