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Hallituksen esitys Eduskunnalle siviilipalveluslaiksi ja laiksi 
palvelukseen kutsutun asevelvollisen työ- tai virkasuhteen jatku
misesta annetun lain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että aseettomasta 
palveluksesta ja siviilipalveluksesta annettu 
laki, jota on muutettu väliaikaisesti vuoden 
1991 loppuun, korvataan vuoden 1992 alusta 
pysyvällä siviilipalveluslailla. Siviilipalvelusla
kiehdotukseen liittyen ehdotetaan lisäksi muu
tettavaksi palvelukseen kutsutun asevelvollisen 
työ- tai virkasuhteen jatkumisesta annettua 
lakia. 

Ne, joita vakaumukseen perustuvat vakavat 
omantunnonsyyt estävät suorittamasta asevel
vollisuuslain mukaista palvelusta, voisivat rau
han aikana sen asemesta korvaavana palveluk
sena suorittaa siviilipalvelusta. Myös siviilipal
velus perustuisi hallitusmuodon 75 §:n 1 mo
mentin säännökseen maanpuolustusvelvollisuu
desta. Siviilipalveluksen tavoitteena olisi ylei
nen kansalaiskasvatus ja sisältönä 
yhteiskunnalle hyödyllinen työ. Siviilipalveluk
seen pääsisi siihen hakeutuva ilman, että hänen 
vakaumustaan tutkittaisiin. 

Siviilipalvelusajaksi ehdotetaan 395 päivää. 
Se olisi 85 päivää lyhyempi kuin nykyinen 
siviilipalvelusaika. Siviilipalvelusmiehillä ei olisi 
kertausharjoituksia vastaavaa palvelusta. Va
rusmiespalveluksensa suorittaneilla siviilipalve
lukseen hakeutuneilla olisi tietyin edellytyksin 
velvollisuus osallistua täydennyspalvelukseen. 

Esityksen tarkoituksena on luoda perusta 
siviilipalveluksen kehittämiselle itsenäisenä pal
velusmuotona. Siviilipalvelukseen liittyvät asiat 
keskitettäisiin työministeriöön. Siviilipalvelus-
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organisaatioon kuuluisivat myös hallintoa hoi
tavat ja koulutusta antavat siviilipalveluskes
kukset. Siviilipalvelusasiain neuvottelukunnan 
tehtävissä painotettaisiin yhteistoimintaa sivii
lipalveluksesta ja asevelvollisuuslain mukaisesta 
palveluksesta huolehtivien viranomaisten välil
lä. Siviilipalveluksen suorittaminen laajennet
taisiin nykyisten palveluspaikkojen lisäksi 
muun muassa kirkon tehtäviin ja eräisiin yleis
hyödyllisiin yksityisoikeudellisiin yhteisöihin. 

Esityksen mukaan vankeusrangaistus siviili
palveluksesta kieltäytymisestä vastaisi puolta 
jäljellä olevasta palvelusajasta. Täydennyspal
veluksesta kieltäytymisestä voitaisiin tuomita 
sakkorangaistus. 

Palvelukseen kutsutun asevelvollisen työ- tai 
virkasuhteen jatkumisesta annettuun lakiin eh
dotetaan lisättäväksi säännös siitä, että lakia 
sovellettaisiin myös siviilipalvelusvelvollisuutta 
suorittaviin. Eräiden vakinaisesta palveluksesta 
kieltäytyvien asevelvollisten rankaisemisesta 
annettu laki ehdotetaan kumottavaksi tarpeet
tomana 

Siviilipalveluslaki koskisi vain siviilipalvelus
ta. Samanaikaisesti tämän esityksen kanssa 
annetaan esitys asevelvollisuuslain muuttami
sesta, jossa aseetonta palvelusta koskevat sään
nökset ehdotetaan otettaviksi asevelvollisuusla
kiin. 

