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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi aseettomasta palveluk
sesta ja siviilipalveluksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta 
ja eräiden vakinaisesta palveluksesta kieltäytyvien asevelvollisten 
rankaisemisesta annetun lain 1-4 §:n soveltamatta jättämisestä 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Aseenomasta palveluksesta ja siviilipalveluk
sesta annettua lakia ehdotetaan väliaikaisesti 
muutettavaksi siten, että aseistakieltäytyjän va
kaumuksen tutkimismenettelystä kokonaan luo
vutaan. Edelleen ehdotetaan palvelusaikaa pi
dennettäväksi siviilipalveluksessa olevien osalta 
120 päivällä eli yhteen vuoteen neljään kuukau
teen. Siviilipalveluksen sisällöllisestä jakaantumi
sesta koulutukseen ja käytännön harjoitteluun 
ehdotetaan lakiin sisällytettäväksi nimenomainen 
säännös. Lisäksi lakiin ehdotetaan otettavaksi 
säännös, joka oikeuttaa valtioneuvoston tarvitta
essa määräämään valtion siviilihallinnon hallinto
yksiköille siviilipalvelusmiesten sijoitusvelvolli
suuden, sekä säännös, jossa aseettomaan palve
lukseen ja siviilipalvelukseen määrättyjen asema 

soveltuvin osin rinnastetaan asevelvollisuuslain 
mukaista palvelusta suorittavien asevelvollisten 
asemaan. 

Laki ehdotetaan säädettäväksi määräaikaiseksi; 
se olisi voimassa viisi vuotta, jona aikana sen 
vaikutuksista ehdittäisiin saada riittävästi koke
muksia. 

Lisäksi ehdotetaan säädettäväksi, ettei eräiden 
vakinaisesta palveluksesta kieltäytyvien asevelvol
listen rankaisemisesta annetun lain 1-4 §:ää 
aseettomasta palveluksesta ja siviilipalveluksesta 
annettuun lakiin ehdotettujen muutosten voi
massa ollessa sovellettaisi. 

Uudistus on tarkoitettu tulemaan voimaan 
vuoden kuluttua lakiehdotusten tultua hyväksy
tyiksi. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Esityksen yhteiskunnallinen 
merkitys 

Aseeton palvelus ja siviilipalvelus etvat ole 
aseellisen palveluksen vaihtoehtoja vaan ainoas
taan tietyin edellytyksin sen korvaavia palvelus
muotoja. Korvaavaan palvelukseen pääseminen 
edellyttää sellaisen uskonnollisen tai eettisen va
kaumuksen olemassaoloa, joka estää asianomaista 
osallistumasta aseelliseen palvelukseen. Tällaisen 
vakaumuksen olemassaolon tutkinta on herättä
nyt arvostelua joissakin kansalaispiireissä. On 
katsottu, ettei kukaan voi riittävän objektiivisesti 
ja tieteellisesti kestävin perustein tutkia toisen 
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vakaumusta. Kun korvaavan palveluksen edelly
tyksiä ei kuitenkaan voida poistaa, on ollut 
selvitettävä ja ratkaistava, voidaanko sen olemas
saolosta muutoin kuin erityisellä tutkinnalla riit
tävästi vakuuttua. Lakiehdotuksessa on asia rat
kaistu siten, että tutkimamenettelystä luovutaan 
ja vakaumus mitataan nykyistä pitemmällä palve
lusajalla. 

Aseistakieltäytyjiä koskeva lainsäädäntö on lä
hinnä viimeisten 10-15 vuoden aikana kehitty
nyt muun muassa siten, että aseistakieltäytymi
selle hyväksyttyjen motiivien valikoimaa on lisät
ty. Aseellisen palveluksen korvaavan palveluksen 
muotoja järjestettäessä ei kuitenkaan ole riittäväs-



2 1985 vp. - HE n:o 8 

ti kiinnitetty huomiota palveluksen sisällön ja sen 
puitteiden sääntelyyn enempää kuin siihenkään, 
missä määrin maanpuolustusvelvollisten kansa
laisten tasa-arvoisuusnäkökohdat tulevat palve
luksen järjestelyissä huomioon otetuiksi. 

Siviilipalveluksen aineellista sisältöä ei ole 
säännelty laintasolla. Lähinnä ajan myötä muo
toutuneisiin käytäntöihin perustuvina siviilipal
velusmiesten tehtävät ja palvelusolosuhteet poik
keavat huomattavasti asevelvollisuuslain ( 4521 SO) 
nojalla palvelevien vastaavista. Myös siviilipalve
lusmiesten kesken on olosuhteissa huomattavia 
eroJa. 

Lakiehdotuksella pyritään saamaan siviilipalve
lus yhteiskuntaa paremmin hyödyttäväksi sisällyt
tämällä palvelusaikaan keskitettyä koulutusta ja 
kehittämällä siviilipalvelusmiesten sijoittamisjär
jestelmää. Lisäksi pyritään luomaan edellytykset 
vallitsevan eriarvoisuuden poistamiselle ja yhte
näistämään siviilipalvelusmiesten palvelusolosuh
teita ryhmän sisällä ja suhteessa muihin asevel
vollisiin. 

2. Nykyinen tilanne 

2 .1. Aseeton palvelus ja siviilipalvelus 

Määräyksen aseettomaan palvelukseen tai sivii
lipalvelukseen antaa asevelvollisten tutkijalauta
kunta. Lautakunnan päätökseen saa hakea muu
tosta valittamalla oikeusministeriöön. Ministeriön 
päätöksestä on valituskielto. 

Aseettomasta palveluksesta ja siviilipalveluk
sesta annetun lain 7 §:n mukaan palvelusmuotoa 
koskeva asia on saatettava tutkijalautakunnalle 
otettavaksi uudelleen käsiteltäväksi, jos määräyk
sen aseettomaan tai siviilipalvelukseen havaitaan 
perustuneen ilmeisesti vääriin tietoihin tai jos 
aseeton palvelusajan kuluessa ilmoittaa tulleensa 
sellaiseen vakaumukse<ln, ettei voi suorittaa asee
toma palvelusta ja esittää selvityksen muuttu
neen vakaumuksensa todellisuudesta. 

Uusi käsittely ilmeisesti väärien tietojen joh
dosta voi tapahtua sekä asianomaisen hyväksi että 
hänen vahingokseen. 

Kun kielteinen hallintopäätös ei saavuta oi
keusvoimaa, voi tutkijalautakunta ilman nimen
omaista säännöstäkin esimerkiksi asianomaisen 
asevelvollisen pyynnöstä milloin tahansa käsitellä 
asian uudelleen ja antaa hänelle myönteisen 
päätöksen. Uutta käsittelyä ei estäne sekään, että 
aikaisemmasta päätöksestä mahdollisesti on oi
keusministeriön valitusasteena antama lainvoi-

mainen paatös. Näin on erityisesti silloin, kun 
asevelvollinen vetoaa asiassa uuteen selvitykseen. 

Tutkijalautakunta on viime aikoina tiettävästi 
ottanut aiempaa enemmän asioita uuteen käsitte
lyyn. Menettelystä on muodostunut käytäntö 
siitä riippumatta, onko aikaisempi määräys pe
rustunut ilmeisesti vääriin tietoihin vai onko 
kysymys ollut muuttuneesta vakaumuksesta. Yksi 
syy uusien hakemusten määrän lisääntymiseen 
lienee aseettomaan palvelukseen määräämisen 
enentynyt käyttö. Henkilölle, joka haluaa siviili
palvelukseen, mutta joka on määrätty aseetto
maan palvelukseen, tämä palvelusmuoto ei aina 
muodosta hyväksyttävää kompromissia. Tällöin 
hän saattaa uusilla hakemuksilla pyrkiä saavutta
maan haluamansa lopputuloksen. Hakemuksen 
tekemiselle ja sen käsittelylle ei ole säädetty 
takarajaa. 

Siviilipalvelukseen määrättyjen asevelvollisten 
sijoittaminen palveluspaikkoihin on tuottanut 
ajoittain vaikeuksia. Suurimpana syynä on ollut 
se, että siviilipalvelukseen määrättyjen lukumäärä 
on ylittänyt käytettävissä olevien palveluspaikko
jen määrän. Vuonna 1983 siviilipalvelukseen 
määrättiin noin 1 000 asevelvollista. Heistä noin 
800 voitiin sijoittaa palveluspaikkaan. Tästä on 
seurannut, että siviilipalvelukseen määrätyt ovat 
joutuneet odottelemaan melko pitkiäkin aikoja 
palvelukseen pääsyä ja että palveluksen alkamisa
jankohtaa ei ole voitu vahvistaa riittävän ajoissa 
etukäteen. Erityisiä vaikeuksia on aiheutunut 
ammattitaidottomien siviilipalvelusmiesten sijoit
tamisesta palveluspaikkoihin. 

Aseettomasta palveluksesta ja siviilipalveluk
sesta annetun lain 2 §:n 2 momentin (364/ 
78) mukaan siviilipalvelus suoritetaan valtion si
viilihallinnon, kuntien tai kuntainliittojen tehtä
vissä taikka yliopistollisessa keskussairaalassa. 
Työvoimaministeriö osoittaa siviilipalvelukseen 
määrätylle palveluspaikan sellaisessa laitoksessa, 
jonka käyttämisestä tähän tarkoitukseen se on 
sopinut asianomaisen viranomaisen kanssa. Mil
lään viranomaisella ei ole säädösperusteista vel
vollisuutta vastaanottaa ja sijoittaa siviilipalvelus
miehiä. Vuonna 1983 siviilipalveluslaitoksia oli 
noin 200. Yhdessä laitoksessa on ollut keskimää
rin 3-4 siviilipalvelusmiestä. 

Kun siviilipalveluslaitoksia on varsin suuri 
määrä ja kussakin laitoksessa on vain muutama 
siviilipalvelusmies, järjestelmä on hallinnollisesti 
ja siviilipalveluksena suoritettavien tehtävien si
sällön osalta erittäin epäyhtenäinen. 

Siviilipalveluslaitoksissa siviilipalvelusmiehet 
suorittavat sellaisia asianomaisen laitoksen tavan-
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omaiseen toimintaan kuuluvia tehtäviä, joita he 
aikaisemman koulutuksensa ja työkokemuksensa 
perusteella osaavat suorittaa. Lukuun ottamatta 
välttämätöntä työtehtäviin perehdyttämistä lai
tokset eivät yleensä järjestä siviilipalvelusmiehille 
minkäänlaista koulutusta. Siviilipalveluksena 
suoritettavilla tehtävillä ei ole mitään yhtenäistä 
tavoitteellista sisältöä ja tarkoitusta. Käytännössä 
siviilipalvelus ymmärretään lähinnä keinona ajal
lisesti korvata palvelus puolustusvoimissa palvele
maila sellaisessa siviiliviranomaisessa, joka suos
tuu sijoittamaan tällaista työvoimaa. 

