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Tiivistelmä
Tämä selvitys on uudenlainen avaus maanpuolustuksen ja kokonaisturvallisuuden kehittämiseksi sekä
aihetta koskevan poliittisen ja kansalaiskeskustelun
edistämiseksi. Selvitys on syntynyt vastauksena kansalaispalvelusta koskevan tiedon tarpeeseen. Sen
tarkoituksena on tuottaa päätöksentekoa tukevaa
tietoa siitä, mitä asepalveluksen ja siviilipalveluksen
yhdistävä, yhdenvertainen kansalaispalvelus voisi tarkoittaa ja miten se voitaisiin toteuttaa. Kyseessä ei ole
kattava tutkimus aiheesta, vaan selvityksen on määrä
tarjota perusta jatkotutkimukselle sekä lähitulevaisuudessa toivottavasti toteutettavalle parlamentaariselle
selvitystyölle.
Nykyinen asevelvollisuusjärjestelmä on rakennettu
sotilaallisen puolustuskyvyn tarpeisiin, ja tuottaa riittävät sodan ajan joukot koko Suomen puolustamiseksi.
Sotilaallisesta näkökulmasta tarvetta muutokselle ei
siis ole. Tarkasteltaessa nykyjärjestelmää kokonaisturvallisuuden ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta
tarve muutokselle on kuitenkin olemassa. Selvityksen
tavoitteena onkin selvittää, miten koko ikäluokka voitaisiin osallistaa kokonaisturvallisuuden tukemiseen
ja voisiko kansalaispalvelus vastata myös sellaisiin
muuttuneen turvallisuusympäristön tuottamiin uhkiin,
joihin ei välttämättä liity sotilaallisen voiman käyttöä. Selvityksen lähtökohtana on turvata sotilaallisen
puolustuskyvyn tarpeet. Siten esittämämme malli on
suunniteltu täydentämään nykyistä järjestelmää, ei rapauttamaan sitä.
Selvityksen tuloksena esitetään päätöksentekoa
ja kokonaisturvallisuutta tukeva, yhdenvertainen
toimintamalli asepalveluksen ja siviilipalveluksen
yhdistävästä kansalaispalveluksesta. Mallissa esitetään, että asevelvollisuuslaki muutettaisiin laiksi
kansalaispalvelusvelvollisuudesta. Uusi laki koskisi
jokaista 18–30-vuotiasta Suomen kansalaista, ja sisältäisi kansalaispalveluksen. Kansalaispalvelus käsittäisi asepalveluksen ja nykyisen siviilipalveluksen
korvaavan varautumispalveluksen. Nykyisestä työpalvelumuotoisesta siviilipalveluksesta luovuttaisiin, ja
varautumispalvelus rakennettaisiin tukemaan yhteiskunnan siviilivalmiutta ja -varautumista. Merkittävänä
muutoksena olisi, että varautumispalvelus toteutettaisiin soveltuvin osin virtuaalisena ja pisteytykseen
perustuvana. Varautumispalvelus tulisi suorittaa 30
ikävuoteen mennessä osallistumalla kursseille, joista
muodostettaisiin siviilikriisinhallinnan koulutusmoduuleja. Varautumispalveluksen suorittaneiden osaaminen saataisiin viranomaisten tueksi häiriötilanteissa ja
poikkeusoloissa laajentamalla asevelvollisuusrekisteri
kokonaisturvallisuusrekisteriksi.
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Selvitys asevelvollisuusjärjestelmän
Kansalaispalvelus
kokonaisturvallisuuden
kehittämisestä
tueksi

Kannustimena
kansalaispalveluksen
suorittajille
myönnettäisiin tuloistaan verovähennys, joka olisi voimassa tiettyyn ikään saakka. Ne, jotka eivät osallistu
palvelukseen joutuisivat maksamaan enemmän veroa
kuin palveluksen suorittavat. Kansalaispalvelusvelvollisuuden voisi siis suorittaa kolmella eri tavalla:
1) osallistumalla asepalvelukseen, 2) osallistumalla varautumispalvelukseen tai 3) maksamalla veroa.
Puolustusvoimille taattaisiin oikeus valita soveltuvaksi
katsomansa henkilömäärä asepalvelukseen riittävän
puolustuskyvyn takaamiseksi. Koko ikäluokka velvoitettaisiin yleisiin kutsuntoihin, jotka toteutettaisiin
kaksivaiheisina. Ensimmäisessä vaiheessa koko ikäluokka täyttäisi verkossa sähköisen kyselylomakkeen,
jossa kerättäisiin perustietoa ikäluokasta. Toisessa
vaiheessa koko ikäluokka kutsuttaisiin kutsuntatilaisuuteen, joka toteutettaisiin kokonaisturvallisuuspäivän muodossa. Tilaisuudessa nuorille tarjottaisiin
perustietoa kokonaisturvallisuudesta ja maanpuolustuksesta.
Selvityksen tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää kokonaisturvallisuuden, yhteiskunnan kriisinkestävyyden
eli resilienssin ja maanpuolustustahdon ja -kyvyn vahvistamisessa sekä Itämeren alueen turvallisuusyhteistyön lujittamisessa.
Selvityksen toteuttajana on kokonaisturvallisuutta
edistävä, riippumaton turvallisuuspoliittinen ajatushautomo Elisabeth Rehn – Bank of Ideas. Yhdistyksen tavoitteena on toimia Pohjolan ja Baltian alueella
päätöksentekoa tukevana, alan tutkimustietoa tuottavana tahona, joka lisää kansalaisten osallistumista
yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.
Selvityksen kirjoittamisesta vastasivat kasvatustieteen
tohtori Kaisa-Maria Tölli ja dosentti, filosofian tohtori
Tuomas Kuronen yhdessä työryhmän kanssa, johon
kuuluivat Ossi Leander, Emilia Mustajärvi sekä muita
ryhmän työtä tukeneita henkilöitä.
Selvitys on toteutettu yhteiskehittelyn avulla, ja siihen
on osallistettu aihealueen keskeisiä kansallisia asiantuntijoita ja päättäjiä. Selvityksen pääaineisto kerättiin
suunnitteluseminaarissa, johon osallistui lähes 100
asiantuntijaa ministeriöistä, viranomaisista, järjestöistä, elinkeinoelämästä, yliopistoista ja tutkimuslaitoksista. Myöhemmin seminaariaineistoa on täydennetty
lisähaastatteluilla. Selvitystyötä ovat tukeneet Lotta
Svärd Säätiö ja Jenny ja Antti Wihurin rahasto. Lämmin kiitos tukijoille ja kaikille selvitysprosessiin osallistuneille!

1 JOHDANTO
1.1 Asevelvollisuusjärjestelmä
turvallisuusympäristön muutoksessa
Itämeren alueen turvallisuus on heikentynyt Krimin valtauksen ja Itä-Ukrainan konfliktin myötä.
Alueen sotilasstrateginen merkitys on kasvanut
ja sotilaallinen toiminta ja sotilaalliset jännitteet
ovat lisääntyneet. Samalla sotilaallisten kriisien ennakkovaroitusaika on lyhentynyt, kynnys
voimankäyttöön alentunut ja yhteiskunnan haavoittuvuus lisääntynyt.1
Suomen lähialueen valtiot ovat reagoineet turvallisuusympäristön muutokseen uudistamalla
asevoimia kansallisen puolustuksen tarpeisiin.
Aiemmin lakkautettuja asevelvollisuusjärjestelmiä ollaan palauttamassa. Norja on siirtynyt
vuonna 2015 sukupuolineutraaliin asevelvollisuuteen, ja Ruotsi on siirtymässä samaan
vuonna 2018. Liettua palautti asevelvollisuuden
vuonna 2015, ja samaa suunnittelee nyt myös
Saksa.
Poikkeuksena muihin Pohjoismaihin ja Baltian
maihin, Suomessa on käytössä yleinen asevelvollisuus. Sen säilyttäminen on nähty oloissamme ja nykyinen kehitys huomioiden kannattavana ja kustannustehokkaana ratkaisuna.
Maanpuolustuksella on Suomessa poikkeuksellisen vahva perinne ja tuki. Maanpuolustustahto ja luottamus armeijaan on meillä vahvinta
koko Euroopassa.2 Keskeisistä sidosryhmistä
erityisesti Puolustusvoimat pitää nykyistä asevelvollisuusjärjestelmää riittävänä etenkin sen
suhteen, että sen puitteissa pystytään tuottamaan riittävät sodan ajan joukot koko Suomen
1
2

3
4
5
6

puolustamiseksi. Välitöntä tarvetta muutoksille
ei siis sodan ajan joukkotuotannon näkökulmasta ole.3
Toimintaympäristön muutoksen nopeus ja ennakoimattomuus kohdistuu epävarmuustekijöinä
kuitenkin myös Suomen sisäiseen turvallisuuteen, ja vaatii yhä moninaisempaa osaamista ja
yhteistyön tiivistämistä yhteiskunnan eri tasojen
ja tahojen välillä. Sotilaallista voimankäyttöä
Suomea vastaan tai sillä uhkaamista ei voida
sulkea pois. Kriisiaikana Suomeen kohdistuva
keinovalikoima tulisi olemaan laaja ja sisältäisi
sotilaallisia ja ei-sotilaallisia keinoja, mm. kyberhyökkäysten, taloudellisten painostuskeinojen,
informaatio-operaatioiden ja väestön keskuuteen tehtävien rajoitettujen fyysisten iskujen
avulla.4
Yhteiskunnan varautuminen toteutetaan Suomessa ainutlaatuisen kokonaisturvallisuuden
yhteistoimintamallin pohjalta. Siinä yhteiskunnan elintärkeistä toiminnoista huolehditaan yhteistyössä viranomaisten, elinkeinoelämän, järjestöjen ja kansalaisten kanssa.5
Sodan ja rauhan sekä ulko-, sisä-, turvallisuusja puolustuspolitiikan rajojen hämärtyminen
edellyttävät puolustukselle asetettujen vaatimusten laajentamista. Lähinaapuriemme uudistuvat asevelvollisuusjärjestelmät herättävät
pohtimaan myös oman järjestelmämme uudistamista. Keskeisiksi teemoiksi ovat nousseet
naisten nykyistä laajempi osallistaminen maanpuolustukseen, siviilipalveluksen muutostarpeet, kutsuntojen ulottaminen koko ikäluokalle
sekä ase- ja siviilipalveluksen yhdistävä kansalaispalvelus.6 Asepalveluksen laajentamisen
kansalaispalvelukseksi on nostanut aiemmin

VNS 5/2017, 5–10.
Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) viimeisimmän mielipidetutkimuksen (2017) mukaan miehistä 81 % ja naisista 80 % kannatti nykyistä asevelvollisuusjärjestelmää. Kuitenkin tasavallan presidentti Sauli Niinistö on todennut, ettei puolustuksemme voi takertua tuttuun ja tunnettuun
järjestelmään, vaan toimintaa tulee kehittää yhä nopeammin ilmeneviin ja muuttuviin turvallisuusuhkiin ja kriiseihin. (MTS 2017; Tasavallan presidentin
puhe kadettien ylentämistilaisuudessa 25.8.2016.)
Savon Sanomat 26.3.2018.
Ks. esim. VNS 5/2017; VNS 7/2016; Teabeamet 2017; Salonius-Pasternak & Limnéll 2015.
YTS 2017, 6–7.
Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta (MTS) esitti vuoden 2008 ja 2010 mielipidetutkimuksissa kysymyksen: ”Miten suhtaudutte, että Suomessa
siirryttäisiin sekä miehiä että naisia koskevaan kansalaispalvelukseen, joka voitaisiin suorittaa joko siviili- tai varusmiespalveluna. Suhtaudutteko myönteisesti vai kielteisesti?” Vuonna 2008 myönteisesti vastasi miehistä 42 % ja naisista 51 %, ja vuonna 2010 myönteisesti miehistä vastasi 45 % ja 		
naisista 52 %. MTS ei ole selvittänyt kansalaisten mielipiteitä kansalaispalvelukseen liittyen vuoden 2010 jälkeen. (MTS 2010; MTS 2008.) Sen sijaan
Reserviläisliitto ry toteutti vuonna 2018 Kantar TNS:n toimesta kyselyn 1 000:lle suomalaiselle siitä, että tulisiko Suomessa siirtyä miehiä ja naisia koskevaan kansalaispalvelusvelvollisuuteen, jonka voisi suorittaa joko asepalveluksena tai yleisenä kriisivalmiuspalveluksena. Vastaajista 30 % kannatti ajatusta. Eniten kannatusta kaikille pakollinen kansalaispalvelus sai nuorten keskuudessa. Vain miehiä koskevaa asevelvollisuutta kannatti yli 65-vuotiaista
jopa 82 % ja maaseudulla asuvista 77 %. Sen sijaan kansalaispalvelusvelvollisuutta kannatti alle 24-vuotiaista 45 %, opiskelijoista 54 % ja korkeakoulutetuista 44 %. (Reserviläisliitto 27.2.2018.)
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esille muun muassa Puolustusministeriön tilaama Risto Siilasmaan johtama selvitysryhmä
(2010)7 ja Työ- ja elinkeinoministeriön kehittämistyöryhmä (2011)8.
Kansalaispalveluksen kehittämistä puoltavat
tavoitteet sukupuolten tasa-arvosta ja nuorten osallisuudesta, ja malli saa kannatusta yli
puoluerajojen. Haasteena on kuitenkin kansalaispalvelus-käsitteen monitulkintaisuus ja
tutkimustiedon puute. Eri puolueet ja tahot
määrittelevät kansalaispalveluksen omista tarkoitusperistään käsin. Osa näkee kansalaispalveluksen asevelvollisuudesta luopumisen
mahdollistajana, osa taas pitää sitä asevelvollisuutta täydentävänä järjestelmänä.9 Selvitystä
kansalaispalveluksen sisällöstä ja toteuttamisesta ei ole aiemmin tehty. Tämä selvitys onkin
ensimmäinen aihetta koskeva selvityshanke.
1.2 Selvityksen tarkoitus ja tavoitteet
Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa todetaan, että monet hallitusten
väliseen keskusteluun nousevat teemat saavat
alkunsa ei-valtiollisten instituutioiden ja kansalaisjärjestöjen piirissä. Yhteistyön tiivistäminen
yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa on selonteon mukaan välttämätöntä, sillä se vahvistaa
olennaisesti kriisinsietokykyä ja varautumista
häiriötilanteisiin.10 Tämä selvitys on uudenlainen avaus asevelvollisuusjärjestelmän kehittämiseksi, päätöksenteon tueksi ja osallistavan
kansalaiskeskustelun lisäämiseksi.