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voi
maan vuoden 1992 alusta. 
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YLEISPERUSTELUT 

1. Esityksen yhteiskunnallinen 
merkitys 

Hallitusmuodossa on saannös maanpuolus
tusvelvollisuudesta. Sen mukaan jokainen Suo
men kansalainen on velvollinen olemaan osal
lisena isänmaan puolustamisessa tai sitä avus
tamaan. 

Asevelvollisuuslaissa (452/50) on säädetty 
asevelvollisuudesta, joka koskee jokaista mies
puolista Suomen kansalaista. Aseetonta palve
lusta ja siviilipalvelusta koskee laki aseettomas
ta palveluksesta ja siviilipalveluksesta (132/69). 
Sitä on muutettu väliaikaisesti vuonna 1985 
annetulla lailla (647 /85), jäljempänä väliaikais
laki, joka on voimassa vuosina 1987-91. 
Väliaikaislain mukaan asevelvollinen, jota us
konnolliseen tai eettiseen vakaumukseen perus
tuvat vakavat omantunnonsyyt estävät suorit
tamasta asevelvollisuuslaissa säädettyä palve
lusta, on hakemuksesta vapautettava aseellises
ta palveluksesta rauhan aikana. Hänet on 
määrättävä aseettomaan palvelukseen tai tois
sijaisesti siviilipalvelukseen, jos omantunnon
syyt estävät aseettomana palvelemisen. 

Edellä selostetuilla säännöksillä on yhteenso
vitettu hallitusmuodossa säädetty uskonnon- ja 
omantunnonvapaus sekä maanpuolustusvelvol
lisuus tavalla, joka sallii maanpuolustusvelvol
lisuuden suorittamisen muutoin kuin asevelvol
lisuuslaissa säädetyssä järjestyksessä aseellisessa 
pal vei uksessa. 

Eduskunnan perustuslakivaliokunta totesi 
väliaikaislakia koskevasta hallituksen esitykses
tä (HE 8/1985 vp) puolustusvaliokunnalle an
tamassaan lausunnossa (PeVL 10/1985 vp) 
kysymyksen olevan maanpuolustusvelvollisuu
teen perustuvasta, aseellista ja aseetonta palve
lusta rauhan aikana välittömästi korvaavasta 
siviilipalvelusvelvollisuudesta. Siviilipalvelus on 
lausunnon mukaan tarkoituksensa puolesta 
rinnastettava maanpuolustusvelvollisuuden 
täyttämiseen vakinaisessa väessä, vaikka se 
sisältönsä osalta eroaakio tästä hyvin merkit
tävästi. Hallitusmuodon yhdenvertaisuuspe
riaatteeseen viitaten lausunnossa edellytettiin, 

että siviilipalveluksen tulee olla yhteiskunnalli
sesti hyödyllistä ja että eri palvelusmuotojen 
tulee kokonaisrasittavuudeltaan vastata toi
siaan mahdollisimman läheisesti. 

Nyt annettavassa esityksessä maanpuolusta
minen on tulkittu laajasti, koska perinteisesti 
ajatellen siviilipalvelusta on yleensä vaikea pi
tää osallistumisena isänmaan puolustukseen tai 
sen avustamisena. Tarkoituksena on ottaa huo
mioon ne vakaumukselliset syyt, jotka estävät 
maanpuolustusvelvollisuuden keskeisenä sisäl
tönä olevan aseellisen palveluksen suorittami
sen. Maanpuolustamisen voidaan ymmärtää 
tarkoittavan siviilipalveluksessa esimerkiksi 
pyrkimystä rauhan edistämiseen, kansainvälistä 
vastuuntuntoa, ympäristönsuojelua ja käytän
nön kansalaisvalmiuksien kehittämistä. 