Aseeton palvelus puolustusvoimissa ja siviili
palvelus korvaavat rauhan aikana asevelvollisuus
lain mukaisen asevelvollisuuden suorittamisen. 
Asevelvollisuuden piiriin kuuluvien henkilöryh
mien asema on heihin tosiasiallisesti kohdistu
vien vaatimusten osalta hyvin erilainen. Eniten 
muista poikkeaa siviilipalvelusmiesten asema. 
Käytännössä he rionastuvat täysin asianomaisen 
siviilipalveluslaitoksen virka- ja työsuhteiseen 
henkilökuntaan. Heidän vapauksiaan rajoittaa 
lähinnä vain laitoksessa voimassa olevan työajan 
noudattaminen. 

Sitä vastoin puolustusvoimissa aseellisina tai 
aseenomina palvelevien asevelvollisten palvelus
velvollisuus ei ole rajoittunut yleisiin työaikoihin. 
Varsinaisen palvelusajan ulkopuolellakin heidän 
vapautensa on monin tavoin rajoitettu. Yleensä 
he eivät esimerkiksi saa poistua sotilasalueelta tai 
yöpyä muualla kuin palvelukseen kuuluvassa ma
joitustilassa muutoin kuin erityisen luvan perus
teella. 

2.2. Eräiden vakinaisesta palveluksesta 
kieltäytyvien rankaiseminen 

Niin sanotun kaksinkertaisen asevelvollisuuden 
mahdollisuuden on katsottu saattavan syntyä sil
loin, kun siviilipalvelukseen pyrkinyt, mutta ase
velvollisten tutkijalautakunnan päätöksellä aseel
liseen tai aseettomaan palvelukseen määrätty ase
velvollinen kieltäytyy suorittamasta palvelusta 
puolustusvoimissa. 

Tällainen pysyväisluontoinen kieltäytyminen 
käsitellään eräiden vakinaisesta palveluksesta 
kieltäytyvien asevelvollisten rankaisemisesta an
netun lain (23 1 72) mukaisesti. Asia saatetaan 
yleisen alioikeuden käsiteltäväksi ja asevelvolli
nen vapautetaan toistaiseksi vakinaisesta palve
luksesta, kunnes asia on tuomioistuimessa rat
kaistu. Rangaistuksen suorittamisen jälkeen asi
anomaista ei enää kutsuta uudelleen varusmies-

palvelukseen. Samanaikaisesti kieltäytymisen 
kanssa asevelvollinen on kuitenkin saattanut teh
dä uuden ilmoituksen halukkuudestaan siviilipal
velukseen asevelvollisten tutkijalautakunnalle, jo
ka on aikaisemmasta päätöksestään poiketen saat
tanut määrätä asianomaisen siviilipalvelukseen. 

Ennen tuomioistuimen ratkaisua asianomaista 
ei kuitenkaan edellä mainittujen säännösten no
jalla kutsuta palvelukseen eikä myöskään rangais
tuksen suorittamisen jälkeen. ''Kaksinkertainen 
asevelvollisuus'' olisi siten teoriassakin mahdolli
nen vain, jos asianomainen suorittaa siviilipalve
lusta tuomion langettamisen ja rangaistuksen 
suorittamisen aloittamisen välillä. Käytännössä 
näin ei pitäisi voida tapahtua. 

Sen sijaan rodellisempi ongelma lienee se, että 
kieltäytymisestä tuomittu joutuu suorittamaan 
rangaistuksen kieltäytymisen jälkeen annetusta 
siviilipalvelusmääräyksestä huolimatta. 

3. Ehdotetut muutokset 

3 .1. Aseet on palvelus ja siviilipalvelus 

Eri palvelusmuotoihin liittyvät oikeudet ja vel
vollisuudet eivät riittävästi vastaa toisiaan. 

Esityksen tavoitteena on luoda perustaa siviili
palvelusjärjestelmän kehittämiselle. Järjestelmää 
olisi kehitettävä siten, että siviilipalveluspaikko
jen määrä voidaan saattaa vastaamaan kulloinkin 
ilmenevää tarvetta. Samalla olisi pyrittävä siihen, 
että välittömästi siviilipalvelukseen määräämisen 
jälkeen asianomaiselle voitaisiin antaa luotettava 
tieto siviilipalveluksen alkamisen ajankohdasta ja 
palveluspaikasta. Siviilipalvelusjärjestelmää olisi 
myös hallinnollisesti yksinkertaistettava ja selkey
tettävä. Parhaiten tämä olisi toteutettavissa val
tuuttamalla valtioneuvosto tarvittaessa velvoitta
maan valtion siviilihallintoviranomaiset sijoitta
maan siviilipalvelusmiehiä näille soveliaisiin pal
velustehtäviin. 

Samalla olisi tarkoituksenmukaista luopua kor
vaavaan palvelukseen pyrkivien vakaumuksen 
tutkimismenettelystä, jota eräät kansalaisryhmät 
ovat pitäneet epätyydyttävänä ja jopa nykyaikaan 
kokonaan soveltumattomana. Näin voidaan halli
tuksen mielestä menetellä, jos vakaumuksen sy
vyydestä voidaan vakuuttua samalla tuntuvasti 
pidentämällä korvaavan palveluksen palvelusai
koja. Kun palvelusaika siviilipalveluksessa piden
netään 240 päivää asevelvollisuuslaissa säädettyä 
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yleistä palvelusaikaa kauemmin kestäväksi, voi
daan perustellusti katsoa, että tällaiseen palve
lukseen hakeutuvalla on laissa tarkoitettu uskon
nollinen tai eettinen vakaumus, joka estää asevel
vollisuuden suorittamisen aseellisessa palvelukses
sa. 

Siviilipalvelukseen pääsyä helpotettaisiin lisäksi 
siten, että asevelvollinen, joka olisi ennen 30 
ikävuoden täyttämistä ehtinyt aloittaa asevelvolli
suutensa suorittamisen, voisi mainitun ikärajan 
saavutettuaan vakaumuksensa vuoksi siirtyä jat
kamaan palvelustaan siviilipalveluksessa. 

Siviilipalveluksen sisällön sääntely täsmentyisi 
siten, että siviilipalvelus käsittäisi sekä asianmu
kaista koulutusta että käytännön harjoittelua ja 
työtä. Varsinaisena palvelusaikana saatuja tietoja 
ja taitoja sekä hankittua kokemusta pidettäisiin 
yllä kertausharjoituksia korvaavan palveluksen 
avulla. Tällaiseen palvelukseen voidaan lain mu
kaan kutsua yhteensä enintään 75 päivän ajaksi. 
Siviilipalvelusmiesten sijoittamista ja heidän pal
veluksensa järjestämistä johtaisi ja koordinoisi 
työvoimaministeriö, mutta myös ne ministeriöt, 
joiden hallinnonaloille siviilipalvelusmiehiä sijoi
tettaisiin, kytkettäisiin nykyistä tiiviimmin palve
luksen johtoon ja valvontaan. 

Eri asevelvollisryhmien aseman yhdenvertaista
miseksi lakiin ehdotetaan siviilipalveluksen osalta 
sisällytettäväksi säännös, jossa eri palvelusmuodot 
edellytetään palveluksen järjestämisessä soveltu
vin osin rinnastettaviksi toisiinsa. Vastaava sään
nös sisältyy lakiin jo aseettoman palveluksen 
osalta. 

3.2. Eräiden vakinaisesta palveluksesta kieltäy
ryvien rankaiseminen 

Esityksessä ehdotetaan, että eräiden vakinaises
ta palveluksesta kieltäytyvien asevelvollisten ran
kaisemisesta annetun lain 1-4 §:ää ei tämän 
lain voimassa ollessa lainkaan sovellettaisi. Näin 
voidaan menetellä, koska asevelvolliset uuden 
järjestelmän mukaan pääsevät haluamaansa pal
velusmuotoon. Mahdollisten palveluksesta kiel
täytymistapausten käsittely määräytyisi tällöin jo
ko rikoslain 45 luvun tai aseettomasta palveluk
sesta ja siviilipalveluksesta annetun lain säännös
ten mukaisesti. 

4. Valmisteluvaiheet ja aineisto 

4.1. Valmisteluelimet 

Puolustusneuvosto on katsonut nykyisessä sivii
lipalvelusjärjestelmässä olevan kokonaismaanpuo
lustuksen kannalta huolestuttavia piirteitä. Lisäk
si puolustusneuvosto on todennut, että siviilipal
velusjärjestelyjä sääntelevällä lainsäädännöllä ja 
siviilipalveluspaikkojen valinnalla samoin kuin 
palvelusjärjestelyillä on tärkeä merkitys sekä kan
salaisten yhdenvertaisuusperiaatteen että maan
puolustukselle asetettujen tavoitteiden toteutu
misen kannalta. 

Siviilipalvelusjärjestelyitä on tutkittu puolus
tusministeriön 10 päivänä huhtikuuta 1979 aset
tamassa ja 25 päivänä tammikuuta 1980 mietin
tönsä jättäneessä siviilipalvelusjärjestelyjen selvit
tämistyöryhmässä, jonka tehtävänä oli selvittää 
siviilipalveluksen järjestelyissä kansalaisten yh
denvertaisuusperiaatteen ja maanpuolustustavoit
teiden toteutumisen kannalta ilmeneviä lainsää
dännöllisiä ja muita periaatteellisia epäkohtia. 
Työryhmän säädösehdotukset keskittyivät siviili
palveluksen tarkoituksen sekä yhdenvertaisuuspe
riaatteen toteutumista varmistavaan sääntelyyn. 
Lisäksi työryhmä teki siviilipalveluksen järjestely
jä koskevia ehdotuksia ja esitti mm. kahden 
erityisen koulutuskeskuksen perustamista siviili
palvelusmiesten koulutusta varten. 