7
8
9
10

6

Selvitys on syntynyt vastauksena kansalaispalvelusta koskevan tiedon tarpeeseen. Sen tarkoituksena on tuottaa päätöksentekoa tukevaa
tietoa siitä, mitä asepalveluksen ja siviilipalveluksen yhdistävä, yhdenvertainen kansalaispalvelus voisi tarkoittaa, mistä oikeudellisista
ja taloudellisista kysymyksistä käsin sitä tulisi
tarkastella ja miten se voitaisiin toteuttaa.
Nykyinen asevelvollisuusjärjestelmä on rakennettu sotilaallisen puolustuskyvyn tarpeisiin.
Selvityksen ensisijaisena tavoitteena on selvittää, voisiko kansalaispalvelus vastata nykyistä
järjestelmää laajemmin kokonaisturvallisuuden
tarpeisiin, ja kattaa siten myös muut yhteiskunnan elintärkeät toiminnot.
Selvityksen tuloksena rakennetaan päätöksentekoa tukeva toimintamalli asepalveluksen
ja siviilipalveluksen yhdistävästä kansalaispalveluksesta. Selvityksen tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää myös kokonaisturvallisuuden,
yhteiskunnan kriisinkestävyyden eli resilienssin ja maanpuolustustahdon ja -kyvyn vahvistamisessa sekä Itämeren alueen turvallisuusyhteistyön lujittamisessa.
Tämän selvityksen tarkoituksena on tarjota
perusta kansalaispalvelusta koskevalle yhteiskunnalliselle keskustelulle, jatkotutkimukselle
ja lähitulevaisuudessa toivottavasti toteutettavalle parlamentaariselle selvitystyölle.

Siilasmaa ym. 2010.
Siviilipalveluksen kehittämistyöryhmä 2011.
Ks. esim. Reserviläisliitto 27.2.2018; HS 17.11.2017; SK 33/2017; SK 40/2016.
VNS 7/2016, 17, 31.

Kansalaispalvelus kokonaisturvallisuuden tueksi

2 		 TUTKIMUSKYSYMYKSET
		 JA MENETELMÄT
2.1 Tutkimuskysymykset
Selvityksen päätutkimuskysymyksenä on:
● Miten koko ikäluokkaa koskeva
kansalaispalvelus voisi tukea yhteiskunnan
kokonaisturvallisuutta?
Päätutkimuskysymystä tukevat
alatutkimuskysymykset:
● Miten kansalaispalvelus voisi vastata
tulevaisuuden toimintaympäristön vaatimuksiin nykyistä järjestelmää kattavammin?
● Miten hyödyntää Pohjoismaiden ja Baltian
maiden puolustusjärjestelmiä ja niistä
kerättyjä kokemuksia kansalaispalveluksen
kehittämisessä?
● Miten osallistaa asepalveluksen käymätön
enemmistö yhteiskunnan kokonaisturvallsuuden tuottamiseen ja erityisesti maanpuolustukseen?
● Miten vahvistaa yksityisen ja kolmannen 		
sektorin roolia kokonaisturvallisuuden
tuottamisessa ja ylläpitämisessä?
● Millaisia kustannuskysymyksiä tulee
huomioida kansalaispalvelusta rakennettaessa?
● Millaisia lainsäädännöllisiä muutostarpeita
tulisi huomioida kansalaispalvelusmallissa?

2.2 Menetelmät
Selvitys toteutettiin yhteiskehittely-menetelmän (co-creation) avulla. Sillä tarkoitetaan eri
tahojen yhteistyötä, jossa kehitetään tuotteita,
ratkaisuja, prosesseja ja työtapoja. Myös asiakas osallistetaan yhteiskehittelyssä palveluiden
kehittämiseen, jolloin hänen osaamista ja kokemusta palveluista voidaan hyödyntää. Yhteiskehittely onkin avointa innovaatiotoimintaa, joka
edesauttaa hiljaisen tiedon saamista käyttöön.
Yhteiskehittelyn on nähty edistävän kuulluksi
tulemista ja poliittista osallisuutta, ja siten vahvistavan demokratiaa. 11
Selvityksen tekemiseen on osallistettu aihealueen keskeisiä kansallisia asiantuntijoita ja päättäjiä niin julkiselta, yksityiseltä kuin kolmanneltakin sektorilta. Niin kutsuttuna asiakkaana
toimivat siis asiantuntijat sekä Suomen kansa,
jonka tarpeisiin toimintamallia suunnitellaan.
Selvityksen aineisto koostuu
(1) aiemmista selvityksistä ja tutkimuskirjallisuudesta
(2) asiantuntijaseminaarissa tehdyistä
muistiinpanoista ja ryhmätöiden lopputuotoksista
(3) asiantuntijahaastatteluista.
Selvityksen pääaineisto kerättiin 29.9.2016
Katajanokan Kasinolla järjestetyssä asiantuntijaseminaarissa, johon osallistui noin 100
asiantuntijaa ja päättäjää ministeriöistä, viranomaisista, järjestöistä, elinkeinoelämästä, yliopistoista sekä tutkimuslaitoksista. Seminaariin
osallistujat jaettiin kolmeen työryhmään, joissa
kansalaispalvelusta tarkasteltiin tulevaisuuden
turvallisuusuhkiin vastaamisen, yhdenvertaisuuden ja oikeuden sekä talouden näkökulmasta. Tilaisuuden avasivat ministeri Elisabeth
Rehn ja puolustusministeri Jussi Niinistö. Myöhemmin seminaariaineistoa täydennettiin haastattelemalla aiheeseen liittyviä kansallisia asiantuntijoita.
11

Cochoy 2015; Ramaswamy ym. 2014; Kaskinen ym. 2013;
ks. myös Kiiski-Kataja ym. 2018.
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3 SELVITYKSEN TAUSTA
JA LÄHTÖKOHDAT
3.1 Maanpuolustus osana
kokonaisturvallisuutta
Suomessa yhteiskunnan varautuminen toteutetaan kokonaisturvallisuuden periaatteella.
Kokonaisturvallisuus tarkoittaa, että yhteiskunnan elintärkeät toiminnot turvataan normaalioloissa, häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa12
yhteistyössä eri turvallisuustoimijoiden kanssa, joita ovat valtionhallinto, viranomaiset, elinkeinoelämä, maakunnat ja kunnat, yliopistot ja
tutkimuslaitokset, järjestöt, yhteisöt ja yksilöt.
Yhteiskunnan turvallisuusstrategia 2017 painottaa järjestöjen roolia viranomaisten tukena
aiempaa enemmän. Järjestöjen merkitys viranomaisyhteistyössä tulee myös lähivuosina
kasvamaan.13

Yhteiskunnan elintärkeät toiminnot on määritelty Yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa.
Niitä ovat:
●
●
●
●
●
●
●

johtaminen
henkinen kriisinkestävyys
väestön toimintakyky ja palvelut
talous, infrastruktuuri ja huoltovarmuus
sisäinen turvallisuus
puolustuskyky
kansainvälinen ja EU-toiminta.14

ELINTÄRKEÄT TOIMINNOT
Johtaminen

Henkinen
kriisinkestävyys

Kansainvälinen
ja EU-toiminta

Väestön
toimintakyky
ja palvelut

Puolustuskyky

Talous,
infrastruktuuri,
huoltovarmuus

Sisäinen
turvallisuus
Yhteiskunnan elintärkeät toiminnot. Kuva: Turvallisuuskomitea.

12

13
14

8

Poikkeusoloja ovat Valmiuslain (1522/2001) 3 § mukaan seuraavat: (1) Suomeen kohdistuva aseellinen tai siihen vakavuudeltaan rinnastettava hyökkäys ja
sen välitön jälkitila; (2) Suomeen kohdistuva huomattava aseellisen tai siihen vakavuudeltaan rinnastettavan hyökkäyksen uhka, jonka vaikutusten torjuminen
vaatii tämän lain mukaisten toimivaltuuksien välitöntä käyttöönottamista; (3) väestön toimeentuloon tai maan talouselämän perusteisiin kohdistuva erityisen
vakava tapahtuma tai uhka, jonka seurauksena yhteiskunnan toimivuudelle välttämättömät toiminnot olennaisesti vaarantuvat; (4) erityisen vakava suuronnettomuus ja sen välitön jälkitila; sekä (5) vaikutuksiltaan erityisen vakavaa suuronnettomuutta vastaava hyvin laajalle levinnyt vaarallinen tartuntatauti.
YTS2017.
YTS2017; Turvallinen Suomi 2015.

Kansalaispalvelus kokonaisturvallisuuden tueksi

Nykyinen asevelvollisuusjärjestelmä on rakennettu kansallisen sotilaallisen puolustuskyvyn
tarpeisiin. Koko Suomea on kyettävä puolustamaan. Nykyinen asevelvollisuusjärjestelmä on
tehokas tapa ylläpitää sekä rauhan ja sodan
ajan sotilaallinen puolustuskyky.15 Suomen
sotilaallisen puolustamisen ohella asevelvollisuusjärjestelmä tukee Puolustusvoimien tehtävien mukaisesti muita viranomaisia sekä kansainvälisen avun antamista ja kansainvälistä
sotilaallista kriisinhallintaa.16
Kansalaispalveluksen avulla voitaisiin kuitenkin
vastata nykyistä asevelvollisuusjärjestelmää
laajemmin useampien yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen tarpeisiin. Häiriötilanteissa ja
poikkeusoloissa kansalaispalvelus voisi tukea
puolustuskyvyn ohella kokonaisturvallisuutta,
muun muassa väestön- ja ympäristönsuojelun,
pelastustoimen, sosiaali- ja terveydenhuollon,
kyber- ja informaatioturvallisuuden ja huoltovarmuuden osalta. Tavoitteena on siis rakentaa toimintamalli, joka vastaisi myös sellaisiin
Yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa esitettyihin turvallisuusuhkiin, joihin ei välttämättä liity sotilaallisen voiman käyttöä. Tällaisia uhkamalleja ovat mm. voimahuollon, tietoliikenteen
ja -järjestelmien, kuljetuslogistiikan, elintarvikehuollon, väestön terveydenhuollon ja hyvinvoinnin sekä rajaturvallisuuden vakavat häiriöt,
suuronnettomuudet, ympäristöuhat, terrorismi
sekä poliittinen ja taloudellinen painostus.17
3.2 Kansalaispalveluksen määrittely
Kansalaispalvelus on määritelty monitulkintaisesti yhteiskunnallisessa keskustelussa.
Useimmiten kansalaispalvelus on ymmärretty
joko nykyisen asevelvollisuusjärjestelmän korvaavana tai sitä täydentävänä järjestelmänä
tai ainoastaan siviilipalveluksen korvaavana
mallina. Lisäksi kansalaispalvelus on nähty
nykyjärjestelmää yhdenvertaisempana, enemmän valinnanvapautta sisältävänä ja paremmin kokonaisturvallisuutta tukevana.

15
16
17

Keskeisin ero kansalaispalvelusta koskevissa
tulkinnoissa koskee sitä, että tulisiko palveluksen perustua pakkoon vai vapaaehtoisuuteen.
Osa näkee kansalaispalveluksen mahdollisuutena luopua asevelvollisuudesta, osa taas
sitä täydentävänä järjestelmänä. Puolustusministeriön alaisen Maanpuolustustiedotuksen
suunnittelukunnan (MTS) mielipidetutkimuksissa (2008/2010) kansalaispalvelus on määritelty naisia ja miehiä koskevaksi yleiseksi kansalaispalvelukseksi, joka voitaisiin suorittaa
joko siviili- tai varusmiespalveluna.
Tässä selvityksessä kansalaispalvelus ymmärretään MTS:n määritelmän mukaisesti naisia ja
miehiä koskevaksi ase- ja siviilipalveluksen yhdistäväksi palvelukseksi, jonka tarkoituksena
on tukea kokonaisturvallisuutta normaaliolojen
häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.
3.3 Kansalaispalveluksen vastaaminen 		
turvallisuusuhkiin
Suomen turvallisuusjärjestelmän reunaehdot
ja tarkka muoto muodostavat laajan kokonaisuuden. Tämän selvityksen lähtökohtana on
yhteiskunnan kriisinkestävyys eli resilienssi
– kyky selviytyä vastoinkäymisistä. Globalisaatio, digitalisaatio sekä viimeisimpänä megatrendinä tekoäly ovat asettaneet kokonaan
uudenlaisia haasteita kaikille suunnitelmille ja
tilannearvioille. Myös Suomen turvallisuusympäristö on elänyt viime vuosien aikana tavalla,
johon ei olla totuttu rautaesiripun romahtamisen jälkeen.
Tässä selvityksessä käsittelemme Suomea
ensisijaisesti yhteiskuntana, jonka täytyy selviytyä mistä tahansa tilanteesta. Lisäksi on
huomattava, että suomalaisen turvallisuusjärjestelmän muoto on pitkälle tulevaisuuteen
vaikuttava tekijä, johon ei voida varautua minkään yksittäisen ajanhetken geostrategisen tai
-poliittisen tilanteen perusteella. Toisin sanoen,
emme tiedä, emmekä voi tietää, mitä tulevaisuus tuo tullessaan.

Savon Sanomat 26.2.2018.
Puolustusvoimat 2018.
YTS2017, 26.
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Näkökulma, jonka mukaan ensin tulee määrittää haluttu toiminnan taso, ja sen jälkeen
resursoida asianmukaisesti, harvoin toteutuu
käytännössä – kuten liike-elämän tai yhteiskuntapolitiikan taitajat asian tuntevat. Pikemminkin budjettipäätöksiin vaikuttavat tiettyyn
asiakokonaisuuteen käytettävissä olevat määrärahat ja poliittinen ilmapiiri. Toimeenpanevan organisaation tehtävänä on yrittää tuottaa
mahdollisimman paljon laadukasta “palvelua”
käytettävissä olevilla resursseilla. Näin on
myös kansallisen turvallisuuden suhteen.
Resilienssin näkökulmasta on myös tavoiteltavaa, että yhteiskunnan käytettävissä on
parhaat voimavarat: niin materiaaliset, taloudelliset kuin inhimillisetkin. Tämä edellyttää
korkean maanpuolustustahdon lisäksi sitä,
että toiminnan merkitys ja tavoitteet tehdään
läpinäkyviksi. On koko maan etu, että toiminnan näkökulmasta maan parhaat voimat käyttävät energiaansa ja osaamistaan kansallisen
turvallisuuden ylläpitämiseen. Tässä koko
ikäluokan osallistaminen on tärkeää. Näin ollen toteamme, että sukupuolittuneeseen asevelvollisuuteen nojaava nykyjärjestelmä ei ole
sen enempää ajan- kuin tarkoituksenmukainenkaan.18

Perustuslaki (731/1999) sisältää neljä säännöstä, jotka täsmentävät sotilaallista maanpuolustusta. Ensimmäisellä säännöksellä täsmennetään se seikka, että Puolustusvoimien
organisoinnin päävaihtoehto on yleinen asevelvollisuus. Tämän velvollisuuden tarkoituksena nähdään isänmaan puolustaminen (PeL
127.1 §). Tasavallan presidentille annetaan
Puolustusvoimien ylipäällikkyys (128.1 §) toisella säännöksellä. Kolmas säännös säätää
presidentin käyttävän ylipäällikön valtaansa
ministerin myötävaikutuksella, sen mukaan
kuin lailla säädetään (PeL 58.5 §). Tasavallan
presidentti päättää sodasta ja rauhasta eduskunnan suostumuksella (PeL 93.1 §) neljännen säännöksen mukaan.20
Suomen puolustuksen keskeinen osa on asevelvollisuus,21 jonka laissa määritelty alkuperäinen peruste löytyy hallitusmuodon (94/1919)
75 §:stä. Yleisestä, jokaista kansalaista koskevasta maanpuolustusvelvollisuudesta on säädetty hallituksen esityksessä (1/1998):

3.4 Maanpuolustusvelvollisuus
oikeudellisena ilmiönä

Perustuslain 127 § 1 momentin mukaan jokainen Suomen kansalainen on velvollinen osallistumaan isänmaan puolustukseen tai avustamaan sitä sen mukaan kuin laissa säädetään.