Siviilipalvelus ja asevelvollisuuslaissa säädet
ty palvelus ovat esityksen mukaan molemmat 
tapoja toteuttaa maanpuolustusvelvollisuus. 
Asevelvollisuuslaissa säädetyn palveluksen suo
rittaminen on ensisijainen tapa, mutta asevel
vollinen voisi vakavista omantunnonsyistä kor
vata sen siviilipalveluksena, jolloin hän vapau
tuisi asevelvollisuuden suorittamisesta rauhan 
aikana. Vakaumuksen olemassaolo todettaisiin 
asevelvollisen vakuutuksella. 

Siviilipalvelusta pyrittäisiin kehittämään itse
näisenä palvelusmuotona. Esityksessä on luo
vuttu periaatteesta, jonka mukaan yhdenvertai
suus olisi toteutettavissa soveltamalla siviilipal
velusmiehiin suoraan samoja sääntelyjä kuin 
varusmiehiin. Palvelusmuotojen käytännön eri
laisuuden vuoksi periaatteella ei ole aina voinut 
olla sellaista palvelusoloja yhtenäistävää vaiku
tusta, jota väliaikaislakia säädettäessä toivot
tiin. 

Palvelusvelvollisten asemien tulisi yhdenver
taisuuden vuoksi olla mahdollisimman yhtene
vät, joten esityksessä on otettu huomioon 
asevelvollisuuslainsäädäntö. Siltä osin kun pe
rusta jollekin säännökselle on eri tai säännös 
soveltuu huonosti siviilipalvelukseen, ehdotetut 
säännökset poikkeavat kuitenkin asevelvolli
suuslainsäädännöstä. 
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2. Nykyinen tilanne ja asian val
mistelu 

2.1. Nykyinen tilanne 

2.1.1. Lainsäädäntö 

Aseettomasta palveluksesta ja siviilipalveluk
sesta annetun lain pysyvien, vuoteen 1987 
sovellettavina olleiden säännösten mukaan ase
velvollisen tulee tehdä sotilasviranomaisille il
moitus omantunnonsyistä, jotka estävät suorit
tamasta aseellista palvelusta, ja esittää ilmoi
tuksensa tueksi selvitys vakaumuksensa todel
lisuudesta. Määräyksen siviilipalvelukseen an
taa asevelvollisten tutkijalautakunta. Siviilipal
velusaika on 360 päivää. Työministeriölle 
kuuluu siviilipalveluksen järjestäminen, johon 
sisältyy siviilipalvelusmiesten sijoittaminen 
työskentelemään siviilipalveluslaitoksiin val
tion, kuntien ja kuntainliittojen ja yliopistollis
ten keskussairaaloiden tehtäviin. 

Lakia on osittain muutettu väliaikaisesti 
vuosiksi 1987-1991. Väliaikaislailla siviilipal
veluksen pituudeksi säädettiin 480 päivää ja 
vakaumuksen tutkimisesta luovuttiin. Hallituk
sen esityksessä tätä perusteltiin siten, että va
kaumus mitataan pitemmällä palvelusajalla. 
Vapauttaminen edellyttää kirjallista hakemus
ta. Hakemuksen tulee sisältää ilmoitus uskon
nolliseen tai eettiseen vakaumukseen perustu
vista vakavista omantunnonsyistä, jotka estä
vät asevelvollisuuden suorittamisen aseellisena 
ja aseettomana palveluksena. Vapautuksesta 
päättää kutsuntalautakunta tai sotilaspiirin 
päällikkö. Väliaikaislain säätämisen yhteydessä 
annettiin erillinen, pysyvä laki Jehovan todis
tajien vapauttamisesta asevelvollisuuden suorit
tamisesta eräissä tapauksissa (645/85). 

Siviilipalvelukseen sisältyy väliaikaislain mu
kaan lähinnä pelastushallinnon alaan ja sosiaa
li- ja terveyshallinnon ensiapualaan liittyvä 
koulutus sekä siihen liittyvä käytännön harjoit
telu ja työskentely. Asetuksella koulutusjakson 
pituudeksi säädettiin noin kaksi kuukautta. 
Palvelukseen astuminen tapahtuu palveluseris
sä. 