Siviilipalvelusta on selvitetty myös työvoima
ministeriön 14 päivänä huhtikuuta 1980 asetta
massa ja 14 päivänä huhtikuuta 1981 mietintönsä 
(komiteanmietintö 1981:23) jättäneessä siviili
palvelustyöryhmässä, jonka tehtävänä oli selvittää 
siviilipalveluksen asemaa ja siviilipalveluksen 
edelleen kehittämistä sellaisten siviilipalvelus
muotojen luomiseksi, jotka entistä paremmin 
vastaavat järjestelmän erityisluonnetta, ottavat 
huomioon siviilipalvelusmiesten uskonnollisen 
tai eettisen vakaumuksen kunnioittamisen ja tar
peet kehittää siviilipalvelusjärjestelmää entistä 
paremmin yhteiskunnallisesti hyödylliseen ja 
maamme rauhaa ja turvallisuutta edistävään 
suuntaan. Työryhmän ehdotukset kohdistuivat 
siviilipalveluspaikkojen valikoimaan ja niiden 
laatuun, koulutusjakson sisällyttämiseen palve
lusaikaan erityisessä siviilipalvelusopistossa, sivii
lipalvelusmiesten valvontaan ja kurinpitoon sekä 
osallistumisjärjestelmiin. Lisäksi työryhmä ehdot
ti kustannusten siirtämistä valtion vastattaviksi ja 
työvoimaministeriön resurssien lisäämistä siviili
palveluksen järjestelyasioissa. 
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Niin sanotun kaksinkertaisen asevelvollisuuden 
ongelmaa on käsitelty vuoden 1982 valtiopäivillä 
tehdyssä kirjallisessa eduskuntakysymyksessä n:o 
318/82. Kysymykseen tuolloin antamassaan vas
tauksessa puolustusministeri on todennut olevan 
ilmeistä, ettei kysymyksessä tarkoitetun kaltaista 
tilannetta ole otettu huomioon puheena olevaa 
lainsäädäntöä valmisteltaessa ja katsonut tilan
teen korjaamisen edellyttävän lainsäädäntötoi
mla. 

Kuntien keskusjärjestöjen ja valtion välillä on 
käyty kunnallistaloutta koskevista neuvotteluista 
ja suositusten antamisesta allekirjoitetun sopi
muksen, niin sanotun järjestelyasiakirjan, mukai
set neuvottelut. 

4.2. Lausunnonantajat 

Siviilipalvelusjärjestelyjen selvittämistyöryh-
män mietinnöstä on saatu lausunnot oikeusmi
nisteriöltä, sisäasiainministeriöltä, työvoimami
nisteriöltä, sosiaali- ja terveysministeriöltä, liiken
neministeriöltä, pääesikunnalta ja Suomen siviili
palvelusmiesliitto r. y:ltä. Työvoimaministeriötä 
ja Suomen siviilipalvelusmiesliitto r. y:tä lukuun 
ottamatta lausunnonantajat ovat suhtautuneet 
myönteisesti työryhmän ehdotuksiin. 

Työvoimaministeriön asettaman siviilipalvelus
työryhmän mietinnöstä on pyydetty lausunto 
seuraavilta viranomaisilta ja järjestöiltä: oikeus
ministeriö, sisäasiainministeriö, puolustusminis
teriö, valtiovarainministeriö, opetusministeriö, 
liikenneministeriö, tie- ja vesirakennushallitus, 
ilmailuhallitus, sosiaali- ja terveysministeriö, työ
terveyslaitos, Suomen Punainen Risti, Kriminaa
lihuoltoyhdistys, kirkkohallitus, Suomen orto
doksisen kirkkokunnan kirkollishallitus, Suomen 
Kaupunkiliitto, Suomen Kunnallisliitto, Fin
lands Svenska Kommunförbund ja Suomen Sivii
lipalvelusmiesliitto r.y. Osa työryhmän ehdotuk
sista on saanut lausunnonantajilta kannatusta, ei 
kuitenkaan varauksetonta. Toisaalta mietintöä on 
laajasti arvosteltu siitä, että työryhmä on pyrkinyt 
syrjäyttämään siviilipalveluksen tarkoitussidon
naisuuden maanpuolustukseen, ja katsottu, että 
mietintö on tässä suhteessa rakentunut petusteil
le, jotka eivät ole oikeudellisesti riittäviä. 

Hallituksen esityksen valmistelutyön aikana on 
kuultu sisäasiainministeriön, opetusministeriön, 
liikenneministeriön, sosiaali- ja terveysministe
riön, työvoimaministeriön ja ilmailuhallituksen 
edustajia erityisesti siviilipalvelusjärjestelmän 
muutoksiin liittyvistä kysymyksistä. Mainittujen 

vir~n~maisten edustajat ovat pitäneet siviilipalve
lusjäqestelmän kehittämistä suunnitellulla tavalla 
petustel tuna. 

Valmistelutyössä on soveltuvin osin otettu 
huomioon aikaisemman valmistelun ja asian 
myöhemmän käsittelyn yhteydessä esiintulleita 
näkökantoja. 

5. Esityksen organisatoriset Ja 
henkilöstö vaiko tuks et 

Siviilipalvelusjärjestelmän parantamiseen täh
täävät ehdotukset edellyttävät työvoimaministe
riön henkilöstövoimavarojen lisäämistä. 

Myös niihin ministeriöihin, joiden alaiseen 
hallintoon siviilipalvelusmiehiä pääasiassa sijoi
tettalSllfi, olisi perustettava sijoitustehtävien hoi
tamista ja palveluksen sisällön ja sen järjestelyi
den seuraamista ja johtamista varten toimet. 

Siviilipalvelusmiehille järjestettävästä koulu
tuksesta säädettäisiin tarkemmin asetuksella. 
Miesten määriä koskevien arvioiden perusteella 
v~idaan arvioida, että mitkään nyt toimivat oppi
laitokset eivät pysty järjestämään koulutusta il
man lisävoimavaroja. Koulutuksen organisointi ja 
suuntautuminen eri aloille sekä henkilöstövoima
varojen lisätarve selvitetään asetuksen valmistelun 
yhteydessä. Selvityksistä huolehtii siviilipalvelus
miesten sijoittamisen ja palveluksen järjestämisen 
yleisestä johdosta ja valvonnasta vastaava työvoi
maministeriö yhdessä niiden viranomaisten kans
sa, joiden toimialoille siviilipalvelusmiehiä kaa
vaillaan sijoitettavaksi. 

Siviilipalvelusmiesten SlJolttaminen heidän 
saamansa koulutuksen perusteella käytännön har
joitteluun ja työhön siviilipalveluslaitoksiin saat
taa joissakin tapauksissa edellyttää myös niissä 
tiettyjä järjestelyjä ja lisähenkilöstöä varsinkin jos 
siviilipalvelusmiehiä sijoitetaan usean henkilön 
ryhminä. 

Henkilöstön lisätarpeet ovat vielä yksilöimättä. 
Tarkoituksena on, että uudistuksen edellyttämät 
henkilöstölisäykset pyritään hoitamaan erityisesti 
keskushallinnon osalta henkilöstöä ja vakansseja 
uudelleenkohdentamalla. 

6. Esityksen taloudelliset 
vaikutukset 

Siviilipalvelusmiesten koulutuksen järjestämi
seen on arvioitu tarvittavan noin 250 uutta 
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oppilaspaikkaa. Oppilaspaikkojen perustaruiskus
tannusten suuruus riippuu siitä, missä määrin 
voitaisiin tukeutua olemassa oleviin oppilaitok
siin ja tiloihin. Opetusministeriön ja sisäasiain
ministeriön hallinnonaloilla ei ole vapaita oppi
laspaikkoja, joita voitaisiin käyttää siviilipalvelus
miesten koulutukseen. 

Käyttökustannukset oppilaspaikkaa kohden 

olisivat noin 40 000 mk vuodessa, eli yhteensä 
noin 10 miljoonaa markkaa. Pääosa kustannuk
sista muodostuisi opetus- ja muun henkilöstön 
palkoista. 

Myös siviilipalvelusmiesten harjoittelun ja käy
tännön työskentelyn aiheuttamat ylläpito- ja 
muut kustannukset lisääntyisivät palvelusajan pi
dentyessä ja palveluksen sisältöä kehitettäessä. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten perustelut 

1.1. Laki aseettomasta palveluksesta ja siviili
palveluksesta annetun lain väliaikaisesta 
muuttamisesta 

1 §. Pykälän mukaan sellainen asevelvollinen, 
jota uskonnolliseen tai eettiseen vakaumukseen 
perustuvat vakavat omantunnonsyyt estävät suo
rittamasta asevelvollisuuttaan aseellisessa palve
luksessa asevelvollisuuslaissa säädetyssä järjestyk
sessä, olisi hakemuksestaan vapautettava aseelli
sesta palveluksesta rauhan aikana ja määrättävä 
sen sijasta aseettomaan palvelukseen puolustus
voimiin taikka siviilipalvelukseen. 

Aseellisesta palveluksesta kieltäytyvän asevel
vollisen vakaumusta ei tutkittaisi vaan vapautta
mispäätös tehtäisiin asianomaisen oman ilmoi
tuksen perusteella. Asianomaisen itsensä ratkais
tavaksi jäisi niin ikään joko aseettoman tai siviili
palveluksen valitseminen. 

2 §. Asevelvollinen määrättäisiin ensisijaisesti 
aseettomaan palvelukseen puolustusvoimiin. Jos 
asianomaisen vakaumus estäisi aseettomankin 
palveluksen, hänet määrättäisiin siviilipalveluk
seen. Pykälän 1 momentti ei muuttuisi muilta 
osin kuin että nimitys "puolustuslaitos" muutet
taisiin nykyiseen muotoonsa ''puolustusvoimat''. 

Pykälään lisättävässä 3 momentissa säädettäi
siin, että siviilipalvelusmiesten sijoittaminen 
kuntien ja kuntainliittojen tehtäviin edellyttää 
niiden ja v:tltion kesken asiasta erikseen tehtävää 
sopimusta. Valtion puolesta neuvottelu- ja sopi
musosapuolena olisi työvoimaministeriö. 

2 a §. Siviilipalvelusmiesten palveluspaikkojen 
niukkuuden ja niiden nykyisin osittain liiallisen 
yksilöllisyyden aiheuttamien puutteiden poista-

miseksi ehdotetaan pykälään lisättäväksi uusi 
2 a §, joka antaa valtioneuvostolle valtuuden 
tarvittaessa työvoimaministeriön esittelystä mää
rätä valtion siviilihallintoviranomaisille hallinto
yksikkökohtaiset siviilipalvelusmiesten sijoitusvel
vollisuudet. 

Muutos mahdollistaa suurempien palvelusyksi
köiden muodostamisen ja luo edellytykset siviili
palveluslaitosten suunnitelmalliseen järjestämi
seen ja kehittämiseen hallinnonaloittain ja alu
eellisesti. 

Siviilipalvelusmiehiä SlJOltettalslm pääasial
lisesti sisäasiainministeriön, liikenneministeriön 
ja sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonaloille. 
Sijoituspaikan määräisi lähinnä se koulutus, joka 
asianomaiselle on annettu siviilipalvelusajan alus
sa siten kuin jäljempänä 11 §:n perusteluissa 
lähemmin selostetaan. 