Maanpuolustuksen katsotaan usein esitetyn
määrittelyn mukaisesti käsittävän kaikki ne toimet, joita rauhan ja sodan aikana suoritetaan
valtakunnan valtiollisen riippumattomuuden,
alueellisen koskemattomuuden, kansakunnan
olemassaolon, kansalaisten laillisten oikeuksien, toimeentulon ja elinmahdollisuuksien
turvaamiseksi kaikissa oloissa. Maanpuolustuksen keskeistä toimintaa kutsutaan usein
sotilaalliseksi maanpuolustukseksi, jota varten

Maanpuolustusvelvollisuus käsittää velvollisuuden palvella Puolustusvoimissa ja siihen
liittyen velvollisuuden osallistua muuhun välittömästi tai välillisesti maanpuolustustarkoitusta varten järjestettyyn koulutukseen
tai palveluun22. Säännöksessä vahvistetaan
maanpuolustus jokaisen Suomen kansalaisen
valtiosääntöön perustuvaksi velvollisuudeksi
ikään ja sukupuoleen katsomatta. Säännös
myös itsessään valtuuttaa säätämään lailla

18

19
20
21
22
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järjestettyä organisaatiota kutsutaan Puolustusvoimiksi.19

Kaikille kansalaisille tarjottu maanpuolustus- ja turvallisuustietouden lisääminen on yksi selvityksen perustavoitteista, joka voidaan saavuttaa
yleisillä kutsunnoilla. Toinen tavoite liittyy sukupuolen merkityksen poistamiseen tai ainakin vähentämiseen maanpuolustukseen liittyvissä
henkilövalinnoissa. Sotilaallisen maanpuolustuksen alalle kuuluva henkilöresursointi on erillinen asia, jossa Puolustusvoimilla on perustellusti
oltava johtovastuu.
Jyränki 2000, 218.
Jyränki 2000, 218–219.
HE 1/1998.
Jyränki 2000, 219.
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näistä seikoista 23. Säännös itsessään ei määrittele maanpuolustusvelvollisuuden sisältöä.
Perustelut voidaan sitä vastoin johtaa hallituksen esityksestä.24 Säännöksen sisältäessä
sotilaallisen maanpuolustuksen lisäksi myös
muutkin isänmaan puolustamisen ja siinä
avustamisen tavat, voidaan lailla säätää vastaisuudessakin korvaavasta palvelusvelvollisuudesta niille, jotka ovat rauhan aikana
vapautettu aseellisesta tai aseettomasta palvelusta. Lisäksi säännöksen sanamuoto ei
näytä estävän pakollista, molempia sukupuolia
koskevaa asevelvollisuutta.25

Naiset voivat halutessaan suorittaa asepalveluksen vapaaehtoisesti. Naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta (194/1995) säädetään
lain 1 §:ssä:

Suomen kansallinen sotilaallinen puolustus
perustuu asevelvollisuuteen, joka on kohdennettu koskevaksi miehiä. Asevelvollisuuslaissa
säädetään miehiä koskevasta asevelvollisuudesta lain (1438/2007) 2 §:ssä:

Oikeus asepalveluksen suorittamiseen muuttuu asevelvollisuudeksi 45 päivän kuluttua siitä
hetkestä, kun vapaaehtoisesti palvelukseen
astunut nainen on aloittanut palveluksensa
(194/1995, 5 § 2 mom):

Jokainen miespuolinen Suomen kansalainen
on asevelvollinen sen vuoden alusta, jona hän
täyttää 18 vuotta, sen vuoden loppuun, jona
hän täyttää 60 vuotta, jollei jäljempänä toisin
säädetä.

Edellä 4 §:n 127 momentissa tarkoitetun
määräajan jälkeen nainen rinnastetaan
palveluksen aikana ja hänen siitä vapauduttuaan kaikilta osin asevelvolliseen.

Nainen voidaan hakemuksesta ottaa varusmiespalvelusta vastaavaan vapaaehtoiseen
asepalvelukseen (asepalvelus) siten kuin
tässä laissa säädetään, jos hän palvelukseen
astuessaan on Suomen kansalainen, täyttänyt
18 mutta ei 30 vuotta sekä terveydeltään ja
muilta henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan
asepalvelukseen sopiva.

Asevelvollisuudesta vapauttamisesta säädetään asevelvollisuuslain 3 §:ssä:
Vapautuksesta sotilaalliseen maanpuolustukseen osallistumisesta vakaumuksen perusteella säädetään siviilipalveluslaissa (1446/2007)
ja Jehovan todistajien vapauttamisesta asevelvollisuuden suorittamisesta eräissä tapauksissa annetussa laissa (645/1985). Asevelvollisuuden suorittamisen sijasta suoritettavasta
palveluksesta säädetään Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 12 §:ssä.26

23
24
25
26

27

Saraviita 2000, 579.
HE 1/1998, 181.
Saraviita 2000, 580.
Maanpuolustusvelvollisuuteen (perustuslain 127 §) on siis hallituksen esityksen (1/1998) mukaisesti pyritty mahduttamaan sekä asevelvollisuus
Puolustusvoimissa että siihen liittyen velvollisuus osallistua maanpuolustustarkoitusta palvelevaan muuhun koulutukseen. Näin ollen maanpuolustusvelvollisuuden on haluttu kattavan myös varusmiespalvelusta korvaava siviilipalvelus. Samalla perustuslain 127 § säädöksen on haluttu
tarjoavan mahdollisuuden säätää vastaisuudessa korvaavasta palvelusvelvollisuudesta niille, jotka ovat rauhan aikana vapautettuja aseellisesta
tai aseettomasta palveluksesta (PeVL 9 ja 10/1985 vp). Ahvenanmaan itsehallintolain 12 §:ssä on hallituksen esityksen (1/1998) mukaisesti
erityissäännöksiä asevelvollisuuden suorittamisen korvaavasta muusta palvelusta sellaisten henkilöiden osalta, joilla on Ahvenanmaan
kotiseutuoikeus.
Laki naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta (194/1995) 4.1§: Jos palveluksen aloittamismääräyksen saanut nainen ilmoittaa, ettei hän aloita
asepalvelusta, määräys on heti peruutettava. Jos asepalvelusta suorittava nainen 45 päivän kuluessa palveluksen aloittamispäivästä ilmoittaa, ettei
hän jatka palvelusta, hänet on heti kotiutettava.
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Siviilipalvelukseen tai aseettomaan palvelukseen naisilla on mahdollisuus hakeutua vasta tultuaan asevelvollisiksi 45 päivää varusmiespalvelusta suoritettuaan.
Tiivistäen, jokainen Suomen kansalainen on
siis perustuslain nojalla maanpuolustusvelvollinen, mutta asevelvollisuus koskee ainoastaan miehiä sekä niitä vapaaehtoisia
naisia, jotka ovat suorittaneet yli 45 päivää
varusmiespalvelusta. Asevelvollinen on velvoitettu suorittamaan 165, 255 tai 347 päivää
kestävä varusmiespalvelus. Vaihtoehtoisia
palvelusmuotoja asevelvollisuuden suorittamiseksi ovat 347 päivää kestävä siviilipalvelus, josta säädetään siviilipalveluslaissa, sekä 255 tai 374 päivää kestävä aseeton
palvelus, josta säädetään asevelvollisuuslain
(1438/2007) kuudennessa luvussa. Siviilipalvelus suoritetaan yhteiskunnalle hyödyllisenä työpalveluna pääasiassa julkisen tai
kolmannen sektorin työpaikoissa esimerkiksi
kunnan, valtion, yleishyödyllisen yhdistyksen
tai säätiön palveluksessa. Aseeton palvelus
taas suoritetaan varusmiespalveluksena, mutta sitä suorittava ei ole velvollinen käyttämään
palveluksessa asetta tai ampumatarvikkeita,
harjoittelemaan niiden käyttämistä eikä osallistumaan niiden huoltoon.28
Asevelvollisuuslain (1438/2007) 12 §:ssä säädettynä yksilöiden luokittelu ja palveluskelpoisuuden arviointi toteutetaan erillisessä kutsuntaprosessissa. Kutsunnoissa määritetään
asevelvollisen palveluskelpoisuus, ja sen
perusteella tehdään päätös yksilön palveluksesta. Lisäksi kutsunnoissa annetaan tietoa
maanpuolustusvelvollisuudesta ja edistetään
kansanterveystyötä. Yksilöiden luokittelu on
jo nykyisellään osa kutsuntaprosessia, joka
on kohdennettu miespuolisille ikäluokille.
Palveluskelpoisuudesta päätetään asevelvollisuuslain 9 § mukaisesti tietojen perus28
29

30
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teella, jotka asevelvollisesta, hänen terveydentilastaan sekä hänen fyysisestä ja
henkisestä suorituskyvystään saadaan. Näitä
tietoja selvitetään asevelvolliselta itseltään,
terveydenhuollon ammattihenkilön tarkastuksessa, soveltuvuuskokeessa ja 96 §:ssä
tarkoitetulta viranomaiselta. Lisäksi palvelukseen voidaan määrätä vain palveluskelpoinen
asevelvollinen.
3.5 Ase- ja siviilipalveluksen suorittamattomien osallistaminen
Vuosittain asepalveluksen suorittaa noin 21
000 asevelvollista. Siviilipalveluksen suorittaa
noin 2 000 asevelvollista. Prosentuaalisesti
tämä tarkoittaa, että miehistä asepalveluksen
suorittaa vuosittain noin 70 prosenttia ja siviilipalveluksen noin 7 prosenttia. Naisten vapaaehtoisen asepalveluksen suorittaa vuosittain
noin 500 naista ja siviilipalveluksen ainoastaan
noin viisi naista.29 Kaikkiaan ase- tai siviilipalveluksen suorittaa siis vuosittain noin 77 prosenttia miehistä ja noin 2 prosenttia naisista.
Vuosittaisesta ikäluokasta noin kuusi kymmenestä ei suorita minkäänlaista palvelusta. Tässä selvityksessä etsitäänkin vastauksia siihen,
miten yhteiskunta voisi osallistaa tämän aseja siviilipalveluksen käymättömän enemmistön
maanpuolustuksen ja kokonaisturvallisuuden
edistämiseksi.
Suurin asevelvollisuusjärjestelmän ulkopuolelle jäävä ryhmä on naiset. Naisten hakijamäärät
naisten vapaaehtoiseen varusmiespalvelukseen ja myös vapaaehtoiseen maanpuolustukseen ovat olleet viime vuosina kasvussa.
Naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen haki
vuonna 2018 ennätysmäärä naisia. Huolimatta naisten maanpuolustuksellisen motivaation
kasvusta, on naisten määrä suhteessa vuosittain aloittavien varusmiesten kokonaismäärään edelleen marginaalinen (noin 2 %).30

Asevelvollisuuslaki 28.12.2007/1438; Siviilipalveluslaki 28.12.2007/1446; Laki naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta (194/1995); Sivariin.fi.
Vuonna 2017 kutsuntaikäisen miesikäluokan suuruus oli noin 30 700 ja naisikäluokan suuruus noin 28 000. Jokainen vuonna 2017 18 vuotta
täyttänyt mies sai Puolustusvoimilta velvoittavan kirjeen osallistua kutsuntoihin. Miehistä ¾ määrättiin ase- tai siviilipalvelukseen.
(Ks. esim. Savon Sanomat 26.2.2018.)
Vuonna 2018 naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen haki yhteensä 1 516 naista, mikä on enemmän kuin koskaan aiemmin. Vuonna 2017 naisia
hakeutui armeijaan 1 126, joten kasvua edelliseen vuoteen on lähes 35 % (!). Vuonna 1995 – jolloin naiset pääsivät Suomessa ensimmäistä kertaa
suorittamaan asepalvelusta – hakijoita oli 793. Myös naisten osallistujamäärä vapaaehtoista maanpuolustus- ja turvallisuuskoulutusta tarjoavan
Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK:n kursseille on kasvanut viime vuosina lähes 20 %, noin 6 000:sta (2011) noin 9 200:n (2017). Naisten vapaaehtoista varautumis- ja turvallisuuskoulutusta tarjoavan Naisten Valmiusliiton NASTA-varautumisharjoituksetkin täyttyvät muutamassa
minuutissa ja kaikki halukkaat eivät mahdu mukaan harjoituksiin. (Ks. esim. Yle 5.3.2018; MPK 2018; MPK 2017.)
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Naissotilaiden prosentuaalinen osuus asevoimissa on Suomessa huomattavasti vähäisempi kuin muissa Pohjoismaissa ja Baltian maissa
– sekä suurimmassa osassa länsimaita yleensä.31 Naispuolisten varusmiesten prosentuaalisen määrän vähäisyys Puolustusvoimissa on
osaltaan myös organisatorinen haaste, sillä
marginaalisessa asemassa naiset kokevat
miehiä enemmän eriarvoisuutta ja epäasiallista kohtelua.32
Naisten ohella ase- ja siviilipalveluksen ulkopuolelle jää jopa yli 20 prosenttia miespuolisesta ikäluokasta. Useimmat miehistä karsiutuvat palveluksesta terveydellisistä syistä,
kuten mielenterveyshäiriön, astman, diabeteksen, ylipainon tai fyysisen vamman takia. Heistä osa voi olla suuressa vaarassa syrjäytyä.33
Kutsuntoja on pidetty erinomaisena mahdollisuutena tavoittaa syrjäytymisvaarassa olevia nuoria. Niihin onkin nähty kannatettavana
osallistaa Puolustusvoimien ohella myös muita
viranomaisia ja toimijoita.34 Lisäksi asevelvollisuusjärjestelmän ulkopuolelle jäävät Jehovan
todistajat ja ahvenanmaalaiset.
3.6 Maanpuolustusvelvollisuus
poikkeusoloissa
Varusmiespalveluksen jälkeen asepalveluksen
suorittanut siirtyy reserviin35. Reserviläisten
osaamista ylläpidetään kertausharjoituksilla,

31
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joihin heidät voidaan käskeä erikseen. Lisäksi
reserviläisille järjestetään yhteistyössä Puolustusvoimien ja Maanpuolustuskoulutusyhdistys
MPK:n toimesta vapaaehtoisia harjoituksia ja
koulutuksia. Reserviin kuuluu noin 900 000
suomalaista. Käytännössä sodan ajan vahvuus on kuitenkin 230 000 sotilasta, johon
tarvittaessa sisällytetään uusimman puolustusselonteon mukaisesti myös Puolustusvoimiin liitettävät rajajoukot. Tuolloin sodan ajan
joukkojen määrä on noin 280 000 sotilasta.36
Varusmiespalveluksesta poiketen siviilipalvelus ei tuota reserviä. Siviilipalveluksen suorittanut kuuluu kuitenkin niin sanottuun siviilivarantoon.37
Tasavallan presidentti voi normaaliolojen vakavassa häiriötilanteessa ja poikkeusoloissa
määrätä reserviin ja siviilivarantoon kuuluvia
ylimääräiseen palvelukseen tai määrätä heidän liikekannallepanosta. Siviilivarantoon kuuluvat toimivat tuolloin siviilipalveluskeskuksen,
pelastusviranomaisten, pelastustoimintaan ja
väestönsuojeluun osallistuvien viranomaisten
tai opetusministeriön ja sen alaisten virastojen
johtamana tai alaisuudessa.38
Poikkeusoloissa jokaista Suomessa asuvaa 18–68-vuotiasta, jolla on Kotikuntalain
(201/1994) mukaan kotikunta Suomessa, koskee myös Valmiuslain (1552/2011) mukaan
työvelvollisuus ja väestönsuojeluvelvollisuus.

Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa naisten määrä suhteessa vuosittain aloittavien varusmiesten kokonaismäärään on jo noin 20 %. Nato-maiden
asevoimissa naissotilaita on keskimäärin 10,8 %. Muissa Pohjoismaissa ja Baltian maissa asepalvelusta myös kehitetään aktiivisesti tasa-arvoisemmaksi. Norjassa ja Ruotsissa asevelvollisuus koskee sekä miehiä että naisia, ja Tanskassa myös naiset saavat kutsun kutsuntoihin.
(SOU 2016:63; Steder 2018; Forsvaret 2018; Siplane 2018.) On kuitenkin tärkeä huomioida, etteivät eri maiden naissotilaiden prosentuaaliset
osuudet ole täysin vertailukelpoisia johtuen maiden erilaisista puolustusratkaisuista ja geopoliittisista asemista.
Naisista jopa 47 % kokee varusmiespalveluksessa eriarvoista kohtelua, 42 % kiusaamista ja 27 % seksuaalista häirintää. Miehistä eriarvoista
kohtelua kokee varusmiespalveluksessa 20 %, kiusaamista 14 % ja häirintää alle 7 %. (Leinonen ym. 2017.)
Nuorten aikuisten syrjäytymisestä aiheutuu suurta haittaa sekä yksilölle että yhteiskunnalle. Suomessa oli vuonna 2017 69 000 syrjäytynyttä alle
30-vuotiasta nuorta. Tämä voi maksaa vuodessa noin 1,4 miljardia euroa eli noin 20 000 euroa henkeä kohti (Hilli ym. 2017.)
Siilasmaa ym. 2010.
Asevelvollisuuslaki 28.12.2007/1438. Lain 49 §:n mukaan miehistöön kuuluva kuuluu reserviin 50. ikävuoden loppuun ja upseeri, opistoupseeri
ja aliupseeri 60. ikävuoden loppuun. Lisäksi ne asevelvolliset, jotka eivät ole vielä ehtineet suorittaa varusmiespalvelusta, jotka eivät kuulu enää
reserviin ja jotka on vapautettu palveluksesta rauhan aikana kuuluvat varareserviin.
Puolustusvoimat 2018c; VNS 5/2017.
Siviilipalveluslain 2 §:n mukaan siviilipalveluksen suorittanut kuuluu siviilivarantoon 50. ikävuoden loppuun, ja sen jälkeen lisävarantoon 60.
ikävuoden loppuun. Lisävarantoon kuuluvat myös ne siviilipalvelusvelvolliset, jotka eivät ole ehtineet aloittaa palvelusta tai jotka ovat keskeyttäneet
palveluksen.
Asevelvollisuuslaki 28.12.2007/1438, 9 luku; Siviilipalveluslaki 28.12.2007/1446, 9 luku. Yleisen liikekannallepanon aikana palvelukseen voidaan
määrätä myös varareserviin ja lisävarantoon kuuluvat – yli 50-vuotiaat kuitenkin vain eduskunnan suostumuksella.
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Työvelvollisuudella tarkoitetaan maanpuolustuksen, väestön suojaamisen, terveydenhuollon, vähimmäistoimeentulon ja huoltovarmuuden kannalta välttämätöntä työtä.
Väestönsuojeluvelvollisuus taas kattaa sammutus-, pelastus-, ensiapu-, huolto-, raivausja puhdistustehtävien suorittamisen sekä
väestönsuojeluorganisaation johto- ja erityistehtäviä, hätäkeskustehtäviä tai muita näihin
rinnastettavia, väestön suojelemiseksi välttämättömiä tehtäviä.39
Työnantajalla voi olla poikkeusoloissa asevelvollisuuslain 89 §:n mukaisesti oikeus varata
henkilöstönsä jäseniä kriittisiin töihin. Tuolloin
työntekijän poikkeusolojen tehtävä voi olla toimia työnantajan palveluksessa yhteiskunnan
elintärkeiden toimintojen turvaamiseksi.40
Lisäksi yhteiskunnan häiriötilanteissa – kuten suuronnettomuuksissa – asevelvollisia
voidaan määrätä asevelvollisuuslain 79 §:n
mukaan tasavallan presidentin päätöksellä ja
valtioneuvoston esityksestä enintään 14 vuorokaudeksi tehtäviin, jotka eivät vaadi sotilaallisten voimakeinojen käyttämistä.
3.7 Vapaaehtoinen maanpuolustus
kokonaisturvallisuuden tukena
Vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta säädetään laissa vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta (556/2007):
Tässä laissa säädetään viranomaisten valvonnassa ja ohjauksessa järjestettävästä vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta, jolla kehitetään kansalaisten ja viranomaisten valmiuksia
osallistua yhteiskunnan tukemiseen vakavissa
häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Lisäksi
lain tarkoituksena on edistää maanpuolustuskykyä.
Vapaaehtoinen maanpuolustus sekä eri hallinnonalojen vapaaehtoiseen maanpuolustukseen liittyvien toimien yhteensovittaminen
kuuluu lain 3 § mukaan Puolustusministeriön

toimialaan. Lisäksi ministeriön vastuulle on
asetettu vapaaehtoisen sotilaallisen koulutuksen ohjaus ja valvonta. Puolustusvoimien
pääesikunnan tehtäväksi on asetettu vapaaehtoiseen maanpuolustuskoulutukseen kuuluvien sotilaallisten tehtävien johto sekä muun
toiminnan ohjaus, tukeminen ja valvonta. Rajavartiolaitos voi lain 3 § säädetyn mukaisesti
osallistua vapaaehtoisen maanpuolustuksen
edistämiseen.
Suomen kokonaisturvallisuuden vahvuutena
on aktiivinen ja laaja vapaaehtoinen järjestöverkosto. Järjestöt kouluttavat naisia ja miehiä
monipuolisesti arjen turvallisuutta ja yhteiskunnan varautumista koskeviin aseellisiin ja
aseettomiin tehtäviin. Viranomaisten ja järjestöjen yhteistyön haasteena on kuitenkin, että
Suomesta puuttuu kaikkien hallinnonalojen
yhteinen varaamisrekisteri poikkeusoloissa ja
häiriötilanteissa tarvittavaa henkilöstöä varten.
Yleisestä varaamisrekisteristä selviäisi mihin
kriisiajan tehtävään ja kenen toimesta henkilö
on varattu.
Tällä hetkellä tiedot poikkeusolojen tehtäviin
varatuista henkilöistä ovat eri rekistereissä ja
tiedot eivät välttämättä ole ajan tasalla ja oikeita. Asevelvollisten perustiedot tallennetaan
asevelvollisuuslain 10 luvussa säädettyyn asevelvollisuusrekisteriin, jota ylläpitää Puolustusvoimat. Siviilipalvelusvelvollisista vastaavaa
rekisteriä ei pidetä. Poikkeusolovarauksia on
asevelvollisuusrekisterin ohella sosiaali- ja terveydenhuollon alalla, kunnissa, pelastuslaitoksilla sekä esimerkiksi tietoliikenne-, liikenne- ja
energia-alan yrityksillä – mutta ei järjestöillä.
Maanpuolustusjärjestöt ovat toivoneet kyseisen rekisterin perustamista, jotta reserviläisiä
ja vapaaehtoisesti turvallisuuskoulutettuja naisia ja miehiä osattaisiin paremmin hyödyntää
kriisitilanteissa ja heidän osaamis- ja koulutustiedot olisi rekisteröity tietokantaan.41 Tässä
selvityksessä esitetäänkin yleisen varaamisrekisterin perustamista osana kansalaispalveluksen toteuttamista.

Valmiuslaki 1552/2011, Työvelvollisuus 14 luku, Väestönsuojeluvelvollisuus 16 §.
Puolustusvoimat 2018b.
41
Ks. esim. Yle 4.6.2015; Reserviupseeriliitto 25.5.2015; Naisten Valmiusliitto 2018; Kaleva 23.5.2015.
39
40
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4 ASEVELVOLLISUUSJÄRJESTELMÄ MUISSA 		
POHJOISMAISSA
JA BALTIASSA
4.1 Ruotsi
Sotilaallisesti liittoutumaton Ruotsi palautti
vuonna 2017 asevelvollisuuden, joka on sukupuolineutraali ja valikoiva. Mallia uuden asevelvollisuusjärjestelmän rakentamiseen on haettu
Norjasta. Sodan ajan joukkojen vahvuus on
noin 50 000 sotilasta, ja vuosittain noin 90 000
henkilön ikäluokasta asepalvelukseen pyritään
saamaan noin 4 000 henkilöä. Asepalveluksen
suorittaa vuosittain siis ainoastaan noin neljä
prosenttia ikäluokasta. Kaikkien 18-vuotiaiden
nuorten pitää täyttää verkossa lomake, jossa
he kertovat tietoja itsestään ja ilmaisevat mahdollisen halukkuutensa maanpuolustukseen.
Vuosittain noin 20 000 nuorta ilmaisee tässä
yhteydessä kiinnostuksensa. Heistä kutsuntoihin kutsuttiin vuonna 2017 13 000 nuorta.
Suurin osa varusmiehistä hakeutuu näin ollen
vapaaehtoisesti palvelukseen.42
Ruotsi lakkautti asevelvollisuuden vuonna
2010, ja keskittyi kansallisen puolustuksen sijaan kansainväliseen kriisinhallintaan. Syynä
asevelvollisuuden palauttamiseen on muuttunut turvallisuustilanne lähialueilla ja puolustusvoimien vaikeudet rekrytoida riittävästi
vapaaehtoisia. Ruotsin puolustusbudjetti on
vuonna 2018 noin 5,3 miljardia euroa, mikä
on noin prosentin maan bruttokansantuotteesta. Ruotsin puolustusbudjetti verrattuna
sen bruttokansantuotteeseen on Pohjoismaiden alhaisin.43 Ruotsin puolustusvoimat
(Försvarsmakten) on tehnyt esityksen puolustusbudjetin nostamisesta 40–60 prosentilla

42
43
44
45
46
47
48

vuoteen 2025 mennessä, ja jopa 100 prosentilla 2035 mennessä. Tämä tarkoittaisi, että
puolustusbudjetti nousisi vuonna 2025 7,5–8,5
miljardiin euroon ja vuonna 2035 jopa 11,5
miljardiin euroon. Lisärahalla puolustusvoimat
voisi laajentaa organisaatiota ja tehdä puolustushankintoja. Sodan ajan vahvuutta saataisiin
nostettua 120 000 henkilöön.44
Päätös palauttaa asevelvollisuus ei poista nykyistä ammattiarmeijan henkilöstövalintoihin
perustuvaa rekrytointijärjestelmää. Laki kokonaisvaltaisesta maanpuolustuksesta (totalförsvarsplikt) koskee 16–70-vuotiaita miehiä45 ja
naisia vuodesta 2010 alkaen. 46 Kokonaisvaltainen maanpuolustus sisältää kolme eri kategoriaa: (1) asevelvollisuus puolustusvoimissa,
(2) siviilipalvelus esimerkiksi pelastuslaitoksessa tai vastaavassa organisaatiossa sekä
(3) yleinen osallistumisvelvollisuus esimerkiksi
valmiutta kohotettaessa. Paluu asevelvollisuuden suuntaan koskee pikemminkin asevelvollisuusjärjestelmän oikeudellista pohjaa kuin
konkreettisia muutoksia henkilöstön rekrytoinnissa. Tammikuusta 2018 alkaen vaatimukset,
hakumenettelyt sekä koulutus kokonaisvaltaisen maanpuolustuksen tarpeisiin perustuvat
lakiin ja asetukseen kokonaisvaltaisesta asevelvollisuudesta asetuksen vapaaehtoisesta
sotilaallisesta peruskoulutuksesta sijaan. Kaikki sotilaallinen peruskoulutus toteutetaan samojen ehtojen puitteissa.
Ruotsin puolustusvoimien vuotuinen noin 20
000 hengen vahvuus koostui vuonna 2017 likimain 9 000 ammattiupseerista, noin 5 300
vakituisesta aliupseerista ja miehistöön kuuluvasta sekä 5 400 siviilistä47. Kodinturvajoukkojen (Hemvärnet) vahvuus on noin 21 700
henkilöä. Näiden lisäksi henkilöstöön kuuluu
osa-aikaisiin työsuhteisiin rekrytoituja sotilaita. Naissotilaita on puolustusvoimissa noin 13
prosenttia.48

Försvarsmakten 2018.
Dagens Nyheter 23.2.2018.
SVT 23.2.2018; Keskisuomalainen 23.2.2018.
Alaikäiset (16–18-vuotiaat) on vapautettu aseellisesta maanpuolustuksesta (Försvarsmakten 2018).
Alkuperäinen laki on ollut voimassa vuodesta 1995 alkaen (Försvarsmakten 2018).
Naisia on upseereista noin 600 ja aliupseereista ja miehistöön kuuluvista noin 500.
Naisilla on ollut oikeus palvella yhdenvertaisesti Ruotsin puolustusvoimien kaikissa tehtävissä vuodesta 1989 alkaen (Försvaret 2018).
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4.2 Norja
Norja on Naton perustajajäsen, ja se on ollut
puolustusliiton aktiivinen jäsen vuodesta 1949
alkaen. Norjassa kokonaisvaltainen maanpuolustus on ulotettu myös sotilaallisten joukkojen
ulkopuolelle. Kokonaisvaltainen maanpuolustus on rakennettu monipuolisen siviili-sotilasyhteistyön periaatteelle. Konsepti käsittää
niin sotilaallisen tuen siviiliyhteiskunnalle kuin
päinvastoin. Norjan puolustusbudjetti oli vuonna 2017 noin 3,5 miljardia euroa, mikä vastaa
noin 1,5 prosenttia maan bruttokansantuotteesta.49
Norjan puolustusvoimien (Forsvaret) rauhan
ajan vahvuus on noin 17 000 palkattua sotilasta ja siviiliä. Sodan ajan vahvuus on noin
75 000 sotilasta. Puolustusvoimat muodostuu
viidestä puolustushaarasta: maavoimista, merivoimista, ilmavoimista, kybervoimista ja kodinturvajoukoista.50
Norja teki ensimmäisenä maana Euroopassa
päätöksen sukupuolineutraaliin asevelvollisuuteen siirtymisestä vuonna 2014. Kyseessä on
tasa-arvoinen ja valikoiva asevelvollisuus.51
Vuosittain noin 60 000 henkilön kokoinen ikäluokka velvoitetaan tekemään netissä sähköinen kyselylomake. Kyselyssä kerätään tietoa
nuorten terveyteen, koulutukseen, sosiaaliseen elämään, motivaatioon ja palvelustoiveisiin liittyen. Kyselyyn vastanneista noin neljännes kutsutaan kutsuntoihin. Siellä osallistujat
tekevät teoria- ja kuntotestit. Asepalvelukseen
valittavien tavoitevahvuus on noin 8 000 henkilöä. Varusmiespalvelus kestää 12–18 kuukautta, ja asevelvollisuusikä on 19–44 vuotta (55
vuotta Puolustusvoimissa työskenteleville).
Vaikka vain noin kymmenes ikäluokasta suo-