Valtioneuvosto voi tarvittaessa määrätä val
tion siviilihallinnon hallintoyksiköille siviilipal
velusmiesten sijoitusvelvollisuuden. Valtioneu
vosto on vahvistanut vuosittain siviilipalvelus
miesten sijoitussuunnitelman. Työministeriön 
apuna valmistelevana ja lausuntoja antavana 

elimenä on toiminut valtioneuvoston asettama 
siviilipalvelusasiain neuvottelukunta. 

Siviilipalvelusmiesten palvelusolosuhteita py
rittiin väliaikaislailla aikaisempaa enemmän yh
denmukaistamaan muiden asevelvollisten kans
sa. Varusmiehiä koskevia sääntelyjä, myös pää
esikunnan pysyväismääräyksiä, tuli saattaa so
veltuvin osin koskemaan siviilipalvelusmiehiä 
muun muassa päivittäisten palvelusaikojen 
sekä muun palveluksen osalta. Lisäksi täsmen
nettiin siviilipalvelusmiesten kurinpitomenette
lyä, johon sisällytettiin muutoksenhakumenet
tely. 

Kertausharjoituksia korvaavaa palvelusta 
alettiin toteuttaa varusmiespalveluksensa suo
rittaneille, jotka ovat kieltäytyneet reservin 
kertausharjoituksista. Lain mukaan siviilipalve
lusvelvollinen voidaan kertausharjoitusten ase
masta kutsua rauhan aikana palvelukseen yh
teensä enintään 75 päivän ajaksi. 

Palvelusajan pidentäminen merkitsi myös si
viilipalveluksesta kieltä ytyneiden vankeustuo
mioiden pidentymistä, käytännössä noin 9 kuu
kaudesta 12 kuukauteen. Väliaikaislakia muu
tettiin kuitenkin 1 päivänä maaliskuuta 1991 
voimaan tulleella lailla (363/91) siten, että 
rangaistus on puolet jäljellä olevasta palvelus
ajasta ja vähintään 8 kuukautta rangaistusta 
suorittanut katsotaan rangaistuksensa ja palve
lusvelvollisuutensa kokonaan suorittaneeksi. 

2.1.2. Käytäntö 

Siviilipalvelukseen on hakeutunut 1980-lu
vulla keskimäärin noin 2 % palvelukseen astu
vasta ikäluokasta, mikä on vuosittain ollut 
noin 600-800 miestä. Vakaumuksen tutkinta
menettelystä luopumisella ja palvelusajan pi
dentämisellä ei ole ollut sanottavaa vaikutusta 
lukumääriin. Sen sijaan kertausharjoituksia 
korvaavaan palvelukseen hakeutuvien määrä 
on lisääntynyt väliaikaislain aikana niin, että se 
on vuosittain ollut keskimäärin 800, kun se 
ennen vuotta 1987 oli vuosittain pari sataa. 
Jäljempänä on tätä koskevaa tilastoa. 

Jehovan todistajien vapauttaminen asevelvol
lisuuden suorittamisesta rauhan aikana vähensi 
vankilassa olevien palveluksesta kieltäytyvien 
kokonaismäärää merkittävästi. Muiden siviili
palveluksesta kieltäytyneiden määrä on kuiten
kin väliaikaislain aikana noussut. Syyksi on 
useimmiten ilmoitettu pidennetty palvelusaika. 
Ennen väliaikaislakia muita siviilipalveluksesta 
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kieltäytyneitä kuin Jehovan todistajia oli vuo
sittain keskimäärin viisi. 