Myös 2 momentti sisältää uuden sääntelyn. 
Sen tarkoituksena on määrittää työvoimaministe
riö siviilipalvelusmiesten sijoittamista ja heidän 
palveluksensa järjestämistä johtavaksi ja yhteen
sovittavaksi ministeriöksi. Siviilipalvelusmiesten 
sijoittamisesta olisi laadittava vuotuinen suunni
telma, jonka vahvistaisi valtioneuvosto. 

Pykälän 3 momentin mukaan työvoimaminis
teriöllä olisi siviilipalveluksen suunnittelua ja 
järjestelyä varten apunaan pysyvä neuvottelukun
ta, jossa olisivat edustettuina ne ministeriöt, 
joiden hallinnonaloilla siviilipalvelusmiehet kou
lutetaan ja ne, joiden hallinnonaloille heidät 
pääasiallisesti sijoitetaan. Neuvottelukunnasta 
säädettäisiin tarkemmin asetuksella. 

3 §. Kun aseettoman palveluksen järjestämi
nen on helpompaa ja kun siitä ei aiheudu 
varsinaisia lisäkustannuksia valtiolle aseettomien 
tukeutuessa täysin puolustusvoimien organisaa-
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tioon ja huoltoon, on yhteiskunnan kannalta 
kaikin puolin hyödyllistä tukea toimenpiteitä, 
jotka ovat omiaan vaikuttamaan siihen, että 
aseistakieltäytyjät nykyistä enemmän pyrkivät va
litsemaan aseettoman palveluksen siviilipalveluk
sen sijasta. 

Kun korvaaviin palvelusmuotoihin pyrkivien 
asevelvollisten vakaumusta ei enää tutkittaisi, 
olisi sen olemassaolo varmistettava muulla ta
voin, jottei järjestelmän muutos johtaisi pyrki
mykseen vapautua aseellisesta palveluksesta ai
noastaan henkilökohtaisten hyöty- ja helppous
näkökohtien perusteella. Parhaaksi vakaumuksen 
mittariksi on katsottu palvelusajan riittävä piden
täminen. Niinpä siviilipalveluksen kestoksi on 
ehdotettu 240 päivää yli asevelvollisuuslaissa sää
detyn yleisen palvelusajan. Siviilipalveluksen ko
konaiskesto olisi näin ollen yksi vuosi neljä kuu
kautta. Aseettornina palvelevien palvelusaika 
sensijaan säilyisi nykyisenä. 

Pykälän 2 momentin nykyisen sanamuodon 
voidaan katsoa johtavan siihen, ettei 30 vuotta 
täyttänyt asevelvollinen, joka on aloittanut aseel
lisen palveluksen, enää voisi siirtyä aseettomaan 
tai siviilipalvelukseen. Asevelvollisuuden suorit
tamisen aseellisena tai aseettomana puolustusvoi
missa taikka siviilipalveluksena tulisi toteutua 
sellaisena kokonaisuutena, joka mahdollistaisi 
siirtymisen palvelusmuodosta toiseen 30 vuoden 
ikärajan saavuttamisesta riippumatta. Kun t~ä 
ei soveltamiskäytännössä liene ollut ainakaan 
poikkeukseton menettely, on asia varmistettava 
tätä tarkoittavalla 2 momentin sanamuodon 
muutoksella. 

Voimassa olevan lain 3 §:n 3 momentin sään
nöksen nojalla aseeton ja siviilipalvelusmies voi
daan kutsua kertausharjoituksia korvaavaan pal
velukseen yhteensä enintään 75 päivän ajaksi. 
Tähän palvelusaikaan ei ehdoteta muutosta, 
mutta tarkoituksena on, että aseellisessa palve
luksessa kertausharjoitettavien asevelvollisten 
määrän jatkuvasti lisääntyessä myös kertaushar
joituksia korvaava palvelus käynnistetään tehok
kaasti. 

4 §. Ilmoitus 1 §:ssä tarkoitetuista omantun
nonsyistä voitaisiin tehdä joko kutsunnassa taikka 
sen jälkeen. Aseellisen palveluksen tai aseetto
man palveluksen aloittanutkin voisi vielä ilmoit
taa haluavansa siirtyä toiseen palvelusmuotoon. 
Hakemus aseellisesta palvelusta vapauttamisesta 
olisi asian laadusta riippuen annettava joko kut
suntalautakunnalle, sotilaspiirin päällikölle tai 
sen joukko-osaston komentajalle, jossa asian
omainen palvelee. Ilmoitus olisi laadittava sitä 

varten vahvistettavan kaavan mukaiselle lomak
keelle, jossa asianomaisen olisi annettava tieto 
uskonnollisen tai eettisen vakaumuksensa ole
massaolosta sekä kunniansa ja omantuntonsa 
kautta vakuutettava antamansa tieto oikeaksi. 
Väärän kirjallisen todistuksen antamisesta julki
selle viranomaiselle on säädetty rangaistus rikos
lain 17 luvun 8 §:ssä. 

5 §. Päätöksen aseellisesta palveluksesta va
pauttamisesta sekä aseettomaan palvelukseen tai 
siviilipalvelukseen määräämisestä tekisi kutsunta
lautakunta kutsuntojen yhteydessä ja sotilaspiirin 
päällikkö muissa lain 4 §:ssä tarkoitetuissa ta
pauksissa. 

6 §. Kutsuotalautakunnan ja sotilaspiirin pääl
likön päätökseen saisi hakea muutosta valittamal
la kutsunta-asiain keskuslautakuntaan 30 päivän 
kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. V alitusa
sian käsittelystä keskuslautakunnassa, joka toimii 
valitusasteena asevelvollisuusasioissa, olisi muu
toin voimassa, mitä asevelvollisuuslaissa on sää
detty. Valitusasian vireilläolo vaikuttaisi lykkää
västi asevelvollisen palvelukseen määräämiseen. 

10 §. Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 
1 momentti, jolloin nykyiset 1 ja 2 momentti 
siirtyvät 2 ja 3 momentiksi. Momentti sisältäisi 
periaatteellisen ja lähtökohtaisen sääntelyn siitä, 
että aseettoman palvelus puolustusvoimissa on 
järjestettävä asianomaisen vakaumus huomioon 
ottaen ja sitä kunnioittaen. 

11 §. Pykälään ehdotetaan sisällytettäväksi si
viilipalvelusmiesten palveluksen järjestelyjen 
osalta samanlainen perussääntely kuin aseetto
mien osalta on 10 §:ssä ehdotettu. 

Pykälää ehdotetaan lisäksi täydennettäväksi li
säämällä siihen perussäännökset siviilipalveluksen 
jakaantumisesta koulutusjaksoon ja käytännön 
harjoittelu- ja työjaksoon. Koulutus sekä käytän
nön harjoittelu ja työskentely järjestettäisiin 
asianomaisten ministeriöiden johdossa ja valvon
nassa. Suunnittelussa on lähdetty siitä, että kysy
mykseen tulisivat lähinnä sisäasiainministeriö, 
opetusministeriö, liikenneministeriö sekä sosiaali
ja terveysministeriö. 

Palveluspaikat säilyisivät nykyisinä, lain 2 §:n 
2 momentissa tarkoitettuina hallintoyksikköinä. 
Koulutus olisi luonteeltaan humanitaarista. Vuo
den 1984 kutsunnoista saadut tiedot osoittavat 
aseellisesta palveluksesta kieltäytyvien määrässä 
selvää laskua. Mikäli tässä kehityssuunnassa ei 
uudistuksen jälkeen tapahdu huomattavaa muu
tosta, voitaisiin koulutus käynnistää kolme kertaa 
vuodessa tasamääräisinä noin 300 miehen suurui
sina saapumiserinä koulutuspaikoissa, joiksi on 
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suunniteltu mm. pelastushallinnon koulutuskes
kusta, ilmailuhallinnon koulutuskeskusta ja sel
laisia keskussairaaloita, joiden sijaintipaikkakun
nalla on terveydenhuoltoalan oppilaitos. Koulu
tusvastuu jakaantuisi siten sisäasiainministeriön, 
opetusministeriön, liikenneministeriön ja sosi
aali- ja terveysministeriön kesken. Peruskoulutus 
kestäisi noin kaksi kuukautta. Sen jälkeen seurai
si noin 14 kuukauden harjoittelu- ja työvaihe, 
sijoituspaikasta riippuen mieluiten 5-20 miehen 
suuruisissa erissä, jotta järjestelmä olisi hallinnol
lisesti ja valvonnan kannalta järkevästi hallittavis
sa. 

Palvelusajan jaksottumisesta ja palveluksen si
sällöstä säädettäisiin yksityiskohtaisemmin ase
tuksella. 

14 §. Pykälän 1 momenttiin sisältyvää säänte
lyä siviilipalveluksen välttämisestä tuomittavasta 
vankeusrangaistuksesta ehdotetaan muutettavaksi 
nostamalla rangaistusmaksimi yhdestä vuodesta 
yhdeksi vuodeksi neljäksi kuukaudeksi, jotta van
keusaika paremmin vastaisi pidentyvää palvelus
aikaa. 

25 §. Siirtyminen aseellisesta palveluksesta 
aseettomaan tai siviilipalvelukseen samoin kuin 
aseettomasta palveluksesta siviilipalvelukseen on 
mahdollista nykyisenkin lain mukaan. Pykälässä 
ehdotetaan aseellisesta palveluksesta korvaavaan 
palvelukseen pääsemistä palvelusajan kuluessa 
koskevat sääntelyt yhdistettäväksi siten, että ai
kaisemmin 7 § :ssä säännelty siirtyminen aseetto
masta palveluksesta siviilipalvelukseen sisällyte
tään muuta vastaavaa siirtymistä koskevien sään
nösten yhteyteen. 

Siirtyminen aseettomaan palvelukseen ja sivii
lipalvelukseen olisi mahdollista palvelusajan kai
kissa vaiheissa. 

Kun palvelusmuodon muutosta koskevaa pää
töstä ei voida tehdä välittömästi, on tarkoituk
senmukaista, että varsinkin siviilipalvelukseen 
pyrkivä kotiutetaan odottamaan asiassa annetta
vaa päätöstä. 

Kieltäytyminen kertausharjoituksista johtaisi 
puolestaan määräämiseen kertausharjoituksia 
korvaavaan palvelukseen. 