49
50
51

52
53

54
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rittaa asevelvollisuuden, voivat viranomaiset
velvoittaa kriisin aikana kaikki asevelvolliset
palvelukseen.52
Tutkimustulokset Norjan sukupuolineutraalista
asevelvollisuudesta osoittavat, että naissotilaiden prosentuaalisen määrän ylittäessä 15–20
prosenttia naissotilaiden asema normalisoituu.
Sukupuoli ei näyttäydy enää merkityksellisenä
tekijänä joukkoon sopeutumisessa.53
Norja luopui siviilipalveluksesta siirtyessään
sukupuolineutraaliin asevelvollisuuteen. Vuosittain kuitenkin noin 1 000 asevelvollista siirretään väestönsuojeluun (Sivilforsvaret) tai
poliisireserviin. Väestönsuojelun lisäksi kokonaisvaltaiseen maanpuolustukseen kuuluu
muun muassa kodinturvajoukot (Heimeverdet). Kodinturvajoukot ovat puolustusvoimien
suurin yksikkö, ja niihin kuuluu noin 45 000 sotilasta. Ne vastaavat paikallispuolustuksesta ja
tukevat muita viranomaisia.54
4.3 Tanska
Tanska on kuulunut Natoon jo vuodesta 1949
saakka, ja on Norjan tavoin yksi sen 12 perustajajäsenestä. Tanskan puolustusbudjetti oli
vuonna 2018 noin 3,7 miljardia euroa. Tämä
vastaa noin 1,2 prosenttia maan bruttokansantuotteesta. Tanska on päättänyt kasvattaa puolustusbudjettiaan ensimmäisen kerran kylmän
sodan jälkeen noin 700 miljoonalla eurolla vuoteen 2023 mennessä, mikä vastaa noin 20 prosentin lisäystä puolustusbudjettiin. Lisäyksellä
aiotaan mm. kehittää kyberpuolustuskykyä
sekä rekrytointia asepalvelukseen. Tavoitteena on lisätä varusmiesten määrää noin 500:lla
vuosittain.55

Försvaret 2018.
Försvaret 2018.
Norjassa kaikki puolustusvoimien tehtävät ovat olleet avoimia naisille vuodesta 1985. Kutsuntavelvollisia naiset ovat olleet vuodesta 2010 alkaen. 			
Toisin kuin nykyään, heillä oli tuolloin vielä mahdollisuus kieltäytyä asepalveluksesta. Naisilla oli ennen myös kuukauden koeaika asepalveluksessa, 			
mutta siitä on sukupuolineutraalissa asevelvollisuudessa luovuttu. (Försvaret 2018; Foreign Affairs 19.1.2017.)
Vuonna 2016 varusmiespalveluksen suoritti Norjassa yhteensä 6 857 nuorta. Naisten osuus oli 16 % ja miesten 84 %. (Försvaret 2018).
Ellingsen ym. 2017; Siplane 2018, 2 mukaan; Hellum 2017. Norjassa on tehty myös erilaisia uudistuksia ja kokeiluja naisten määrän ja roolin
		
edistämiseksi puolustusvoimissa. Naiset ja miehet majoitetaan yhteistupiin, ja tietyissä ilmavoimien yksiköissä naissotilaita on jopa 50 % kokonais-			
vahvuudesta. Lisäksi naisille on perustettu erilliset erikoisjoukot (Jegertroppen), jotka koostuvat ainoastaan naisista.
Ks. esim. Sivilforsvaret 2018.
Danish Ministry of Defence 2017.
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Tanskan puolustusvoimien (Forsvaret) rauhanajan vahvuus on noin 25 000 sotilasta. Tanskassa on käytössä miehiä koskeva valikoiva
asevelvollisuus. Vuosittain noin 30 prosenttia
kutsuntaikäisistä miehistä suorittaa joko asetai siviilipalveluksen. Palveluksen voi suorittaa
18–32-vuotiaana. Asepalveluksen kesto on
4–12 kuukautta ja siviilipalveluksen kesto on 4
kuukautta. Siviilipalvelus suoritetaan yleensä
Puolustusministeriön alaisessa pelastusorganisaatiossa (Beredskabs Styrelsen / Danish
Emergency Management Agency), jossa siviilipalvelusvelvolliset toimivat palo- ja pelastusviranomaisten tukena yhteiskunnallisissa kriisitilanteissa. Naisille ase- ja siviilipalvelus on
vapaaehtoinen.56 Vuonna 2017 asepalveluksen suoritti 3 492 miestä ja 722 naista. Naisia
varusmiehistä oli 17,1 prosenttia.57
Kutsunnat järjestetään vuosittain Puolustusvoimien päivätapahtuman (Försvarets dag) muodossa, johon koko kutsuntaikäinen miesikäluokka velvoitetaan osallistumaan. Myös kaikki
naiset saavat kutsun tapahtumaan, ja heillä on
mahdollisuus osallistua siihen vapaaehtoisesti.
Tapahtumassa annetaan tietoa puolustusvoimista, asepalveluksesta ja siviilipalveluksesta
sekä uramahdollisuuksista turvallisuusalalla. Lisäksi tapahtumaan osallistujat suorittavat kirjallisen kokeen ja lääkärintarkastuksen.
Naisille järjestetään kutsuntojen ohella myös
vapaaehtoisia ”inspiraatiotilaisuuksia” (Inspirationsdag for kvinder), joissa naisille jaetaan
kohdennettua tietoa asepalveluksesta. Tapahtumiin osallistujilla on myös mahdollisuus tavata naissotilaita ja osallistua asepalvelukseen
valmentaville toimintarasteille.58
Asepalvelukseen valitaan kutsuntoihin osallistujista kaikki sopivat vapaaehtoiset. Tällä
hetkellä heidän määrällä saadaan täytettyä yli
90 prosenttia palveluspaikoista (v. 2018 jopa
98 %). Jäljelle jäävät palveluspaikat arvotaan.
Arvan satuttua kohdalle on henkilön kuitenkin
56
57
58
59
60
61

vielä mahdollista valita siviilipalvelus asepalveluksen sijasta. Arvonta suoritetaan niin kauan,
että kaikki määrävahvuudet saadaan asepalvelukseen täytettyä.59
4.4 Viro
Viron puolustusbudjetti on noin 4,5 miljardia
euroa, mikä vastaa noin 2,2, prosenttia maan
bruttokansantuotteesta. Vuonna 2004 Natoon
liittynyt Viro onkin yksi harvoista Nato-maista,
jotka käyttävät puolustusmenoihinsa vähintään kaksi prosenttia bruttokansantuotteesta.
Viroon on sijoitettu Naton Britannia-johtoinen
pataljoona ja Yhdysvaltojen erikoisjoukkoja. Viron puolustusvoimien (Eesti Kaitsevägi)
rauhan ajan vahvuus on noin 6 000 henkilöä,
joista noin puolet on kantahenkilökuntaa. Sodan ajan vahvuus on noin 60 000 henkilöä.
Virossa on käytössä valikoiva asevelvollisuus,
joka koskee 18–61-vuotiaita miehiä. Vuosittain
koulutetaan noin 30–36 prosenttia miespuolisesta ikäluokasta. Asepalvelus on suoritettava 18–27-vuoden ikäisenä, ja sen kesto on
joko kahdeksan tai 11 kuukautta. Alokkaille
maksetaan kuukausirahaa 100 euroa kuukaudessa ja palveluksen edetessä korvaus nousee asteittain. 3–4 euron päiväraha asettaa
haasteen rekrytoinnille, sillä pieni korvaus ei
motivoi palvelukseen.60 Reserviläiset kutsutaan kertausharjoituksiin viiden vuoden välein.
Naisilla on ollut mahdollisuus suorittaa vapaaehtoinen asepalvelus vasta vuodesta 2013 alkaen. Vuonna 2015 naispuolisten varusmiesten lukumäärä oli vain 24. Puolustusvoimat
pyrkii kuitenkin aktiivisesti lisäämään naisten
määrää varusmiespalveluksessa, ja vuonna
2018 naisia oli varusmiespalveluksessa jo 108
– mikä vastaa noin 9 prosenttia varusmiesten kokonaismäärästä.61 Esimerkkinä naisten
aktiivisesta rekrytoinnista armeijaan on Viron
puolustusministeriön vuonna 2017 toteuttama
”Women into Uniform!” -rekrytointikampanja.
Sen avajaistilaisuudessa naiset pääsivät mm.

Beredskabs Styrelsen 2018.
Forsvaret 2018.
Forsvaret 2018.
Oikarinen 2014.
Vrt. Suomessa varusmiesten päiväraha on 5,10 € (1–165 pv), 8,50 € (166–255 pv) ja 11,90 € (256–347 pv) (Puolustusvoimat 2018d).
Jacob 2017; Moleres 2017.
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testaamaan kuntonsa ja saivat tietoa varusmiespalveluksesta sen suorittaneilta naisilta.62
Viron puolustusvoimat muodostuvat maa-,
meri- ja ilmavoimien ohella suojeluskuntajärjestö Kaitseliitista. Kaitseliit on vapaaehtoinen
maanpuolustusjärjestö, jolla on kansalliskaartina puolustusvoimien aluepuolustuksen tehtäviä. Kaitseliitin budjetti on noin 10 prosenttia
puolustusbudjetista, ja se jakautuu 15 alueeseen (piiriin), joita kutsutaan leireiksi (viroksi
malev). Jäsenmäärä Kaitseliitissa on noin 16
000 henkilöä, ja heistä noin 10 prosenttia on
naisia. Lisää naisia on Kaitseliitiin kuuluvassa naisjärjestö Naiskodukaitsessa. Kaitseliitiin
kuuluvat myös nuorisojärjestöt Noored Kotkad

62
63
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Kaitseministeerium 2017.
Jacob 2017; Moleres 2017.
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(Nuoret Kotkat) ja Kodutütred (Kotityttäret).
Yhdessä näiden järjestöjen kanssa Kaitseliitin
jäsenmäärä on noin 25 500 henkilöä. Kaitseliitiin toimintaan pääsee 18-vuotiaana ja nuorisojärjestöjen ikäraja on 7–18 vuotta. Kaitseliit
toimii tiiviissä yhteistyössä puolustusvoimien,
rajavartiolaitoksen ja poliisin kanssa. Lisäksi
suojeluskuntalaiset ovat avustaneet palokuntia esimerkiksi metsäpalojen sammuttamisessa. Osalla Kaitseliitin jäsenistä on kotona varusteet ja aseet miehityksen torjuntaa varten.
Näiden osastojen tulee olla taisteluvalmiit 24
tunnin sisällä. Lisäksi Kaitseliitissa on kybertorjunnan yksikkö, joka muun muassa järjestää
kyberopetusta kouluille.63

5 ASEVELVOLLISUUSJÄRJESTELMÄ
YHDENVERTAISUUDEN 		
NÄKÖKULMASTA

ovat seuraavat: 1) siviilipalvelus ei tue riittävästi
kokonaisturvallisuutta ja tuota asepalveluksen
lailla poikkeusolojen reserviä, 2) siviilipalvelus
on asepalvelusta työelämälähtöisempää ja 3)
ase- ja siviilipalvelus eroavat kestoltaan ja yksilönvapaudeltaan merkittävästi toisistaan.

Nykyisen vain miehiä koskevan asevelvollisuusjärjestelmän säilyttämistä perustellaan
sillä, että se perustuu lainsäädäntöön, on kustannustehokas ja tuottaa tarvittavat sodan ajan
joukot. Lisäksi nykyisellä asevelvollisuusjärjestelmällä on kansalaisten vahva tuki.64 Demokraattisen oikeusvaltion perusperiaatteisiin
kuuluu kuitenkin yhdenvertaisuuden periaate.
Sen ydin on kansalaisten tasavertainen kohtelu.65 Myös perustuslain (731/1999) 6 § säädetyn mukaisesti ihmiset ovat yhdenvertaisia lain
edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän,
alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen,
mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai
muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Asevelvolliset koulutetaan sodanajan tehtäviin, mutta siviilipalvelusvelvolliset suorittavat
palveluksensa yhteiskunnallisesti hyödyllisenä
työpalveluna yleisimmin toimisto- ja palvelutyössä, joka ei välttämättä tue yhteiskunnan
kokonaisturvallisuutta. Asevelvolliset voidaan
myös määrätä palvelukseen jälkeen kertausharjoituksiin, mutta siviilipalveluksen suorittaneilla kertausharjoituksia ei ole.68

Nykyinen asevelvollisuusjärjestelmä ei tätä katsantokantaa vasten vaikuta täyttävän yhdenvertaisuuden periaatetta, koska eri sukupuolia
ja kansanryhmiä koskevat eri lait ja velvollisuudet. Nykyinen asepalvelus ei myöskään tue
riittävästi monimuotoisuutta eli diversiteettiä,
joka on nykypäivänä osa menestyvien organisaatioiden strategista suunnittelua – vaikkakin
Puolustusvoimat pyrkii sitä aktiivisesti edistämään66..Tässä yhteydessä on kuitenkin huomioitava, että lainsäätäjä on säilyttänyt mahdollisuuden tiettyihin hyväksyttäviin syihin vedoten
muun muassa sukupuolten eriarvoiseen kohtelun asepalveluksen osalta67.
5.1 Asepalvelus vs. siviilipalvelus
Koska siviilipalvelus on asevelvollisuudelle
alisteinen, määrittää sitä toissijaisuus suhteessa varusmiespalvelukseen. Keskeisiä ongelmakohtia yhdenvertaisuuden näkökulmasta
64
65
66
67
68
69

Siviilipalveluksen kehittämistyöryhmän mietinnössä (2011) esitettiin, että tavoitteesta käyttää
siviilipalvelusvelvollisia kriisitilanteessa tulisi
luopua. Poikkeusolojen siviilivarannon järjestelmän ylläpidon katsottiin edellyttävän lainsäädäntömuutoksia, huomattavia resursseja sekä
käytännön valmisteluja ja järjestelyjä muun
muassa henkilörekisterin, poikkeusolojen sijoituspaikkojen ja palvelukseen kutsumisen
hallinnoinnin osalta. Myös siviilipalveluksen
peruskoulutuskauteen sisältyvä turvallisuuskoulutus esitettiin kohdennettavaksi poikkeusolojen sijasta normaaliolojen riskeihin ja arjen
turvallisuuteen. Nykyinen turvallisuusympäristön muutos huomioiden poikkeusolojen ja häiriötilanteiden siviilivarannon järjestelmälle on
kuitenkin perusteltu tarve, ja siviilipalveluslain
muutostarpeita on ryhdytty uudelleen selvittämään puolustusministerin asettaman työryhmän toimesta. Tämän raportin kirjoittamisen
aikana käynnissä olevan selvityksen yhtenä
keskeisenä tavoitteena on arvioida siviilipalveluksen sisältöä juuri kokonaisturvallisuuden
näkökulmasta. Tältä pohjalta esitämme, että
siviilivarannon järjestelmä olisi kannattavaa
kytkeä osaksi aiemmin mainittua eri hallinnonalojen yhteistä varaamisrekisteriä, jolle on
nähty järjestöissä merkittävä tarve.69