Tilastoa siviilipalveluksesta väliaikaislain 
voimassaolon ajalta: 

1987 
1988 
1989 
1990 

Siviili
palvelukseen 
hyväksytyt 

821 
635 
8341) 

685 

Kertaus- Rikosilmoitukset 
harjoituksista siviilipalveluksesta 
kieltäytyneet kieltäytymisen 

678 
807 
710 

1 000 

johdosta 
28 
16 
40 
30 

IJ Vuonna 1989 kutsunteihin osallistui kaksi ikäluok
kaa. 

Väliaikaislaissa siviilipalvelukselle on asetet
tu tavoite, joka on liittynyt lähinnä erilaisista 
poikkeuksellisista tilanteista selviytymiseen. Pe
lastushallinnon alan ja ensiapualan painottami
nen on kuitenkin käytännössä jäänyt toteutu
matta muun muassa vakaumuksellisista syistä 
ja palveluspaikkojen tähän tavoitteeseen näh
den ristiriidassa olevien tarpeiden vuoksi. La
kiin kirjattu tavoite on aiheuttanut palveluk
sesta kieltäytymisiä, koska eräät siviilipalvelus
velvolliset ovat katsoneet tavoitteen olevan 
vastoin heidän vakaumustaan. 

Työministeriöllä on ollut keskeisin asema 
siviilipalveluksen toimeenpanossa, vaikka pal
veluksen järjestämistä pyrittiin jakamaan muil
lekin ministeriöille. Valtioneuvosto on vahvis
tanut siviilipalvelusmiesten sijoitustehtävän hal
lintoyksiköille, joita ovat olleet Vankeinhoidon 
koulutuskeskus (vuonna 1991 sijoitusvelvolli
suus 20 miestä), sisäasiainministeriö (18), kou
luhallitus (89), lääkintöhallitus (246) ja sosiaa
lihallitus (163) sekä työministeriö (46). Nykyi
sen sosiaali- ja terveyshallituksen sijoitusvelvol
lisuus on ollut yli puolet valtioneuvoston vah
vistamasta kokonaiskiintiöstä. Siviilipalveluk
sen hallinnon uudistaminen ja siviili
palvelusmiesten sijoittamisen hajauttaminen ei
vät ole juurikaan toteutuneet. Muutosta on 
seurannut aikaisempaa byrokraattisempi ja jäy
kempi järjestelmä, jossa eri viranomaiset teke
vät osittain päällekkäistä työtä. Hajauttaminen 
on osoittautunut hallinnollisesti ja taloudelli
sesti epätarkoituksenmukaiseksi, koska siviili
palvelusvelvollisia on suhteellisen vähän. 

Siviilipalvelus alkaa yleensä noin kahden 
kuukauden pituisella koulutusjaksolla. Lop
puaika on työpalvelua varsinaisessa palvelus-

paikassa. Palveluspaikka on käytännön syistä, 
erityisesti lykkäyksen ja palveluserän siirron 
mahdollisuuden vuoksi, määrätty vasta koulu
tusjakson aikana, mikä on aiheuttanut epätie
toisuutta ja tyytymättömyyttä siviilipalvelus
miehissä ja -laitoksissa. Uudistuksilla ei ole 
ollut vaikutusta siihen, että palveluspaikkojen 
määrät olisi voitu saattaa vastaamaan ilmene
vää tarvetta aikaisempaa paremmin. Määrälli
sesti paikkoja on ollut riittävästi. Ongelmallista 
on sen sijaan ollut se, että siviilipalveluslaitos
ten toivomukset sekä siviilipalvelusmiesten 
koulutus ja työkokemus eivät ole aina vastan
neet toisiaan. 