26 §. Pykälän 1 momentin muutoksen tarkoi
tuksena on täsmentää lakia siten, ettei sitä sovel
lettaessa aiheudu perusteettornia eroavuuksia eri 
palvelusmuodoissa palvelevien asevelvollisten ase
massa. Silloin kun laissa ei ole toisin säädetty, 
noudatetaan ehdotetun säännöksen mukaan 
aseettoman palveluksen ja siviilipalveluksen jär
jestämisessä soveltuvin osin, mita asevelvollisuus
laissa säädettyä palvelusta suorittavista asevelvol-

lisista on säädetty. Koska asevelvollisuuslain mu
kainen palvelus on ensisijainen ja pääasiallinen 
palvelusmuoto, se on asetettava palvelusmuoto
jen keskinäisen rinnastamisen lähtökohdaksi. 

Nimenomaisen säännöksen nojalla asevelvolli
sen palveluskelpoisuus ja siinä palveluksen kes
täessä mahdollisesti tapahtuneet muutokset olisi 
otettava palvelukseen määrättäessä ja siitä vapau
tettaessa huomioon noudattamalla soveltuvin 
osin asevelvollisuuslaissa säädettyä palvelusta suo
rittavia asevelvollisia koskevia säännöksiä. 

Ehdotettu muutos ei tee mahdolliseksi soveltaa 
aseettomina palveleviin ja siviilipalvelusmiehiin 
sellaisia asevelvollisuuslain säännöksiä, joiden so
veltaminen voisi johtaa ristiriitaan palvelusta suo
rittavien uskonnollisen tai eettisen vakaumuksen 
kanssa tai olisi muutoin näiden palvelusmuotojen 
luonteeseen sopimaton. 

Muutoksen pääasiallisena seurauksena olisi se, 
että siviilipalvelusmiehet tulisivat palvelukseen 
liittyvän sidonnaisuuden osalta soveltuvin osin 
rinnastetuiksi aseellisessa tai aseettemassa palve
luksessa oleviin eivätkä palveluspaikkansa työ- tai 
virkasuhteiseen henkilöstöön, kuten nyt on asian
laita. Palvelusmuodosta riippumatta asevelvollis
ten päivittäisten palvelus- ja vapaa-aikojen sekä 
lomien tulisi mahdollisimman suuressa määrin 
vastata toisiaan. 

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset. Laki on 
tarkoitus saattaa voimaan vuoden kuluttua sen 
tultua hyväksytyksi. Sen soveltamista varten tar
peellisiin toimenpiteisiin saataisiin erityisen val
tuutussäännöksen nojalla ryhtyä jo ennen lain 
voimaantulo päivää. 

Koska lain seurannaisvaikutukset ovat osittain 
ennalta arvaamattomat, ehdotetaan, että laki 
olisi voimassa määräajan. Määräajaksi on päädyt
ty ehdottamaan viittä vuotta. Jollei lain voimas
saoloa sen voimassaolaajan kuluessa annettavalla 
lailla jatketa, tulevat tällä lailla muutetut lain
kohdat jälleen voimaan sellaisina kuin ne olivat 
ennen tätä lakia. 

Osa 7 §:n sääntelyistä on sisällytetty 25 §:ään. 
Kun vakaumuksen olomassaoloa ei 5 §:ssä tarkoi
tettua päätöstä tehtäessä enää harkittaisi, ehdote
taan, ettei pykälää sovellettaisi lain voimassaolo
aikana. 

Aseeron tai siviilipalvelusmies, joka ei ole 
astunut palvelukseen ennen kuin hän on täyttä
nyt 30 vuotta, ei 3 §:n 2 momentin mukaan sen 
jälkeen ole enää siihen velvollinen. Säännös on 
yhdenmukainen varusmiespalvelusta koskevan 
asevelvollisuuslain 27 §:n 3 momentin kanssa. 
Sen sijaan syyteoikeuden vanhenemisen osalta 
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säännökset aseellisen palveluksen ja siviilipalve
luksen osalta poikkeavat toisistaan. Niiden saat
tamiseksi yhdenmukaisiksi ehdotetaan, ettei 
aseettomasta palveluksesta ja siviilipalveluksesta 
annetun lain 16 §:n 2 momentin erityissäännöstä 
sovellettaisi lain voimassaoloaikana. Tämä mer
kitsee sitä, että siviilipalveluksen välttämisrikok
sen ja siviilipalvelusmiehen kuuliaisuusrikoksen 
vanheneminen määräytyvät rikoslain 8 luvun 
yleisten periaatteiden mukaisesti. Samalla se 
merkitsee sitä, että palvelukseen saapumatta jää
ruisrikoksen vanhenemisaika alkaa myös siviili
palvelusmiesten osalta 30 vuoden iän täyttämises
tä, kuten aseellisenkin palveluksen osalta 
tapahtuu. 

Siviilipalvelusmiehen palvelusaika määräytyisi 
tämän lain voimaantultua palvelusmääräyksen 
antamisajankohtana voimassa olleiden säännös
ten mukaisesti. 

Uutta lakia saataisiin soveltaa sellaiseenkin ase
velvolliseen, jonka vakaumusta ei vanhan lain 
aikana ole katsottu aseettomaan palvelukseen tai 
siviilipalvelukseen riittäväksi. Tekemällä lain 
4 § :ssä tarkoitetun hakemuksen asianomainen 
saisi asiansa uudelleen käsiteltäväksi. 

Siirtymäsäännöksen nojalla ne asiat, jotka tä
män lain voimaan tullessa ovat vireillä asevelvol
listen tutkijalautakunnassa tai oikeusministeriös
sä, siirretään viran puolesta asianomaisen sotilas
piirin päällikön ratkaistaviksi. 

Lisäksi siirtymäsäännös sisältää vanhan lain 
aikana tehdyn rikoksen johdosta nostettavaa syy
tettä ja tuomittua rangaistusta koskevan viittaus
säännöksen eräiden vakinaisesta palveluksesta 
kieltäytyvien asevelvollisten rankaisemisesta an
netun lain soveltamatta jättämisestä annettuun 
lakiin. 

1.2. Laki eräiden vakinaisesta palveluksesta 
kieltäytyvien asevelvollisten rankaisemises
ta annetun lain 1-4 §:n soveltamatta 
jättämisestä 

1 §. Eräiden vakinaisesta palveluksesta kieltäy
tyvien asevelvollisten rankaisemisesta annettu laki 
koskee asevelvollisia, joita tekemästään ilmoituk
sesta huolimatta ei ole määrätty aseettomaan 
palvelukseen tai siviilipalvelukseen ja jotka sit
temmin jatkavat kieltäytymistään ja jättävät pal
velusvelvollisuutensa suorittamatta. 

Kun asevelvolliset uuden järjestelmän mukaan 
pääsevät ilmoitustaan vastaavaan aseellisen palve
luksen korvaavaan palvelukseen, käy käsiteltävä-
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nä olevan lain 1-4 §: n soveltaminen tarpeetto
maksi. Vaikka näitä pykäliä ei tulisi soveltaa 
riippumatta siitä, annetaanko niiden soveltamat
ta jättämisestä erityinen laki vai ei, on sellaisen 
antamiseen lähinnä selkeyssyistä päädytty. Näin 
menetellen on tämän erityislain voimaantulo
säännöksen yhteyteen saatu luontevasti sisällyte
tyksi myös syytteestä ja jo tuomitusta rangaistuk
sesta vapautumista koskevat siirtymäsäänökset. 

Lain voimassaollessa palveluksesta kieltäytymis
tä koskevat asiat käsiteltäisiin palvelusmuodosta 
riippuen joko rikoslain 45 luvussa tai aseettomas
ta palveluksesta ja siviilipalveluksesta annetussa 
laissa säädetyssä järjestyksessä. 

Lain voimassaolo kytkeytyy aseettomasta palve
luksesta ja siviilipalveluksesta annetun lain muut
tamisesta samanaikaisesti annettavan lain voimas
saoloon. 

2 §. Pykälän 1 momentti sisältää voimaantulo
säännöksen. Tältäkin osin laki liittyy kiinteästi 
aseettomasta palveluksesta ja siviilipalveluksesta 
annetun lain muuttamisesta samanaikaisesti an
nettavaan lakiin. 

3 §. Pykälän 1 momentti sisältää siirtymäsään
nökset. Sen mukaan asevelvollinen, joka ennen 
tämän lain voimaantuloa on syyllistynyt eräiden 
vakinaisesta palveluksesta kieltäytyvien asevelvol
listen rankaisemisesta annetun lain 1 §:ssä ran
gaistavaksi säädettyyn tekoon, vapautuisi syyt
teestä, jos hänet hakemuksestaan määrättäisiin 
aseettomaan palvelukseen tai siviilipalvelukseen. 
Lisäksi ehdotetaan säädettäväksi, että laissa tar
koitetulla tavalla vakinaisesta palveluksesta kiel
täytymisestä asevelvolliselle tuomitun rangaistuk
sen täytäntöönpano lykkäytyy tai keskeytyy, kun 
hänet on uuden käsittelyn perusteella määrätty 
ilmoituksensa mukaisesti aseettomaan palveluk
seen tai siviilipalvelukseen. Täytäntöönpano olisi 
keskeytyksissä tai lykkäämyisi palvelusajan. Ran
gaistusseuraamus raukeaisi kokonaan asevelvolli
sen suoritettua palveluksensa täysimääräisenä 
loppuun. 

Säännös koskisi sekä sellaisia tapauksia, joissa 
asianomainen on jo ehtinyt aloittaa rangaistuk
sensa suorittamisen että myöskin niitä tapauksia, 
joissa rangaistuksen täytäntöönpanoon ei vielä 
ole ryhdytty. Jos asianomainen on jo ehtinyt 
aloittaa rangaistuksensa suorittamisen, on suori
tetun vankeusrangaistuksen aika vähennettävä 
hänen palvelusajastaan. 
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2. Voimaan tulo 

Ehdotetut lait on tarkoitus saattaa voimaan 
vuoden kuluttua siitä, kun eduskunta on ne 
hyväksynyt. 

1 . 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotukset: 

Laki 
aseettomasta palveluksesta ja siviilipalveluksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan väliaikaisesti aseenomasta palveluksesta ja siviilipalveluksesta 21 päivänä helmikuuta 

1969 annetun lain (132/69) 1 §, 2 §:n 1 momentti, 3 §:n 1 ja 2 momentti, 4-6 ja 11 §, 14 §:n 
1 momentti ja 25 § sekä 26 §:n 1 momentti, 

sellaisina kuin niistä ovat 6 § osittain muutettuna 14 päivänä tammikuuta 1972 annetulla lailla 
(24/72), 14 §:n 1 momentti viimeksi mainitussa laissa sekä 25 § 16 päivänä toukokuuta 1975 
annetussa laissa (312/75 ), sekä . 

lisätään väliaikaisesti 2 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 26 päivänä toukokuuta 
1978 annetulla lailla (364/78), uusi 3 momentti, lakiin uusi 2 a § ja 10 §:ään uusi 1 momentti, 
jolloin nykyinen 1 ja 2 momentti siirtyvät 2 ja 3 momentiksi, seuraavasti: 

1 § 
Asevelvollinen, jota uskonnolliseen tai eetti

seen vakaumukseen perustuvat vakavat omantun
nonsyyt estävät suorittamasta asevelvollisuuttaan 
aseellisessa palveluksessa asevelvollisuuslaissa 
(452/50) säädetyssä järjestyksessä, on hakemuk
sestaan vapautettava aseellisesta palveluksesta 
rauhan aikana. Aseellisesta palveluksesta vapau
tetun on suoritettava aseetonta palvelusta tai 
siviilipalvelusta niin kuin tässä laissa säädetään. 

