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ASEVELVOLLISUUS       
Arto Nokkala 
 
Valtio hankkii henkilöstön asevoimiinsa ennen muuta joko asevelvollisuuden kautta 
tai vapaaehtoisia palkkaamalla. Vain vähemmistö miehistä joutuu yleensä asepalve-
lukseen. Asevelvollisuusaika on useimmiten 18 ja 40 tai 50 ikävuoden välillä. Tavan-
omainen varusmiespalvelus kestää 6–24 kk. Reserviin kuuluville voidaan antaa ker-
tauskoulutusta. Naiset voivat joskus astua vapaaehtoisina palvelukseen jäämättä am-
mattisotilaiksi. Naisten asevelvollisuus sen sijaan on hyvin harvinainen. 
 
Asevelvollisuus tuotti etenkin 1800-luvun alusta lähtien kansan- tai kansalaisarmei-
joita, jotka olivat samalla melko yksinkertaista teknologiaa käyttäviä massa-
armeijoita. Asevelvollisuuden sotilaallinen merkitys alkoi hiipua Englannissa, Rans-
kassa ja Yhdysvalloissa jo ensimmäisen maailmansodan jälkeen, mutta nousi uuteen 
kukoistukseen toisessa maailmansodassa. Sen jälkeen asevelvollisuus alkoi vähitellen 
väistyä. Asevoimien ammattimaistuminen on kiihtynyt varsinkin Euroopassa kylmän 
sodan päätyttyä. Yhä useampi valtio siirtyy ammattiarmeijaan tai valikoi palveluk-
seen kutsuttavia arpomalla, myöntämällä lykkäystä tai etsimällä vapaaehtoisia. Jos-
kus palveluksen voi välttää myös rahalla. Muutamissa maissa asevelvollisuus säilyte-
tään sodan varalta tai rekrytointipohjan turvaamiseksi kansainvälisiä tehtäviä varten. 
Lisäksi on keskusteltu asevelvollisuuden kehittämisestä yhteiskunnallisen palvelu-
velvollisuuden suuntaan tai rajaamisesta käytännössä kutsuntoihin osallistumiseksi.   
 
Asevelvollisuus on instituutiona heikkenemässä yhteiskunnan muutoksen myötä. 
Asevoimien tehtävät ovat yhä useammin taistelutehtäviä ulkomailla. Niihin tarvitaan 
aikaisempaa vähemmän mutta pitemmälle koulutettua henkilöstöä. Myös uuden tek-
nologian käyttöönotto suosii asevoimien ammattimaistumista. 
 
Euroopan unionin jäsenmaista ammattiarmeija on tai on tekeillä Alankomailla, Belgi-
alla, Bulgarialla, Espanjalla, Irlannilla, Italialla, Latvialla, Luxemburgilla, Maltalla, 
Portugalilla, Puolalla, Ranskalla, Romanialla, Slovakialla, Slovenialla, Tšekillä, Un-
karilla ja Yhdistyneellä kuningaskunnalla. Vain Kyproksessa ja Suomessa on asevel-
vollisuus, jossa selvästi yli 50 prosenttia miehistä astuu asepalvelukseen. Itävallassa, 
Kreikassa, Liettuassa, Ruotsissa, Saksassa, Tanskassa ja Virossa miesten vähemmistö 
koulutetaan sotilaiksi. Sama tilanne on Euroopan unionin ulkopuolisista Nato-maista 
Norjassa. Islannilla ei ole omia asevoimia. 
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Suomessa yhä noin 75 prosenttia miehistä suorittaa varusmiespalveluksen, vaikka 
osuuden laskua 2010-luvulla onkin ennakoitu. Suomen alueellinen puolustus perustuu 
väkilukuun nähden suuriin henkilöstömääriin ja mitoitetaan laajamittaisen hyökkäyk-
senkin torjuntaan. Yleisellä asevelvollisuudella on vahva kannatus. Suomen asevoi-
mamalli erottautuu muiden Euroopan maiden asevoimista entistä enemmän 2000-
luvun alkupuolella.  
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