2.1.3 Katsaus ulkomaiseen lainsäädäntöön 

Ruotsi 

Ruotsissa siviilipalvelusta vastaa aseeton pal
velus. Aseettomien palvelusaika on 420 päivää, 
johon sisältyy 270-360 päivän perusjakso. 
Kertausharjoituksia on yhteensä 120 päivää 
korkeintaan viitenä palvelustilaisuutena. Ly
hyimmän varusmiespalveluksen perusjakso on 
220-245 päivää. Lisäksi palvelusvelvollisuu
teen kuuluu viisi 21 päivän kertausharjoitusti
laisuutta. Puolustusministeriön alainen elin (va
penfristyrelse) on huolehtinut vakaumuksen 
tutkinnasta, palveluksen järjestämisestä ja pal
velusvelvollisten sodanaikaisten tehtävien mää
räämisestä. Palvelus suoritetaan julkisyhteisö
jen tehtävissä ja hallituksen päätöksellä myös 
yhdistyksissä ja säätiöissä. 

Aseettoman palveluksen tarkoitus on koko
naismaanpuolustuksellinen. Tarkoitus on, että 
palvelusvelvollisilla olisi valmiudet suorittaa 
siviilitehtäviä kriisioloissa. Perusjaksoon liittyy 
alkukoulutus, joka sisältää muun muassa en
siapu- ja pelastuskoulutusta. Vaihtoehto aseet
tomalle palvelukselle on kaksivuotinen työs
kentely kehitysmaissa. 

Palveluksesta kieltäytymisestä seuraa aluksi 
sakko ja kieltäytymisen jatkuessa 2--4 kuukau
den ehdoton vankeusrangaistus. 

Norja 

Varusmiespalvelus kestää 12-15 kuukautta 
ja siviilipalvelus, johon pääsee vakaumuksen 
tutkinnan jälkeen, 16 kuukautta. Siviilipalvelus
asiat lukuunottamatta puolustusministeriölle 
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kuuluvaa säädösvalmisteluvastuuta kuuluvat 
oikeusministeriölle, jonka alaisuudessa toimii 
kaksi "siviilipalvelusleiriä". Näissä järjestetään 
varsinainen palveluspaikka ja osalle palvelus
velvollisista noin kuuden viikon alkukoulutus. 
Myös esimerkiksi Jehovan todistajat suoritta
vat "leireissä" palvelusvelvollisuutensa. Siviili
palvelus voidaan suorittaa paitsi julkishallin
nossa, myös yhdistyksissä ja säätiöissä. Palve
luksesta kieltäytymisestä voi seurata 3 kuu
kautta-2 vuotta vankeutta. 

Tanska 

Varusmiespalvelus kestää yleensä 9-12 kuu
kautta, eräissä erityisryhmissä 4 kuukautta, ja 
palvelus väestönsuojelutehtävissä ( civilforsva
ret) 8 kuukautta. Palvelusvelvollinen saa kut
sun joko varusmiespalvelukseen tai väestönsuo
jeluun. Vaihtoehtoiseen, vastaavan pituiseen 
siviilityöhön aseistakieltäytyjät pääsevät hake
muksesta. Asevelvollisuuden voi periaatteessa 
suorittaa myös 24 kuukauden kehitysmaatyös
sä. 

Siviilityöhön liittyvät asiat kuuluvat puolus
tusministeriön alaiselle "vrernepligtstyrelsenil
le". Siviilityöhön sisältyy noin kolmen viikon 
koulutusjakso. Varsinainen palveluspaikka voi 
olla esimerkiksi sosiaali- tai kulttuurialan, rau
han- tai ympäristösuojelujärjestöjen taikka kir
kon tehtävissä. Palveluksesta kieltäytymisestä 
seuraa sakko tai enintään vuoden vankeusran
gaistus. Käytännössä rangaistus ei yleensä ole 
varusmiesaikaa pitempi. 