Ks. esim. Savon Sanomat 26.3.2018; SK 33/2017; Puolustusvoimat 2012.
Ks. esim. Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 609/1986 ja Yhdenvertaisuuslaki 1325/2014.
Ks. esim. Hunt ym. 2018.
Suksi 2012, 229.
Kallunki 2015; Siviilipalveluslaki 1446/2007; Sivariin.fi.
Siviilipalveluksen kehittämistyöryhmä 2011; Puolustusministeri asetti uudes siviilipalveluslain muutostarpeita selvittävän työryhmän, joka on käynnissä
13.11.2017–31.5.2018 (TEM074:00/2017).
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Siviilipalvelus on huomattavasti asepalvelusta
työelämälähtöisempää, normaaliin arkeen kiinnittyvää ja fyysisesti kevyempää. Neljä viikkoa
kestävän peruskoulutuskauden jälkeen70 siviilipalvelusvelvolliset siirtyvät 10,5 kuukautta
kestävään työpalveluun haluamalleen paikkakunnalle. Työpalvelu on sen suorittajalle
useimmiten ensimmäinen pitkä työjakso, joten
se voidaan rinnastaa työharjoitteluun. Siinä
missä asepalvelus suoritetaan yhteismajoituksessa suljettuna palveluksena, suoritetaan
työpalvelu normaalina työaikana ja kotoa käsin. Siviilipalvelusvelvolliset voivat itse valita
työpaikan, jossa he suorittavat työpalveluksensa, kunhan se täyttää yhteiskunnallisen palveluksen kriteerit. Työpalvelun aikana on periaatteessa jopa mahdollista opiskella tai tehdä
sivutöitä. Näin ollen siviilipalvelus tukee opiskelu- ja työelämään siirtymistä huomattavasti
asepalvelusta enemmän. Asepalveluksessa
vain harvoista erityistehtävistä (mm. kyber- ja
viestintätehtävät) on suoraa etua opintoihin ja
työllistymiseen.
Huomionarvoista on, että suurin osa siviilipalveluksen suorittaneista ei ole vakaumuksellisia aseistakieltäytyjiä, vaan siviilipalvelus on
valittu pikemminkin käytännön syiden perusteella. Siviilipalveluksen voimakkaimmat vetovoimatekijät ovat kotona yöpymisen mahdollisuus palveluksen aikana, normaali työaika ja
työkokemuksen saaminen työpalveluksessa.
Varusmiespalveluksessa siviilipalvelusvelvolliset vierastivat eniten kasarmielämän poikkeavuutta normaalista arjesta, ryhmäkuria ja
yksityisyyden puutetta. Merkittävää on, että
vieroksuntaa herättivät yleisemmin nämä tekijät, toisin kuin asepalveluksen sotilaalliset
ominaisuudet, kuten aseet, leirielämä ja ajatus
mahdollisuudesta joutua itse osalliseksi sotilaalliseen konfliktiin.71
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Asepalveluksen siviilipalvelusta heikompaa
yksilönvapautta kompensoi sen lyhyempi kesto. Asepalvelus on mahdollista suorittaa siviilipalvelusta puolet lyhyemmässä ajassa, sillä
asepalveluksen kesto on vähintään 165 päivää
ja siviilipalveluksen kesto on kaikille 347 päivää.72 Amnesty International ja YK:n ihmisoikeuskomitea ovat ilmoittaneet pitävänsä nykyistä
siviilipalvelusaikaa syrjivänä ja rangaistuksen
luontoisena 73.
Siirtymisvara ase- ja siviilipalveluksen välillä
on hankalaa. Siviilipalveluksesta ei ole mahdollisuutta hakeutua asepalvelukseen ja reservistä eronneiden ei ole enää mahdollista
päästä takaisin reserviin. Naisilla taas ei ole
mahdollisuutta hakeutua siviilipalvelukseen
kuin ainoastaan varusmiespalveluksen kautta
tultuaan asevelvollisiksi 45 vuorokautta asepalvelusta suoritettuaan.
5.2 Sukupuoli
Nykyinen asevelvollisuusjärjestelmä näyttäytyy epätasa-arvoisena sekä naisille että miehille, kun ase- tai siviilipalvelukseen velvoitetaan
sukupuolen takia. Nykyinen asevelvollisuusjärjestelmä myös sukupuolittaa turvallisuus- ja
puolustuspoliittista keskustelua ja tehtäviä.74
Asevelvollisuusjärjestelmän ulkopuolelle jäävät naiset saavat miehiä vähemmän tietoa ja
taitoa maanpuolustuksesta ja kokonaisturvallisuudesta. Tämä heijastunee siihen, että naiset
tuntevat miehiä enemmän turvattomuutta sekä
epävarmuutta ja vierautta osallistua maanpuolustuskoulutukseen. Myös naisten rooli häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa näyttäytyy hyvin
epäselvänä. Koska yleinen varaamisrekisteri
puuttuu, eivät viranomaiset voi hyödyntää vapaaehtoisesti turvallisuuskoulutettujen naisten
osaamista kriisitilanteissa.75

Toisin kuin työpalvelu, keskittyy peruskoulutuskausi siviilipalveluksessa kokonaisturvallisuuden edistämiseen. Sen suuntautumisvaihtoehdot ovat
(1) kansalaisvalmiudet, (2) palo, pelastus ja väestönsuojelu, (3) ympäristön ja kulttuuriomaisuuden suojelu sekä (4) väkivallan ennaltaehkäisy.
(Kallunki 2015.)
Kallunki 2015; ks. myös Sivariin.fi.
Ks. esim. Sivariin.fi.
Aseistakieltäytyjäliitto 2018.
Connell 1987; Lindqvist 2017, 70; Tallberg 2013,89; Hoikkala ym. 2009; Tervonen 2013.
MPK 2017, 17, 21; MTS 2017, 21; ks. myös Naisten Valmiusliitto 2018.
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YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmaan
1325 “Naiset, rauha ja turvallisuus” perustuvan uusimman kansallisen toimintaohjelman
yhtenä keskeisenä tavoitteena on tehostaa sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista
turvallisuussektorilla ja kriisinhallinnassa76.
Puolustusvoimat ei ole kuitenkaan halukas
kasvattamaan naisten määrää varusmiespalveluksessa, sillä nykyisestä järjestelmästä
saatava reservi riittää Puolustusvoimien tarpeisiin. Naisten kasvava hakijamäärä asepalvelukseen on nähty puolustushallinnossa
haasteena, sillä ylimääräiset petipaikat ja kouluttajat aiheuttavat lisäkustannuksia.77
5.3 Ahvenanmaalaiset ja Jehovan
todistajat
Nykyinen asevelvollisuusjärjestelmä on oikeudellisesti ongelmallinen myös asevelvollisuudesta vapautettujen ahvenanmaalaisten ja Jehovan todistajien osalta. Ahvenanmaalaisten
asevelvollisuudesta vapauttamisen taustalla
on Ahvenanmaan itsehallintolaki, jonka seurauksena alue on demilitarisoitu. Ahvenanmaalaiset saavat lain mukaan kuitenkin ”asevelvollisuuden suorittamisen sijasta palvella
vastaavalla tavalla luotsi- ja majakkalaitoksessa tai muussa siviilihallinnossa”. Täytäntöön ja
käytäntöön kyseinen lainkohta ei ole koskaan
edennyt.78
Ase- ja siviilipalveluksesta vapautuksen saavia
Jehovan todistajia on vuosittain noin 100 henkilöä. Jehovan todistajat saavat lykkäystä aseja siviilipalveluksesta aina kolme vuotta kerrallaan, ja vapautuvat kokonaan palveluksesta
täytettyään 29 vuotta. Aiheesta on tätä selvitystä kirjoitettaessa käynnissä Puolustusministeriön asettama selvitystyö, jossa arvioidaan
Jehovan todistajien asevelvollisuuden suorittamisesta vapauttamista koskevan lainsäädännön muutostarpeet.79 Jehovan todistajat
76
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vapautettiin asevelvollisuudesta poikkeuslailla
vuonna 1985. 1990-luvulla Suomen Jehovan
todistajien keskuudessa esitettiin kuitenkin
näkemyksiä siitä, että Jehovan todistajat voisivat suorittaa siviili- tai kansalaispalveluksen,
mikäli sitä ei sidottaisi maanpuolustusvelvollisuuteen. Jehovan todistajien vapauttamista
asevelvollisuudesta selvittänyt professori Jukka Kekkonen (2013) on esittänyt, että maanpuolustusvelvollisuutta koskeva 127 § voitaisiin kirjoittaa uudelleen. Kekkonen ehdottaa
seuraavaa kirjoitusmuotoa: ”Jokainen Suomen
kansalainen voidaan velvoittaa palvelemaan
isänmaataan ja sen laillista yhteiskuntajärjestystä sen mukaan kuin lailla säädetään”. Näin
siviilipalvelusta ei sidottaisi maanpuolustusvelvollisuuteen, ja Jehovan todistajat voisivat
suorittaa sen ilman, että kokisivat palveluksen
vakaumuksensa vastaiseksi.80
5.4 Palveluksesta terveydellisin
perustein vapautetut
Asevelvollisuuslain 10 §:n mukaan ”asevelvollinen vapautetaan palveluksesta rauhan
aikana, jos hänellä on vaikea vamma tai sairaus, joka estää palveluksen asevelvollisena,
tai jos hänen todetaan terveydentilansa vuoksi
olevan kykenemätön palvelukseen niin pitkän
ajan, ettei hänen kouluttamisensa myöhemminkään olisi tarkoituksenmukaista, taikka jos
hän on vaaraksi palvelusturvallisuudelle”81.
Varusmiespalveluksen aloittaa vuosittain noin
25 000 miestä ja naista. Heistä palveluksen
keskeyttää vuosittain noin 4 000, mikä vastaa
noin 15 prosenttia varusmiehistä. Yli puolet
keskeytyksistä tapahtuu kahden ensimmäisen palvelusviikon aikana, jolloin varusmiehille
suoritetaan terveystarkastus. Kolme neljäsosaa keskeyttämisistä johtuu terveydellisistä
syistä. Näistä hieman yli puolet liittyy mielenterveys- ja käyttäytymishäiriöihin, kuten sopeu-

Naisten vähäinen määrä asepalveluksessa heijastuu kansainväliseen kriisihallintaan, sillä rauhanturvatehtäviin pääsy edellyttää harvoja erityistehtäviä lukuun ottamatta varusmiespalveluksen käymistä tai ammattisotilaskoulutusta. Uudessa toimintaohjelmassa todetaankin, että naisten määrän
kasvattamiseksi tulee tehostaa myös naisten rekrytointia vapaaehtoiseen asepalvelukseen ja sotilasuralle. Tällä hetkellä naisia on kriisinhallintaoperaatioissa ainoastaan noin 3–5 %. Tavoitteena on nostaa naisten määrää 7 prosenttiin. Määrä olisi silloinkin vähemmän kuin muissa Pohjoismaissa, joissa naisten määrä kansainvälisissä kriisinhallintaoperaatioissa on keskimäärin yli 10 %. (Naiset, rauha ja turvallisuus. Suomen kansallinen toimintaohjelma 2018–2021.)
Ks. esim. SK 33/2017 ja Lapin Kansa 8.3.2018.
Ks. esim. Uusi Suomi 28.9.2017 ja 29.9.2017.
Puolustusministeriö asetti työryhmän 6.4.2018 ja selvityksen määräaika on 29.6.2018 (Puolustusministeriö 6.4.2018).
Kekkonen 2013; ks. myös Yle 23.2.2018 ja Yle 4.5.2017.
Asevelvollisuuslaki 1438/2007.
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tumis- ja ahdistuneisuushäiriöihin, masennukseen ja päihteisiin. Myös tuki- ja liikuntaelinten
sekä sidekudosten sairaudet ovat merkittävä
keskeyttämisen syy. Noin neljännes keskeyttäneistä hakeutuu siviilipalvelukseen.82
Yleensä lääkäri esittää terveydellisistä syistä keskeyttäville varusmiehille palvelusluokan
muutosta C- tai E-luokkaan. C-luokka tarkoittaa vapautusta rauhanajan palveluksesta ja
E-luokka määräaikaista vapautumista palveluksesta enimmillään kolmeksi vuodeksi. Molemmista luokista voi vielä palata asepalvelukseen. Palveluskelpoisuus ja mahdollinen
palveluksen jatkaminen määritetään uudelleen
aluetoimiston järjestämässä tarkastuksessa.83
Vuonna 2017 C-luokkaan määrättiin varusmiehistä noin 10 prosenttia ja E-luokkaan noin 8
prosenttia 84.
5.5 Ulkomaan kansalaisuuden
perusteella vapautetut
Kaksoiskansalaisuuden omaavat suomalaiset
ovat vapautetut asevelvollisuuslain (74–77 §)
ja siviilipalveluslain (27–30 §) mukaan palveluksesta seuraavin ehdoin. Kaksoiskansalaisuuden omaava henkilö voidaan vapauttaa
palveluksesta, mikäli hän on asunut viimeiset
seitsemän vuotta Suomen ulkopuolella tai jos
hän osoittaa, että hänen ”tosiasialliset siteensä perheen, opiskelun, toimeentulon taikka
muiden henkilökohtaisten asioiden osalta ovat
muualle kuin Suomeen”. Lisäksi kaksoiskansalaisuuden omaava asevelvollinen voidaan
vapauttaa palveluksesta, mikäli hän on jo suorittanut ase- tai siviilipalveluksen ulkomailla.
Ulkomailla pysyvästi asuvat suomalaiset, joilla ei ole kaksoiskansalaisuutta ovat kuitenkin
lain mukaan palvelusvelvollisia siinä missä
Suomessa asuvatkin. Vuonna 2017 monikansalaisuuden perusteella vapautettuja oli kolme
prosenttia palvelusikäisistä miehistä.85
82
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5.6 Palveluksesta kieltäytyjät
Ase- ja siviilipalveluksesta kieltäytyviä totaalikieltäytyjiä on vuosittain noin 35–55 henkilöä.
Totaalikieltäytyjä suorittaa puoli vuotta kestävän rangaistuksensa joko valvontarangaistuksena eli pantavalvonnassa, avovankilassa
sekä harvemmin suljetussa vankilassa. Tuomiosta ei ole mahdollisuutta päästä ehdonalaiseen vapauteen muutoin kuin anomalla takaisin siviilipalvelukseen. Totaalikieltäytyjille ei
kuitenkaan tule tuomiosta rikosrekisteriin merkintää. Amnesty International on ilmoittanut pitävänsä totaalikieltäytyjiä mielipidevankeina.86
5.7 Kieli-, uskonto-, sukupuoli- ja
etniset vähemmistöt
Nykyisessä asevelvollisuusjärjestelmässä on
yhdenvertaisuuspuutteita myös kieli-, uskonto-, sukupuoli- ja etnisten vähemmistöjen osalta. Tämän selvityksen puitteissa on mahdollista nostaa esille näistä vain muutamia keskeisiä
tekijöitä. Varusmiespalveluksen virallisina kielinä ovat vain suomi ja ruotsi. Uskontokuntien
yhdenvertaisuuden kannalta ongelmallista on
erityisesti Jehovan todistajien vapauttaminen
palveluksesta. Myöskään sukupuolivähemmistöjen asema ei ole ongelmaton87. Yksi 2000-luvun suurimpia muutoksia asevelvollisuusjärjestelmässä on ollut maahanmuuttajataustaisten
varusmiesten lisääntyminen. Kuten todettua,
ase- tai siviilipalvelukseen osallistuakseen tulee olla 18–29-vuotias Suomen kansalainen.
Moni oleskeluluvan saanut ei ehdi palvelukseen ennen kansalaisuuden saamista, joka
edellyttää yleensä vähintään viiden vuoden
maassa asumista ja tyydyttävää suomen tai
ruotsin kielen taitoa.88 Kansalaispalveluksen
toteuttamista selvitettäessä olisikin hyvä huomioida myös oleskeluluvan saaneiden rooli kokonaisturvallisuuden tukena89.