2 § 
Asevelvollisen, joka on 1 §:n nojalla vapautet

tu aseellisesta palveluksesta, on ensi sijassa suori
tettava aseetonta palvelusta puolustusvoimissa. 
Tällaiseen palvelukseen määrättyä sanotaan tässä 
laissa aseettomaksi. 

Kunnat ja kuntainliitot sijoittavat siviilipalve
lusmiehiä näiden saamaan siviilipalveluskoulu
tukseen liittyviin tehtäviin siten kuin siitä niiden 
ja valtion kesken erikseen sovitaan. 

2 a § 
Valtioneuvosto voi työvoimaministeriön esitte

lystä tarvittaessa määrätä yksikkökohtaiset siviili
palvelusmiesten sijoitusvelvollisuudet 2 §:ssä tar
koitetuille valtion siviilihallinnon hallintoyksi
köille. 

Siviilipalvelusmiesten sijoittaminen ja heidän 
palveluksensa järjestämisen yleinen johto ja val
vonta kuuluu työvoimaministeriölle, jonka on 
vuosittain esiteltävä valtakunnallinen siviilipalve
lusmiesten seuraavan vuoden sijoitussuunnitelma 
valtioneuvoston vahvistettavaksi. 

Työvoimaministeriön apuna valmistelevana ja 
lausuntoja antavana elimenä siviilipalveluksen 
suunnittelua ja järjestelyä koskevissa asioissa toi
mii siviilipalvelusasiain neuvottelukunta. Tar
kemmat säännökset neuvottelukunnan tehtävistä 
ja kokoonpanosta annetaan asetuksella. 

3 § 
Aseettoman tulee palvella 90 päivää ja siviili

palvelusmiehen 240 päivää yli asevelvollisuuslais
sa säädetyn yleisen palvelusajan. 

Aseetonta tai siviilipalvelusmiestä, joka ei ole 
astunut aseelliseen tai aseettomaan palvelukseen 
taikka siviilipalvelukseen ennen kuin hän on 
täyttänyt 30 vuotta, ei sen jälkeen enää siihen 
velvoiteta. 

4 § 
Hakemus aseellisesta palveluksesta vapauttami

seksi on annettava kutsunnassa kutsuntaiauta
kunnalle taikka toimitettava kutsunnan jälkeen 
sotilaspiirin päällikölle tai sen joukko-osaston 
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komentajalle, jossa asianomainen palvelee. Hake
mukseen tulee sisältyä ilmoitus ja vakuutus 
1 §:ssä tarkoitettujen omantunnonsyiden olemas
saolosta. 

5 § 
Päätöksen aseellisesta palveluksesta vapautta

misesta sekä aseettomaan palvelukseen tai siviili
palvelukseen määräämisestä tekee kutsuntojen 
yhteydessä kutsumalautakunta ja muissa 4 §:ssä 
tarkoitetuissa tapauksissa sotilaspiirin päällikkö. 

Jos 1 §:ssä tarkoitettujen omantunnonsyiden 
olemassaolosta on annettu sellainen ilmoitus ja 
vakuutus kuin 4 §:ssä on säädetty, on hakija 
vapautettava aseellisesta palveluksesta sekä mää
rättävä sellaiseen palvelukseen, jota ilmoitus 
edellyttää. 

6 § 
Kutsumalautakunnan ja sotilaspiirin päällikön 

tämän lain nojalla antamaan päätökseen saa 
hakea valittamalla muutosta kutsunta-asiain kes
kuslautakunnalta 30 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaamisesta. Valitusasian käsittelystä kut
sunta-asiain keskuslautakunnassa on muutoin 
voimassa, mitä asevelvollisuuslaissa on säädetty. 

Asevelvollista, jonka asia on vireillä valitusas
teessa, ei saa määrätä astumaan palvelukseen 
ennen kuin asia on lainvoimaisella päätöksellä 
ratkaistu. 

10 § 
Aseettoman palvelus puolustusvoimissa on jär

jestettävä siten, ettei hänen vakaumuksensa jou
du ristiriitaan palvelustehtävien täyttämisen 
kanssa. 

11 § 
Siviilipalvelusmiehen palvelus on järjestettävä 

siten, ettei hänen vakaumuksensa joudu ristirii
taan palvelustehtävien täyttämisen kanssa. 

Siviilipalvelus käsittää asianomaisten ministe
riöiden johdolla ja valvonnassa annettavan pelas
tushallinnon alaan tai sosiaali- ja terveyshallinnon 
lähinnä ensiapualaan liittyvän koulutuksen sekä 
siihen liittyvän käytännön harjoittelun ja työs
kentelyn jossakin 2 § :n 2 momentissa tarkoitetus
sa hallintoyksikössä, siten kuin siitä asetuksella 
tarkemmin säädetään. 

Siviilipalvelukseen liittyvän koulutuksen järjes
täminen kuuluu kullekin asianomaiselle ministe
riölle. Käytännön harjoittelun ja työskentelyn 
järjestäminen samoin kuin siviilipalvelusmiehen 
valvonta ja kurinpito kuuluvat sen laitoksen pääl
likölle tai hänen määräämälleen laitoksen virka
miehelle, jossa asianomainen suorittaa siviilipal
velusta. 

14 § 
Jos siviilipalvelusmies laiminlyö velvollisuuten

sa saapua palvelukseen saamansa kutsun mukai
sesti tai hänelle annetun loman päätyttyä taikka 
karkaa palveluspaikastaan ja on perusteltua syytä 
otaksua, ettei hän ottaisi ojentuakseen kurinpito
rangaistuksista, hänet on tuomittava siviilipalve
luksen välttämisestä vankeuteen ajaksi, joka vas
taa kahta kolmatta osaa hänen jäljellä olevasta 
palvelusajastaan lisättynä enintään viidellä kuu
kaudella. Palveluksessaolon ja rangaistuksen yh
teenlaskettu aika ei kuitenkaan saa ylittää yhtä 
vuotta neljää kuukautta. Jos hän rikkoo tai 
yllyttää toista rikkomaan laitoksen järjestystä 
taikka niskoittelun tai muun palveluksesta kiel
täytymisen johdosta on suorittamatta hänelle 
määrättyjä palvelustehtäviä ja jos on ilmeistä, 
ettei hän ottaisi ojentuakseen kurinpitorangais
tuksista, hänet on tuomittava sivitlipalvelusmie
hen kuuliaisuusrikoksesta edellä mainittuun ran
gaistukseen. 

25 § 
Jos asevelvollinen aseelliseen tai aseettomaan 

palvelukseen tai reservin kertausharjoituksiin saa
vuttuaan taikka palvelusajan kuluessa 4 §:ssä 
mainituin tavoin ilmoittaa, että 1 §:ssä tarkoite
tut syyt estävät häntä suorittamasta asevelvolli
suuttaan aseellisessa tai aseettomassa palvelukses
sa, hänet kotiutetaan ja asia saatetaan sotilas
piirin päällikön käsiteltäväksi. Sen jälkeen hänet 
on erikseen 5 §:ssä säädetyssä järjestyksessä mää
rättävä aseettomaan palvelukseen tai siviilipalve
lukseen taikka kertausharjoituksia korvaavaan 
palvelukseen. 

Jos aseellisessa palveluksessa oleva asevelvolli
nen, joka on tehnyt 1 momentissa tarkoitetun 
ilmoituksen, haluaa välittömästi jatkaa palvelus
taan aseettomana puolustusvoimissa, hänet pide
tään palveluspaikassaan aseettomassa palvelukses
sa, kunnes asia on ratkaistu, kuitenkin enintään 
se aika, joka hänen olisi palveltava aseellisessa 
palveluksessa. 

Edellä 2 momentissa tarkoitetun asevelvollisen 
osalta on odotusaikana soveltuvin osin voimassa, 
mitä aseettomasta palveluksesta on säädetty. 
Odotusaika luetaan hänelle palvelusajaksi siinä 
palveluksessa, johon hänet asian tultua käsitel
lyksi määrätään. 

26 § 
Asevelvollisuuslain mukaista palvelusta suorit

tavan asevelvollisen osalta voimassa olevia sään
nöksiä sovelletaan vastaavasti: 
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1) aseettoman tai siviilipalvelusmiehen oikeu
teen saada palvelukseen astumiseen lykkäystä ja 
palvelusaikana lomaa; 

2) soveltuvin osin hänen päivittäiseen palvelus
aikaansa ja hänen palveluksensa järjestämiseen 
muutoinkin; 

3) hänen ylläpitoansa ja päivärahaansa; sekä 
4) hänen palveluskelpoisuutensa huomioon ot

tamiseen palvelukseen määrättäessä ja siitä va
pautettaessa. 

Tämä laki tulee voimaan pa1Vana 
kuuta 198 , ja se on voimassa vuoden 19 
loppuun. 

Tämän lain voimassa ollessa ei sovelleta aseet
tomasta palveluksesta ja siviilipalveluksesta anne
tun lain 7 §:ää eikä 16 §:n 2 momenttia. 

Siviilipalvelusmiehen palvelusaika määräytyy 
palvelusmääräyksen antamisajankohtana voimas
sa olleiden säännösten mukaisesti. 

2. 

Asevelvollisella, jota tekemästään ilmoituksesta 
huolimatta ei ole aikaisemman lain nojalla mää
rätty aseettomaan palvelukseen tai siviilipalveluk
seen, on oikeus saada asiansa käsiteltäväksi tämän 
lain mukaisesti tekemällä tämän lain 4 §:ssä 
tarkoitetun hakemuksen. 

Asevelvollisten tutkijalautakunnassa tai vali
tuksen perusteella oikeusministeriössä tämän lain 
voimaan tullessa vireillä olevat asiat siirretään 
viran puolesta asianomaisen sotilaspiirin päälli
kön ratkaistaviksi. 