2.2. Valmisteluvaiheet ja -aineisto 

2.2.1. Valmisteluelimet 

Eduskunta sisällytti väliaikaislainsäädäntöä 
koskevaan hallituksen esitykseen antamaansa 
vastaukseen lausuman, jonka mukaan hallituk
sen edellytettiin huolehtivan siitä, että siviilipal
velusmiesten sijoituspaikkoja määrättäessä ei 
työssä olevien työ- tai virkasuhdetta vaaranne
ta. Hallituksen tuli huolehtia kertausharjoituk
sia korvaavan palveluksen järjestämisestä. Si
viilipalvelusmiesten koulutuspaikkoja tuli suun
nitella tarvittaessa muillekin hallinnonaloille 
kuin pelastushallintoon ja sosiaali- ja terveys
hallintoon. Hallituksen tuli ryhtyä tarpeellisiin 
toimenpiteisiin perustuslakivaliokunnan lau-

sunnosta ilmenevien siviilipalvelusmiesten ku
rinpitojärjestelmässä havaittujen puutteiden 
korjaamiseksi. Eduskunta edellytti hallituksen 
huolehtivan myös siitä, että siviilipalvelusjärjes
telmän toteuttamiseksi eri hallinnonaloilla an
netaan riittävät edellytykset. 

Uudistusten valmistelu aloitettiin puolustus
ministeriön asettamassa siviilipalveluksen seu
rantatyöryhmässä, jonka tehtävänä oli seurata 
väliaikaislain vaikutuksia ja siviilipalveluksen 
uudistamisjärjestelyiden käytännön toteutumis
ta sekä ryhtyä lainsäädännön pysyväisen uu
distuksen valmistelun edellyttämiin alustaviin 
toimenpiteisiin lainvalmistelussa tarvittavaa ai
neistoa keräämällä ja mahdollisesti tarvittavia 
selvityksiä suorittamalla. Työryhmä antoi ra
porttinsa 28 päivänä helmikuuta 1990 puolus
tusministeriölle. 

Työryhmä esitti erillisen pysyvän siviilipalve
luslain säätämistä ja aseetonta palvelusta kos
kevien säännösten siirtämistä asevelvollisuusla
kiin. Siviilipalveluksen tavoitteeksi tuli säätää 
yleinen kansalaiskasvatus ja sisällöksi yhteis
kunnalle hyödyllinen työ. Vakaumuksen tut
kintamenettelyyn palaamiseen työryhmä suh
tautui kielteisesti. Työryhmän enemmistön mie
lestä siviilipalvelusajan tuli palveluksen sisällön 
ja rakenteen erilaisuuden johdosta olla selvästi 
aseellista palvelusaikaa pitempi eli 14-16 kuu
kautta. Vähemmistö kannatti palvelusajan ly
hentämistä 11-12 kuukauteen. Työryhmän 
mielestä siviilipalvelusmiesten kertausharjoitus
velvollisuus oli poistettava, mutta kertaushar
joituksia korvaavaa palvelusta tuli järjestää 
niille, jotka olivat hakeutuneet siviilipalveluk
seen varusmiespalveluksen suorittamisen jäl
keen. Työryhmä ehdotti lisäksi siviilipalvelus
rikoksesta tuomittujen rangaistusten lieventä
mistä ja kurinpitojärjestelmän tarkistamista. 

Työryhmä painotti hallintomenettelyn yksin
kertaistamista ja ylimmän johdon, valvonnan 
ja kehittämisen keskittämistä työministeriöön. 
Työryhmä esitti erityisen siviilipalveluskeskuk
sen perustamista hallinnollisten tehtävien hoi
toa ja siviilipalveluskoulutusta varten. Lisäksi 
siviilipalvelus tulisi mahdollistaa yleishyödylli
sissä yksityisoikeudellisissa yhteisöissä. Työryh
män enemmistö katsoi, että siviilipalvelus voi
taisiin suorittaa ainoastaan kotimaassa. 