Puolustusvoimat 16.3.2016; ks. myös Aamulehti 1.8.2017 ja Kainuun Sanomat 13.10.2014.
Puolustusvoimat 18.10.2016.
Ruotuväki 14.1.2018.
Asevelvollisuuslaki 1438/2007; Siviilipalveluslaki 1446/2007; ks. myös Aseistakieltäytyjäliitto 2018 ja Ruotuväki 14.1.2018.
Asevelvollisuuslaki 1438/2007; Siviilipalveluslaki 1446/2007; ks. myös Aseistakieltäytyjäliitto 2018.
Sukupuolivähemmistöjen asema Puolustusvoimissa on vaiettu aihe, ja monet ei-heteroseksuaaliset nuoret pyrkivät salaamaan seksuaalisen suuntautuneisuutensa. Naisista 46 % ja
miehistä 20 % oli sitä mieltä, että heterojen ja homojen välisessä tasa-arvossa on varusmiespalveluksessa paljon tai jonkin verran kehitettävää. Nuorisotutkimusseuran toteuttaman
Hyvinvoiva sateenkaarinuori -hankkeen (2015) kyselyyn vastanneista ei-heteroseksuaalisista miehistä vain 17 % oli kertonut palveluksensa aikana seksuaalisesta suuntautumisestaan. (Leinonen ym. 2012 ja Alanko 2014, 32, Lindqvist 2017 mukaan.)
Kansalaisuuslaki 359/2003, 13 § Kansalaistamisen yleiset edellytykset.
Muun muassa “Suomalainen asevelvollisuus” -raportissa todetaan, että maahanmuuttajien kotouttamisessa voitaisiin hyvin hyödyntää varusmiespalvelusta (Siilasmaa ym. 2010, 125).
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6 TALOUDELLINEN
NÄKÖKULMA
ASEVELVOLLISUUSJÄRJESTELMÄN
KEHITTÄMISEEN
Tämän luvun tarkoituksena on pohtia yleisemmin maanpuolustuksen ja erityisesti kansalaispalveluksen taloudellisia vaikuttimia
ja kustannustehokkuutta. Perustuslaissa on
säädetty kaikkia kansalaisia koskeva maanpuolustusvelvollisuus. Käytännössä valmius
kaikkia koskevan maanpuolustusvelvollisuuden käyttöönottoon on kuitenkin ohut. Näin ollen sotilaallisen ja yhteiskunnallisen valmiuden
saavuttamiseksi on ylläpidettävä uskottavaa
puolustusjärjestelmää. Tämän järjestelmän
hinta ei kuitenkaan saa muodostua yhteiskunnalle liian raskaaksi.90
Puolustusjärjestelmän kustannusten arvioinnissa on huomioitava kansantalouden ja julkistalouden ero. Vaikka julkinen keskustelu
ei tavallisesti tätä seikkaa huomioikaan, asevelvollisuus on vero.91 Useimmiten valtion
menojen arvioinnissa “mittatikkuna” käytetään valtion talousarviota, eikä niinkään sen
kansantaloudellista vaihtoehtoiskustannusta.
Tässä yhteydessä esimerkkinä voidaan mainita asevelvollisuusarmeijan hinta: yhtäältä
järjestelmä maksaa puolustusbudjetin verran,
toisaalta sama työvoima on pois muusta tuottavasta toiminnasta.92 Toisin sanoen, keskeinen kysymys on: mitkä ovat pakollisen työpalveluksen kustannukset verrattuna verotuksella
kerättyihin tuloihin ja niiden jakamiseen?
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Erääksi nykyjärjestelmän haasteeksi on luettava työpanoksen kompensaation matala taso
suhteessa muihin Pohjoismaihin, mikä lisää
“pakon” tuntua suhtautumisessa maanpuolustukseen.93 On huomionarvoista, että korvauksen korkeampi taso on motivaatiotekijä, josta ei juurikaan ole keskusteltu julkisuudessa.
Nykyjärjestelmä ei myöskään ole luonteeltaan
sen enempää yleinen kuin yhtäläinenkään. Mikäli ikäluokasta osallistetaan tälläkin hetkellä
vain neljä kymmenestä, voidaan hyvinkin puhua valikoivasta asepalveluksesta myös nykyjärjestelmän osalta. Valinnat tehdään pohjautuen lakiin ja Puolustusvoimien harkintaan.
Kiinnitetään hetkeksi huomio kahteen mahdollisesti keskeisimpään resurssiin maanpuolustuksen järjestämiseksi: taloudellisiin ja
henkilöresursseihin. Nykyjärjestelmä sisältää
ristiriidan: kaikki maksavat veroa saman verran, vaikka työpalvelus on pakollinen vain miehille. Järjestelmän rattaissa myös pyörii kyvyiltään ja motivaatioltaan rajoittuneita henkilöitä,
joita Puolustusvoimat joutuu juridisista syistä
pitämään mukana järjestelmässä. Toisaalta,
yhteiskunta ei tällä hetkellä hyödynnä resurssejaan tehokkaasti, koska kaikkia motivoituneita ei osallisteta palvelukseen.94
Ratkaisuna tähän ehdotamme, että puolustusjärjestelmän inhimillistä ulottuvuutta vietäisiin
velvollisuuden maailmasta “suhteellisen vapaaehtoisuuden” suuntaan. Tällä tarkoitamme
sitä, että Puolustusvoimien sallitaan edelleen
muodostaa uskottavan puolustuksen järjestämisen resurssien reunaehdot sekä määrällisesti että laadullisesti. Mikäli koko ikäluokalle
suunnatuista yleisistä kutsunnoista ei tulisi
ikäluokan koulutustavoitteen mukaista määrää

Puolustuksen “hinnoittelussa” on käytännössä lähdettävä tilanteesta, jossa siihen annetaan tietty määrä resursseja, joilla yritetään tuottaa mahdollisimman paljon “palvelua”. Tilannetta, jossa voidaan vapaasti määrittää haluttu taso ja resursoida toiminta sen mukaisesti, ei valitettavasti ole näköpiirissä.
Asiaa on selvitetty laajasti Yhdysvaltojen näkökulmasta Vietnamin sodan aikana (Gates ym. 1970).
Hinnan arvioinnissa on syytä kiinnittää huomiota vaihtoehtoiskustannuksen oletuksiin – verrataanko kansantuotteen menetystä 19-vuotiaan toisen
asteen koulutuksesta valmistuneen nuoren vastaavaan, keskivertokansalaisen elämän aikaiseen keskimääräiseen kansantuotteeseen, vai kenties
työuran viimeisen vuoden menetykseen. Näillä oletuksilla on merkityksensä mallien kokonaiskustannusten arvioinnissa. Vaihtoehtoiskustannuksen
käsite on yksiulotteinen ja pitää sisällään vain taloudellisen logiikan. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon myös ajankäytön laadullinen ulottuvuus:
ihmiset voisivat tähän käytetyllä ajalla tehdä myös jotain itselleen mielekästä, joka hyödyttäisi paitsi heidän lähiyhteisöään, myös laajemmin valtiolta.
Ruotsissa varusmiehen lähtöpalkka on noin 19 000 kruunua eli noin 1800 € / kk. Tanskassakin minimipäiväraha on 418 kruunua eli lähes
1700 € / kk. Norjassa varusmiesten minimipalkka on 5 220 kruunua eli noin 550 € / kk. Suomessa varusmiesten päiväraha on ensimmäiset 6 kk
ainoastaan noin 150 € / kk + asumistuki. (Försvarsmakten 2018; Forsvaret 2018; Försvaret 208; Puolustusvoimat 2018d; ks. myös Kiesiläinen 2018.)
Tässä harkinnassa voitaisiin käyttää joko kohdennettua valintaa tai arpaa Tanskan mallin mukaisesti (ks. yllä).
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vapaaehtoisia, olisi Puolustusvoimilla mahdollisuus velvoittaa tarvittava määrä palvelukseen.
Tätä mekanismia täydentämään säädettäisiin
nykytasoa korkeampi päiväraha tai palkka
maanpuolustusvelvollisuuden suorittamisesta
työpalveluna, joka voitaisiin rahoittaa monesta lähteestä: (1) säästöt, jotka syntyvät siitä,
ettei palvelusta joka tapauksessa poistettavia
enää kierrätetä turhaan järjestelmän kautta,
(2) mahdollisten lisäkustannusten rahoittaminen verovaroin. Tämä voidaan toteuttaa monin
eri tavoin, esimerkiksi ylimääräisen “maanpuolustusveron” muodossa, jota maksaisivat ne
maanpuolustusvelvolliset kansalaiset, jotka
eivät osallistu työpalvelukseen. Sama vaikutus
voidaan toisaalta saavuttaa myös myönteisen
kannustimen kautta, eli verohelpotuksena niille, jotka suorittavat maanpuolustusvelvollisuutensa työpalveluksena. Muut maksaisivat veroja kuten ennenkin.
Tässä mallissa verovelvollisuuden ja -helpotuksen ajankohta olisi sama kuin asevelvollisuudenkin. Näin maanpuolustuksen tuottaminen ja ylläpito ulotettaisiin jokaisen kansalaisen
elämään tasapuolisemmin ja vieläpä sellaisella tavalla, joka tehokkaasti poistaisi niin uskonnolliset, eettiset kuin motivaatiotekijätkin.
Kukaan ei enää voisi ulkoistaa omaa turvallisuuttaan muille kansalaisille — mikä on nykyjärjestelmässämme paitsi mahdollista, myös
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täysin ilmaista. Tämä palvelee myös nykytilan
mukaista arvovalintaa, jonka mukaan maan
puolustamiseen osallistuu mahdollisimman
edustava läpileikkaus koko yhteiskunnasta,
eikä tehtävää uskota ammattiasevoimille.95
Tässä selvityksessä tarjoamme mallin Suomen turvallisuuden kehittämiseksi. Siksi on
tiedostettava nimenomaan Suomen turvallisuuspoliittinen asema. Näin ollen vertaukset
Yhdysvaltoihin tai muihin sotilaallisesti voimakkaisiin valtioihin voivat olla lähinnä viitteellisiä.
Ammattiasevoimiin siirtyminen ei ole näköpiirissä. Tämä tarkoittaa sitä, että kansalaiset on
vahvasti osallistettava maan puolustamiseen.
Yhdenvertaisemman
puolustusjärjestelmän
luominen mahdollistaa Puolustusvoimille laadullisesti korkeatasoisemman ja kokonaiskustannusvaikutuksiltaan neutraalin tai jopa
myönteisen resursoinnin. Näin ollen järjestelmän uudelleenarviointi ei tarkoita sitä, että
Puolustusvoimien oikeutta ensisijaiseen henkilöresursointiin vähennettäisiin. Mahdolliset
julkistaloudelliset lisäkustannukset kompensoituisivat lisääntyneenä kansantaloudellisena hyötynä, jota voidaan tarvittaessa tasoittaa
maanpuolustusvelvollisten positiivisilla ja negatiivisilla verotuksellisilla kannustimilla.

Aiheen tiimoilta käytiin Yhdysvalloissa aikanaan värikäs debatti kongressiedustaja Pete McCloskeyn ja
Milton Friedmanin välillä (Anderson ym. 1982).
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET
Nykyinen asevelvollisuusjärjestelmä tuottaa riittävät sodan ajan joukot koko Suomen
puolustamiseksi. Sotilaallisesta näkökulmasta katsottuna tarvetta muutokselle ei siis ole.
Mielestämme tarve muutokselle on kuitenkin
olemassa tarkasteltaessa nykyjärjestelmää
kokonaisturvallisuuden ja yhdenvertaisuuden
näkökulmasta. Puolustusjärjestelmää tulisikin
kehittää vastaamaan myös sellaisiin Yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa kuvattuihin
häiriötilanteisiin, joihin ei välttämättä liity sotilaallisen voiman käyttöä.96
Asevelvollisuusjärjestelmän uudistamisessa
pidämme lähtökohtana sitä, että sotilaallinen
puolustuskyky on turvattava. Esittämämme
malli onkin rakennettu täydentämään nykyistä
järjestelmää, ei rapauttamaan sitä. Paras puolustusjärjestelmä hyödyntää ja sitouttaa koko
yhteiskunnan resurssit.
7.1
		

Ratkaisuesitys nykyjärjestelmän
uudistamiseksi

Tämän selvityksen esittämien perusteiden
pohjalta nykyjärjestelmän uudistamista tulisi
tarkastella ainakin seuraavien näkökulmien
valossa:
Asevelvollisuuslaki tulisi muuttaa laiksi kansalaispalvelusvelvollisuudesta. Uusi laki koskisi
jokaista 18–60-vuotiasta Suomen kansalaista, ja pitäisi sisällään kansalaispalveluksen.
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Kansalaispalvelus käsittäisi asepalveluksen ja
nykyisen siviilipalveluksen korvaavan varautumispalveluksen.
Työpalvelumuotoisesta siviilipalveluksesta luovuttaisiin, ja varautumispalvelus rakennettaisiin tukemaan yhteiskunnan siviilivalmiutta ja
-varautumista normaaliolojen häiriötilanteissa
ja poikkeusoloissa. Laista naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta sekä ahvenanmaalaisten, Jehovan todistajien vapauttamisesta
palveluksesta luovuttaisiin,97 ja koko ikäluokka
velvoitettaisiin yleisiin kutsuntoihin.
Merkittävänä muutoksena nykyiseen olisi, että
varautumispalvelus toteutettaisiin virtuaalisena ja pisteytykseen perustuvana. Tämä olisi
nykyistä siviilipalvelusjärjestelmää kustannustehokkaampaa, sillä peruskoulutuskaudesta
– ja siten myös majoitusjärjestelyistä – siviilipalveluskeskuksessa luovuttaisiin. Työpalvelun sijaan varautumispalvelusvelvollisten tulisi
suorittaa määrätty määrä pisteitä 30 ikävuoteen mennessä osallistumalla vapaaehtoisten
järjestöjen kursseille ja harjoituksiin.98 Varautumispalvelus voitaisiin rakentaa nykyisen siviilipalveluksen ryhmiä mukaillen muodostamalla
koulutusmoduuleja99. Näitä voisivat olla esimerkiksi (1) palo- pelastus- ja väestönsuojelu,
(2) sosiaali- ja terveydenhuolto, (3) kyber- ja
informaatioturvallisuus, (4) ympäristönsuojelu ja (5) huoltovarmuus. Varautumispalvelus
voitaisiin rakentaa varusmiespalveluksen lailla siten, että siinäkin olisi mahdollista saada
johtajakoulutusta, jolloin koulutus olisi johtajille
ajallisesti pidempi.100