Tämän lain täytäntöönpanemiseksi tarvittaviin 
toimenpiteisiin saa ryhtyä jo ennen lain voimaan
tulopäivää. 

Uuden lain mukaisen palvelusmääräyksen ja 
palveluksen suorittamisen vaikutuksesta ennen 
lain voimaantulopäivää tehdyn rikoksen johdosta 
nostettavaan syyteeseen ja tuomittuun rangais
tukseen on säädetty erikseen. 

Laki 
eräiden vakinaisesta palveluksesta kieltäytyvien asevelvollisten rankaisemisesta annetun lain 

1-4 §:n soveltamatta jättämisestä 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään 

1 § 
Eräiden vakinaisesta palveluksesta kieltäytyvien 

asevelvollisten rankaisemisesta 14 päivänä tam
mikuuta 1972 annetun lain (23/72) 1-4 §:ää ei 
sovelleta tämän lain voimaantulopäivän ja joulu-
kuun 31 päivän 19 välisenä aikana. 

2 § 
Tämä laki tulee votmaan 

kuuta 19 

3 § 

päivänä 

Asevelvollinen, joka ennen tämän lain voi
maantulopäivää on syyllistynyt eräiden vakinai
sesta palveluksesta kieltäytyvien asevelvollisten 
rankaisemisesta annetun lain 1 §:ssä rangaista
vaksi säädettyyn tekoon, vapautuu tuosta syyt
teestä, kun hänet aseenomasta palveluksesta ja 

Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 1985 

siviilipalveluksesta annetun lain muuttamisesta 
annetussa laissa ( 1 ) tarkoitetusta hakemuk
sesta määrätään aseettomaan palvelukseen tai 
siviilipalvelukseen. 

Jos asevelvollinen on 1 momentissa tarkoitetus
ta teosta tuomittu rangaistukseen, jota ei lain 
voimaantullessa ole suoritettu kokonaan, rangais
tuksen täytäntöönpano lykkäämyy tai keskeytyy 
lain voimaan tultua, kun asevelvollinen on uu
desta hakemuksestaan määrätty aseettomaan pal
velukseen tai siviilipalvelukseen. Rangaistuksen 
täytäntöönpanon lykkääntyminen ja keskeytymi
nen jatkuu palvelusajan, ja rangaistus raukeaa 
kun asianomainen on sanotun määräyksen perus
teella suorittanut palveluksensa täysimääräisenä 
loppuun. Aika, jonka asianomainen on ollut 
tutkimavankeudessa tai rangaistustaan suoritta
massa, on vähennettävä hänen palvelusajastaan. 

Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa 

Pääministeri 

KALEVI SORSA 

Puolustusministeri Veikko Pihlajamäki 
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Lzite 

1. 
Laki 

aseettomasta palveluksesta ja siviilipalveluksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan väliaikaisesti aseettomasta palveluksesta ja siviilipalveluksesta 21 päivänä helmikuuta 

1969 annetun lain (132/69) 1 §, 2 §:n 1 momentti, 3 §:n 1 ja 2 momentti, 4-6 ja 11 §, 14 §:n 
1 momentti ja 25 § sekä 26 §:n 1 momentti, 

sellaisina kuin niistä ovat 6 § osittain muutettuna 14 päivänä tammikuuta 1972 annetulla lailla 
(24/72), 14 §:n 1 momentti viimeksi mainitussa laissa sekä 25 § 16 päivänä toukokuuta 1975 
annetussa laissa (312/75), sekä 

lisätään väliaikaisesti 2 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 26 päivänä toukokuuta 
1978 annetulla lailla (364/78), uusi 3 momentti, lakiin uusi 2 a § ja 10 §:ään uusi 1 momentti, 
jolloin nykyinen 1 ja 2 momentti siirtyvät 2 ja 3 momentiksi, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

1 §. 
Asevelvollinen, jota uskonnolliseen tai eetti

seen vakaumukseen perustuvat vakavat omantun
nonsyyt estävät suorittamasta asevelvollisuuttaan 
asevelvollisuuslaissa säädetyssä järjestyksessä, voi
daan vapauttaa aseellisesta palveluksesta rauhan 
aikana. Aseellisesta palveluksesta vapautetun on 
suoritettava aseetoma palvelusta tai siviilipalve
lusta niin kuin tässä laissa säädetään. 

2 §. 
Asevelvollisen, joka on 1 §:n nojalla vapautet

tu aseellisesta palveluksesta, on ensi sijassa suori
tettava aseetonta palvelusta puolustuslaitoksessa. 
Tällaiseen palvelukseen määrättyä sanotaan tässä 
laissa aseettomaksi. 

Ehdotus 

1 § 
Asevelvollinen, jota uskonnolliseen tai eetti

seen vakaumukseen perustuvat vakavat omantun
nonsyyt estävät suorittamasta asevelvollisuuttaan 
aseellisessa palveluksessa asevelvollisuuslaissa 
(452150) säädetyssä järjestyksessä, on hakemuk
sestaan vapautettava aseellisesta palveluksesta 
rauhan aikana. Aseellisesta palveluksesta vapau
tetun on suoritettava aseetonta palvelusta tai 
siviilipalvelusta niin kuin tässä laissa säädetään. 

2 § 
Asevelvollisen, joka on 1 §:n nojalla vapautet

tu aseellisesta palveluksesta, on ensi sijassa suori
tettava aseetoma palvelusta puolustusvoimissa. 
Tällaiseen palvelukseen määrättyä sanotaan tässä 
laissa aseettomaksi. 

Kunnat ja kuntainliitot sijoittavat sivizlipalve
lusmiehiä näiden saamaan sivizlipalveluskoulu
tukseen lzittyviin tehtävzin siten kuin siitä niiden 
ja valtion kesken erzkseen sovitaan. 

2 a § 
Valtioneuvosto voi työvoimaministeriön esitte

lystä tarvittaessa määrätä yksikkökohtaiset siviili
palvelusmiesten sijoitusvelvollisuudet 2 §:ssä tar
koitetuzlle valtion sivizlihallinnon hallintoyksi
köille. 

Sivizlipalvelusmiesten sijoittaminen ja heidän 
palveluksensa järjestämisen yleinen johto ja val
vonta kuuluu työvoimaministen.ölle, jonka on 
vuosittain esitettävä valtakunnallinen sivzilipalve-
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Voimassa oleva laki 

3 §. 
Aseettoman tulee palvella 90 päivää ja siviili

palvelusmiehen 120 päivää yli asevelvollisuuslais
sa säädetyn yleisen palvelusajan. 

Aseetoma tai siviilipalvelusmiestä, joka ei ole 
astunut palvelukseen ennen kuin hän on täyttä
nyt 30 vuotta, ei sen jälkeen enää siihen 
velvoiteta. 

4 §. 
Ilmoitus sellaisista omantunnonsyistä, jotka es

tävät asevelvollista suorittamasta aseellista palve
lusta, on tehtävä kutsunnassa kutsuntalautakun
nalle. 

Kutsunnan jälkeen saadaan ilmoitus tehdä 
sotilaspiirin esikunnalle taikka sen joukko-osas
ton komentajalle, jossa asianomainen suorittaa 
palvelustaan. 

Ilmoituksensa tueksi on asevelvollisen esitettä
vä selvitys vakaumuksensa todellisuudesta. 

5 §. 
Määräyksen aseettomaan palvelukseen tai sivii

lipalvelukseen antaa asevelvollisten tutkijalauta
kunta. 

Tutkijalautakuntaan kuuluu lainoppinut pu
heenjohtaja, jolla on kokemusta tuomarintoimes
sa, sekä 4 jäsentä, joista yhden tulee olla vähin
tään esiupseerin arvoinen vakinaisessa palveluk
sessa oleva upseeri, yhden psykiatri ja yhden 
oikeusministeriön edustaja. Tutkijalautakunnan 
puheenjohtajalle ja jäsenille määrätään kullekin 
kaksi henkilökohtaista varamiestä. Puheenjohta
jan ja jäsenet sekä varajäsenet määrää valtioneu
vosto 3 vuodeksi kerrallaan. 

Tutkijalautakunnassa on vastaavasti noudatet
tava, mitä tuomarin esteellisyydestä ja äänestämi
sestä ylioikeudessa on voimassa. 

Ehdotus 

lusmiesten seuraavan vuoden sijoitussuunnitelma 
valtioneuvoston vahvistettavaksi. 

Työvoimaministeriön apuna valmistelevana ja 
lausuntoja antavana elimenä sivizlipalveluksen 
suunnittelua ja järjestelyä· koskevissa asioissa toi
mii sivizlipalvelusasiain neuvottelukunta. Tar
kemmat säännökset neuvottelukunnan tehtåvistå· 
ja kokoonpanosta annetaan asetuksella. 

3 § 
Aseettoman tulee palvella 90 päivää ja siviili

palvelusmiehen 240 päivää yli asevelvollisuuslais
sa säädetyn yleisen palvelusajan. 

Aseetoma tai siviilipalvelusmiestä, joka ei ole 
astunut aseelliseen tai aseettomaan palvelukseen 
taikka sivzilipalvelukseen ennen kuin hän on 
täyttänyt 30 vuotta, ei sen jälkeen enää siihen 
velvoiteta. 

4 § 
Hakemus aseellisesta palveluksesta vapauttami

seksi on annettava kutsunnassa kutsuntaiauta
kunnalle taikka toimitettava kutsunnan jälkeen 
sotzlaspiirin päällikölle tai sen joukko-osaston 
komentajalle, jossa asianomainen palvelee. Hake
mukseen tulee sisältyä zlmoitus ja vakuutus 
1 §:ssä tarkoitettujen omantunnonsyiden ole
massaolosta. 

5 § 
Päätöksen aseellisesta palveluksesta vapautta

misesta sekä aseettomaan palvelukseen tai siviili
palvelukseen määräämisestä tekee kutsuntojen 
yhteydessä kutsunta/autakunta ja muissa 4 §:ssä 
tarkoitetuissa tapauksissa sotzlaspzirin päällikkö. 

jos 1 §:ssä tarkoitettujen omantunnonsyiden 
olemassaolosta on annettu sellainen ilmoitus ja 
vakuutus kuin 4 §:ssä on siiådetty, on hakz/a 
vapautettava aseellisesta palveluksesta sekä mää
rättävä sellaiseen palvelukseen, jota ilmoitus 
edellyttää. 
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Voimassa oleva laki 

6 §. 
Tutkijalautakunnan päätökseen saa hakea 

muutosta valittamalla oikeusministeriöön 30 päi
vän kuluessa päätöksen tiedoksiannosta, ei kui
tenkaan, milloin asevelvollinen on määrätty sivii
lipalvelukseen. Oikeusministeriön päätökseen ei 
saa hakea muutosta valittamalla. 

Jos päätökseen ei saa hakea muutosta, on siitä 
päätöksessä mainittava. 

Ehdotus 

6 § 
Kutsunta/autakunnan ja sotzlaspzirin päällikön 

tämän lain nojalla antamaan päätökseen saa 
hakea valittamalla muutosta kutsunta-asiain kes
kuslautakunnalta 30 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaamisesta. Valitusasian käsittelystä kut
sunta-asiain keskuslautakunnassa on muutoin 
voimassa, mitä asevelvollisuuslaissa on säädetty. 

Asevelvollista, jonka asia on virezllä valitusas
teessa, ei saa määrätä astumaan palvelukseen, 
ennen kuin asia on lainvoimaisella päätöksellä 
ratkaistu. 

10 § 

11 §. 

Siviilipalveluksen järjestäminen samom kuin 
siviilipalvelusmiehen valvonta ja kurinpito kuu
luvat sen laitoksen päällikölle tai hänen määrää
mälleen laitoksen virkamiehelle, jossa asianomai
nen suorittaa siviilipalvelusta. 

14 §. 
Jos siviilipalvelusmies laiminlyö saamansa kut

sun mukaisesti tai hänelle annetun loman päätyt
tyä saapua palvelukseen tahi karkaa palvelupai
kastaan ja on perusteltua syytä otaksua, ettei hän 
ottaisi ojentuakseen kurinpitorangaistuksista, hä
net on tuomittava siviilipalveluksen välttämisestä 
vankeuteen ajaksi, joka vastaa kahta kolmatta 
osaa hänen jäljellä olevasta palvelusajastaan lisät
tynä enintään neljällä kuukaudella, kuitenkin 
niin, ettei palveluksessaolon ja rangaistuksen yh
teenlaskettu aika saa ylittää yhtä vuotta. Mikäli 

Aseetloman palvelus puolustusvoimissa on jär
jestettävä siten, ettei hänen vakaumuksensa jou
du ristiriitaan palvelustehtävien täyttämisen 
kanssa. 

11 § 
Sivzilipalvelusmiehen palvelus on järjestettävä 

siten, ettei hänen vakaumuksensa joudu ristirzi
taan palvelustehtävien täyttämisen kanssa. 

Sivzilipalvelus käsittää asianomaisten ministeri
öiden johdolla ja valvonnassa annettavan pelas
tushallinnon alaan tai sosiaali- ja terveyshallin
non lähinnä ensiapualaan liittyvän koulutuksen 
sekä szihen lzittyvän käytännön harjoittelun ja 
työskentelyn jossakin 2 §:n 2 momentissa tarkoi
tetussa hallintoyksikössä, siten kuin siitä asetuk
sella tarkemmin säädetään. 

Sivzilipalvelukseen lzittyvän koulutuksen jär.fes
täminen kuuluu kullekin asianomaiselle ministe
riölle. Käytännön harjoittelun .fa työskentelyn 
järjestäminen samoin kuin siviilipalvelusmiehen 
valvonta ja kurinpito kuuluvat sen laitoksen pääl
likölle tai hänen määräämälleen laitoksen virka
miehelle, jossa asianomainen suorittaa siviilipal
velusta. 

14 § 
Jos siviilipalvelusmies laiminlyö velvollisuuten

sa saapua palvelukseen saamansa kutsun mukai
sesti tai hänelle annetun loman päätyttyä taikka 
karkaa palveluspaikastaan ja on perusteltua syytä 
otaksua, ettei hän ottaisi ojentuakseen kurinpito
rangaistuksista, hänet on tuomittava s i v i i 1 i
palveluksen välttiimisestä vankeuteen 
ajaksi, joka vastaa kahta kolmatta osaa hänen 
jäljellä olevasta palelusajastaan lisättynä enintään 
vzidellä kuukaudella. Palveluksessaolon ja ran
gaistuksen yhteenlaskettu aika ei kuitenkaan saa 
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hän rikkoo tai yllyttää toista rikkomaan laitoksen 
järjestystä tahi niskoittelun tai muun palvelukses
ta kieltäytymisen johdosta on suorittamatta hä
nelle määrättyjä palvelustehtäviä ja jos on ilmeis
tä, ettei hän ottaisi ojemuakseen kurinpitoran
gaistuksista, hänet on tuomittava siviilipalvelus
miehen kuuliaisuusrikoksesta edellä mainittuun 
rangaistukseen. 

25 §. 
Jos asevelvollinen vakinaiseen palvelukseen tai 

reservin kertausharjoituksiin saavuttuaan ilmoit
taa, että 1 §:ssä mainitut syyt estävät häntä 
suorittamasta asevelvollisuuttaan asevelvollisuus
laissa säädetyssä järjestyksessä ja esittiiä selvityk
sen vakaumuksensa todellisuudesta, hänet kotiu
tetaan ja asia saatetaan asevelvollisten tutkijalau
takunnan käsiteltäväksi. Sen jälkeen hänet kutsu
taan erikseen siihen palvelukseen, johon tutkija
lautakunta hänet määrää. 

Jos vakinaisessa palveluksessa oleva asevelvolli
nen, joka on tehnyt 1 momentissa mainitun 
ilmoituksen, haluaa välittömästi jarkaa palvelus
taan aseenomana puolustuslaitoksessa, hänet pi
detään palveluspaikassaan aseenomassa palveluk
sessa, kunnes asia on tutkijalautakunnassa rat
kaistu, enintään kuitenkin se aika, mikä hänen 
olisi palveltava aseellisessa palveluksessa. 

Milloin asevelvollista, jota koskevaa tutkijalau
takunnan päätöstä ei ole vielä annettu, pidetään 
2 momentissa tarkoitettuna odotusaikana aseeno
massa palveluksessa, on hänen kohdaltaan sovel
tuvin osin voimassa, mitä aseenomasta palveluk
sesta on säädetty, ja luetaan odotusaika hänelle 
palvelusajaksi siinä palveluksessa, mihin tutkija
lautakunta hänet määrää. 

26 §. 
Aseenoman ja siviilipalvelusmiehen oikeuteen 

saada palvelukseen astumisen lykkäystä ja palve
lusaikana lomaa sekä hänen ylläpitoansa ja päivä
rahaansa on vastaavasti sovellettava, mitä asevel
vollisten osalta on voimassa. 

Ehdotus 

ylittää yhtä vuotta neljåä" kuukautta. jos hän 
rikkoo tai yllyttää toista rikkomaan laitoksen 
järjestystä taikka niskoittelun tai muun palveluk
sesta kieltäytymisen johdosta on suorittamatta 
hänelle määrättyjä palvelustehtäviä ja jos on 
ilmeistä, ettei hän ottaisi ojentuakseen kurinpito
rangaistuksista, hänet on tuomittava siviili
palvelusmiehen kuuliaisuusrikok
s e s ta edellä mainittuun rangaistukseen. 

25 § 
Jos asevelvollinen aseelliseen tai aseettomaan 

palvelukseen tai reservin kertausharjoituksiin saa
vuttuaan taikka palvelusajan kuluessa 4 §:ssä 
mainituin tavoin ilmoittaa, että 1 §:ssä tarkoite
tut syyt estävät häntä suorittamasta asevelvolli
suuttaan aseellisessa tai aseetlomassa palvelukses
sa, hänet kotiutetaan ja asia saatetaan sotzlas
piirin päällikön käsiteltäväksi. Sen jälkeen hänet 
on erikseen 5 §:ssä såädetysså"järjestyksessä mää
rättävä aseettomaan palvelukseen tai sivitlipalve
lukseen taikka kertausharjoituksia korvaavaan 
palvelukseen. 

Jos aseellisessa palveluksessa oleva asevelvolli
nen, joka on tehnyt 1 momentissa tarkoitetun 
ilmoituksen, haluaa välittömästi jatkaa palvelus
taan aseenomana puolustusvoimissa, hänet pide
tään palveluspaikassaan aseettomassa palvelukses
sa, kunnes asia on ratkaistu, kuitenkin enintään 
se aika, joka hänen olisi palveltava aseellisessa 
palveluksessa. 

Edellä 2 momentissa tarkoitetun asevelvollisen 
osalta on odotusaikana soveltuvin osin voimassa, 
mitä aseenomasta palveluksesta on säädetty. 
Odotusaika luetaan hänelle palvelusajaksi siinä 
palveluksessa, johon hänet asian tultua käsitel
lyksi määrätään. 

26 § 
Asevelvollisuuslain mukaista palvelusta suoni

tavan osalta voimassa olevia säännöksiä sovelle
taan vastaavasti: 

1) aseettoman tai siviilipalvelusmiehen oikeu
teen saada palvelukseen astumiseen lykkäystä ja 
palvelusaikana lomaa; 

2) hänen päivittäiseen palvelusazkaansa ja so
veltuvin osin hänen palveluksensa järjestämiseen 
muutoinkin; 

3) hänen ylläpitoansa ja päivärahaansa; sekä 
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Ehdotus 

4) hänen palveluskelpoisuutensa huomioon ot
tamiseen palvelukseen määrättäessä ja szi'tä va
pautettaessa. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 , ja se on voimassa vuoden 19 
loppuun. 

Tämän lain voimassa ollessa ei sovelleta aseet
lomasta palveluksesta ja siviilipalveluksesta anne
tun lain 7 §:ää eikä 16 §:n 2 momenttia. 

Sivtilipalvelusmiehen palvelusaika määräytyy 
palvelusmääräyksen antamisajankohtana voimas
sa olleiden säännösten mukaisesti. 

Asevelvollisella, jota tekemästään zlmoituksesta 
huolimatta ei ole aikaisemman lain nojalla mää
rätty aseettomaan palvelukseen tai sivzilipalveluk
seen, on oikeus saada asiansa käsiteltäväksi tämän 
lain mukaisesti tekemällä tämän lain 4 §:ssä 
tarkoitetun hakemuksen. 

Asevelvollisten tutkijalautakunnassa tai vali
tuksen perusteella oikeusministeriössä tämän lain 
voimaan tullessa vireillä olevat asiat sii"etään 
viran puolesta asianomaisen sotilaspzi'rin päälli
kön ratkaistaviksi. 

Tämän lain täytäntöönpanemiseksi tarvittaviin 
toimenpiteisiin saa ryhtyä jo ennen lain voimaan
tulopäivää. 

Uuden lain mukaisen palvelusmääräyksen J'a 
palveluksen suorittamisen vaikutuksesta ennen 
lain voimaantulopäivää tehdyn rikoksen johdosta 
nostettavaan syytteeseen J'a tuomittuun rangais
tukseen on säädetty erikseen. 