Yhteiskunnan turvallisuusstrategia (YTS2017) määrittelee erilaisia uhkia, jotka kohdistuvat mm. tietoliikenteeseen ja tietojärjestelmiin, kuljetuslogistiikkaan, yhdyskuntatekniikkaan, elintarvikehuoltoon, väestön terveyteen ja hyvinvointiin, suuronnettomuuksiin, luonnon ääri-ilmiöihin sekä ympäristöuhkiin.
Samalla tulisi huomioida perustuslain 127 § muutostarve professori Jukka Kekkosen (2013) esittämällä tavalla kirjoitusmuotoon: ”Jokainen Suomen
kansalainen voidaan velvoittaa palvelemaan isänmaataan ja sen laillista yhteiskuntajärjestystä sen mukaan kuin lailla säädetään”. Näin varautumispalvelusta ei sidottaisi maanpuolustusvelvollisuuteen, ja Jehovan todistajat voisivat suorittaa kansalaispalveluksen ilman, että kokisivat palveluksen
vakaumuksensa vastaiseksi. Mikäli asevelvollisuuslaki muutettaisiin laiksi kansalaispalveluksesta, ei tätä perustuslain muutosta kuitenkaan välttämättä tarvittaisi (Ks. esim. HS 13.5.2018).
Mm. Aseistakieltäytyjäliitto (2017) on vastustanut yleistä kansalaispalvelusta perustellen sen olevan pakkotyön teettämistä ja vastoin ihmisoikeussopimuksia. Liitto on vedonnut YK:n kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen 8. artiklaan, jossa mm. todetaan, että “ketään ei saa
vaatia suorittamaan pakkotyötä tai muuta pakollista työntekoa”. Lisäksi artiklassa kuitenkin todetaan, että “tämän mukaisella pakkotyöllä ei tarkoiteta: “II) mitään asepalvelun luonteista palvelusta ja maissa, joissa tunnustetaan kieltäytyminen asepalveluksesta omantunnonsyistä,
palvelua, joka lain mukaan vaaditaan omantunnonsyistä kieltäytyjältä; III) mitään palvelusta, jota vaaditaan milloin yhteiskunnan olemassaoloa tai
hyvinvointia uhkaa hätä tai onnettomuus; IV) mitään työtä tai palvelusta, joka sisältyy yleisiin kansalaisvelvollisuuksiin.” Esittämämme kansalaispalvelus olisi suunnattu yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden tukemiseen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa, joten tältä pohjalta ei voida väittää,
että se olisi artiklan mukaista pakkotyötä. (Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus. Ks. myös Pursiainen 2018.)
Nykyisen siviilipalveluksen peruskoulutuskaudella koulutus järjestetään neljässä ryhmässä. Ryhmät ovat ympäristön- ja kulttuuriomaisuuden
suojelu, kansalaisvalmiudet, palo-, pelastus- ja väestönsuojelu sekä väkivallan ennaltaehkäisy. (Sivariin.fi.)
Tässä pohdittavaksi jää, voitaisiko oleskeluluvan saaneille tarjota osallistumismahdollisuus kansalaispalvelukseen kotoutumisen tukemiseksi
esimerkiksi räätälöitynä moduulina.
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Asepalveluksesta vastaisivat edelleen Puolustusministeriö sekä Puolustusvoimat yhteistyössä Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK:n
kanssa. Varautumispalveluksen vastuuministeriön tai -ministeriöiden selvittäminen vaatii
kuitenkin jatkoselvitystä.
Varautumispalveluksesta vastaisi vastuuministeriö tai -ministeriöt. Käytännön organisointivastuu olisi maakunnilla. Varautumistarpeen
määrittelyyn osallistuisivat alueelliset valmiustoimikunnat101 ja koulutukseen viranomaisten
lisäksi myös järjestöt, esimerkiksi vapaaehtoiset maanpuolustus- ja turvallisuusjärjestöt.
Kannustimena kansalaispalveluksen suorittajille myönnettäisiin tuloistaan verovähennys,
joka olisi voimassa tiettyyn ikään saakka. Ne,
jotka kieltäytyisivät tai eivät kykenisi palvelusta suorittamaan, joutuisivat siis maksamaan
enemmän veroa tuloistaan kuin palveluksen

suorittavat.102 Näin ollen kansalaispalvelusvelvollisuuden voisi suorittaa normaalioloissa
kolmella eri tavalla: (1) osallistumalla asepalvelukseen, (2) osallistumalla varautumispalvelukseen tai (3) maksamalla ylimääräistä veroa.
Poikkeusoloissa ja vakavissa häiriötilanteissa
jokainen kansalaispalvelusvelvollinen voitaisiin kuitenkin Norjan mallin mukaisesti velvoittaa palvelukseen maan puolustamiseksi ja siinä avustamiseksi.
Vaikka koko ikäluokka ei mallissa ase- tai varautumispalvelusta suorittaisi, tavoitettaisiin
jokainen kansalaispalvelusvelvollinen yleisten
kutsuntojen ja varaamisrekisterin avulla häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa nykyistä paremmin.
Yleiset kutsunnat toteutettaisiin kaksivaiheisina Norjan ja Ruotsin mallien mukaisesti.
Ensimmäisessä vaiheessa koko ikäluokka

NYKYJÄRJESTELMÄ
Valintatilaisuus
vapaaehtoisille naisille

Asepalvelus

Vastaa PLM / PV
• Yleinen mutta
käytönnössä valikoiva
• Myös aseeton
palvelus mahdollista

Kutsunnat miehille
Siviilipalvelus

Vastaa TEM
• Työpalvelu
• Ei tue riittävästi
kokonaisturvallisuutta

Totaalikieltäytyminen
• Valvonta- / vankeusrangaistus

Vapautetut
Asevelvollisuusrekisteri
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•
•
•
•
•

Naiset
Jehovan todistajat
Ahvenanmaalaiset
Terveydellisistä syistä vapautetut
Kaksoiskansalaiset

Virastojen johdolla toimivissa alueellisissa valmiustoimikunnissa ovat jäseninä viranomaiset, elinkeinoelämä ja järjestöt. Valmiustoimikunnat
sovittavat yhteen varautumistyötä. (YTS 2017.)
Sveitsissä on käytössä malli, jossa ase- tai siviilipalveluksen suorittamattomat joutuvat maksamaan tuloistaan 3 prosenttiyksikön suuruista
lisäveroa 30–34-vuotiaiksi saakka (Siilasmaa ym. 2010, 160).
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velvoitettaisiin täyttämään netissä sähköinen
kyselylomake. Kyselyssä kerättäisiin perustietoa ikäluokan terveydestä, koulutuksesta,
sosiaalisesta elämästä, motivaatiosta ja palvelustoiveista. Kutsuntojen toinen vaihe toteutettaisiin siten, että koko ikäluokka kutsuttaisiin
kutsuntatilaisuuteen, joka järjestettäisiin kokonaisturvallisuuspäivän muodossa Tanskan
mallia mukaillen. Tilaisuudessa nuorille tarjottaisiin perustietoa Suomen turvallisuus- ja
puolustuspolitiikasta, kokonaisturvallisuudesta
ja maanpuolustuksesta.103 Tilaisuus voitaisiin
toteuttaa yhteistyössä Puolustusvoimien ja
muiden viranomaisten sekä järjestöjen kanssa. Pääesikunta on laskenut, että yleiset kutsunnat tulisivat maksamaan noin 7,4 miljoonaa
euroa. Valtaosa summasta menisi terveystarkastuksiin.104
Terveystarkastusten lisäksi105 asepalvelukseen hakeutuville voitaisiin jo kutsunnoissa

toteuttaa Norjan ja Ruotsin mallin mukaisesti
fyysiset ja psykologiset testit. Testien avulla
voitaisiin jo tässä vaiheessa karsia mahdolliset riskitapaukset palveluksesta ja ennaltaehkäistä keskeyttäneiden määrää. Tästä koituisi
myös säästöjä, kun nykyisin vasta palveluksessa tehtävissä testeissa karsiutuvien ei tarvitsisi turhaan astua palvelukseen. Heikosti
fyysisissä testeissä suoriutuville kuntotestit
voisivat toimia herätyksenä kunnon kohottamiseksi ennen palvelusta, johon he saisivat myös
kannustavan kunto-ohjelman. Lisäksi Puolustusvoimat voisivat testien perusteella sijoittaa
varusmiehiä nykyistä paremmin sopiviin tehtäviin.
Mikäli ikäluokasta ei saataisi riittävästi vapaaehtoisia henkilöitä asepalvelukseen, tulisi
Puolustusvoimille taata oikeus valita jäljelle
jäävästä ikäluokasta soveltuva katsomansa
henkilömäärä asepalvelukseen. Mikäli nämä

KANSALAISPALVELUSMALLI
Sähköinen esivalintakirje

Verokannustin

Yleiset kutsunnat koko ikäluokalle

Asepalvelus

• Vastaa PLM / PV
• Puolustusvoimille
taataan oikeus valita 		
tarvittava hlömäärä

Varautumispalvelus

• Vastaava ministeriö / 		
viranomaiset ja järjestöt
• Virtuaali- ja kurssipohjainen
• Koulutusmoduulit

Muut

• Henkilöt, jotka
eivät osallistu
ase- tai varautumispalvelukseen

Kokonaisturvallisuusrekisteri
103

104

105

Syrjäytymisriskissä olevat nuoret tavoitettaisiin yleisissä kutsunnoissa kootusti, ja heidät voitaisiin ohjata nykyjärjestelmää paremmin
tarvittavien kouluttautumista ja työllistymistä edistävien palveluiden piiriin.
Kutsuntoihin liittyy jo nykyisellään kustannuksia, joiden uudelleen arvioiminen tulee kysymykseen, mikäli kutsuntoja laajennettaisiin koskemaan
sekä miehiä että naisia. Lisäksi oikeudellisista lähtökohdista käsin tämä tilanne tarkoittaisi etenkin naisten osalta sitä, että nyt laissa naisten
vapaaehtoisesta asepalveluksesta säädetyt kelpoisuusvaatimuksen asepalvelukseen tulisivat todennäköisesti uudelleen arvioitaviksi.
Tämä tarkoittaa samalla arviointia siitä, mitkä lait vaatisivat kyseisessä tilanteessa lainsäädännön muutoksia.
Kutsunnanalaisille suoritetaan jo nyt asevelvollisuuslain 14 § määrittämiltä osin terveydentilan arviointi perustuen kutsuntaa edeltävään terveystarkastukseen. Kutsunnanalainen velvoitetaan palveluskelpoisuuden selvittämiseksi osallistumaan kutsuntaa edeltävään terveystarkastukseen
terveyskeskuksessa tai muussa tarkastukseen soveltuvassa paikassa kutsuntavuonna, jollei tarkastus ole ilmeisen tarpeeton aluetoimiston
1 momentin mukaan kutsunnanalaiselta tai 96 §:n mukaan muulta taholta kutsunnanalaisen palveluskelpoisuudesta saaman selvityksen tai
asevelvollisen ulkomailla asumisen takia taikka muusta erityisestä syystä.
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henkilöt kieltäytyisivät asepalveluksesta, heidät velvoitettaisiin varautumispalvelukseen.106
Molemmista palvelusmalleista kieltäytyjille voitaisiin määrätä jokin seuraus. Vapausrangaistuksesta kuitenkin luovuttaisiin.107
Asevelvollisuusrekisteri laajennettaisiin kokonaisturvallisuusrekisteriksi, joka pitäisi sisällään myös siviilivarannon rekisterin. Yhteinen
rekisteri olisi ratkaisu siihen, että viranomaiset
voisivat hyödyntää myös varautumispalveluksen suorittaneiden osaamista häiriötilanteissa
ja poikkeusoloissa. Yhteisen rekisterin kautta
kansalaispalvelusvelvollisille voitaisiin järjestää myös yhteisiä kokonaisturvallisuuden kertausharjoituksia.
Yhteiskunnallisissa kriisitilanteissa kansalaispalvelus mahdollistaisi turvallisuustoimijoiden
entistä tehokkaamman yhteistoiminnan, kun
johtamisen toimintamallit olisivat ennalta suunnitellut, koulutetut ja harjoitellut.
7.2

Esityksen edut ja haasteet

Esittämämme mallin keskeisinä etuina ovat:
● Malli tukee nykyistä asevelvollisuusjärjestelmää paremmin yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta.
- Suomen sotilaallinen puolustuskyky turva		 taan aiempaa motivoituneemmalla 		
		 ja kyvykkäämmällä henkilöstöllä.
- Turvallisuustoimijoiden yhteistoiminta
		 tehostuu, kun johtamisen toimintamallit 		
		 ovat ennalta suunnitellut, koulutetut
		 ja harjoitellut.
- Järjestöjen ja viranomaisten yhteistyö 		
		 vahvistuu, sillä järjestöt osallistetaan kan		 salaispalveluksen toteuttamiseen yhteis		 työssä viranomaisten kanssa.
- Siviilivalmiuden osaaminen saadaan viran		 omaisten tueksi varaamisrekisterin kautta.
- Kansalaisten kokonaisturvallisuutta ja
		 maanpuolustusta koskeva tietotaito
		 kasvaa koko ikäluokalle toteutettavissa 		
		 kutsunnoissa. Samalla syrjäytymisen
		 ehkäisemistä tehostetaan.
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Kansalaispalvelus luo edellytykset toteuttaa ja ylläpitää läpi ikäluokan kattavaa ja
korkeaa maanpuolustustahtoa yhteiskunnan hyväksi.

● Malli on nykyistä järjestelmää yhdenvertaisempi, sillä jokaiselle kansalaiselle tarjotaan
samat oikeudet ja velvollisuudet.
- Mahdollisuus osallistua sekä ase- että 		
		 varautumispalvelukseen tarjotaan yhden		 vertaisesti koko ikäluokalle (pl. kaksois		 kansalaiset ja kotoutuvat).
● Kansalaiset velvoitetaan palvelukseen
laadullisin perustein tarpeen mukaisesti.
Mallin keskeisinä haasteina ja samalla
jatkoselvitystä vaativina teemoina
ovat seuraavat:
● Mahdollisten julkistaloudellisten lisäkustannusten kattaminen.
● Kansalaispalveluksen, erityisesti varautumispalveluksen, koulutussisällön ja vastuunjaon suunnittelun haasteet. On selvitettävä,
millaiselle siviilivalmiutta ja -varautumista
tukevalle osaamiselle viranomaisilla on tarve.
● Järjestöjen osallistamisessa on huomioitava
järjestöjen erilaiset toimintaperiaatteet 		
(mm. neutraliteetti), ja selvitettävä niiden
soveltuvuus kansalaispalveluksen toteuttamiseen.
● Kokonaisturvallisuuden varaamisrekisterin
toteuttamishaasteet, mm. vastuutahojen 		
määrittäminen ja kustannuskysymysten
ratkaiseminen.
● Koko ikäluokan osallistaminen kansalaispalvelukseen mahdollisimman yhdenvertaisesti. Haasteena erityisesti terveydellisistä syistä asepalveluksesta karsiutuvien roolin määrittäminen kokonaisturvallisuudessa.

Vastaava järjestelmä on käytössä Tanskassa. Siellä asepalveluksesta kieltäytyvät tosin velvoitetaan siviilipalvelukseen.
Nykyisestä totaalikieltäytyjien vankeusrangaistuksesta siis luovuttaisiin. Kutsunnoista kieltäytyjiä rangaistaisiin nykyisen asevelvollisuuslain
rangaistusmenettelyn mukaisesti, eli käytännössä sakottamalla.
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