Siviilipalveluksen säädösvalmisteluvastuu 
siirrettiin 1 päivästä joulukuuta 1990 työminis
teriölle valtioneuvoston ministeriöiden luku
määrästä ja yleisestä toimialasta annetun lain 
3 §:n muuttamisesta annetulla lailla (995/90). 
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Tässä yhteydessä eduskunta edellytti, että_ ha~
litus ryhtyy toime~pite~sii~. k~i~teä~ .. y~tetstOl
minnan varmistamtsekst tyomtmstenon Ja puo
lustusministeriön välillä niissä kysymyksissä, 
jotka koskevat siviilipal~eluks~e~ lii_tt~_vän lain
säädännön valmistelua Ja kehtttamtsta. 

2.2.2. Lausunnonantajat 

Esitysehdotuksesta on 20 päivänä syyskuuta 
1990 pyydetty lausunto ul~<?.as~a~nm~n~ster~?.lt~, 
oikeusministeriöltä, stsaastammtmstenolta, 
puolustusministeriöltä, valtiovarainministeriöl
tä, opetusministeriöltä,_ ~osia_~_li-.. ja terv~ysm~
nisteriöltä ympäristömtmstenolta, VankemhOl
don kou'lutuskeskukselta, Pelastushallinnon 
koulutuskeskukselta, pääesikunnalta, ammatti
kasvatushallitukselta, kouluhallitukselta, lää
kintöhallitukselta, sosiaalihallitukselta, tieto
suojavaltuutetun toimistolta, kirkkohallit~ksel
ta Suomen ortodoksisen kirkkokunnan ktrkol
lishallitukselta Suomen Kaupunkiliitolta, Suo
men Kunnalli~liitolta, Jyväskylän ammatillisel
ta kurssikeskukselta, Kuopion ammatilliselta 
kurssikeskukselta, Vaasan ammatilliselta kurs
sikeskukselta Otavan opistolta ja Aseistakiel
täytyjäliitto ~.y:ltä. Lausunto on 9 I?äivänä 
huhtikuuta 1991 pyydetty myös työsuoJeluhal
litukselta ja Valtionarkistolta. Siviilipalvelusa
siain neuvottelukunta on käsitellyt ehdotusta 
kokouksessaan 19 päivänä huhtikuuta 1991. 

Lausunnot lakiluonnoksen yleislinjoista ovat 
olleet pääasiassa myönteisiä. Pääesikunta on 
kuitenkin katsonut, että perusteet 16 kuukau
den palvelusajan säilyttämiselle ovat olemassa. 
Nykyisen palvelusajan lyhentäminen yli 1-2 
kuukaudella ei vielä olisi ristiriidassa yhdenver
taisuusperiaatteen ja maanpuolustukselliste~ 
näkökantojen kanssa. Sen sijaan tätä lyhyempi 
aika edellyttäisi palaamista vakaumuksen tut
kintaan. Pääesikunnan mielestä palveluksen 
tehtäväksi tulisi laajassa mielessä ymmärtää 
maanpuolustuksen sella~sten o~a-~alu~i~e~ y~~
miuksien kehittäminen, Jotka etvat ohst nsbrn
dassa siviilipalvelusmiesten vakaumuksen kans
sa. Siviilipalvelus tulisi toteuttaa s_iten, ett~ivät 
varusmiehet joudu yhdenvertatsuuspenaate 
huomioon ottaen huonompaan asemaan kuin 
siviilipalvelusmiehet. .. . .. 

Aseistakieltäytyjäliitto r.y. katsoo, etta stvu
lipalveluksen tulisi olla_ lyhyim_?:~~- va~u-~~ies
palveluksen pituinen eh 240 patvaa. Stv~!l~p~~
veluksessa tulisi korostaa rauhan-, ympansto-

suojelu- ja kehitysyhteistyötä, ja P<l:lveluk~_en 
tulisi olla mahdollista myös ulkomailla. Tay
dennyspalveluksesta tulisi luopua kokonaan. 
Työministeriön alaisuuteen tulisi perustaa hal
linnollisia tehtäviä hoitava siviilipalveluskes
kus, joka huolehtisi siviilipalvelusmiesten sijoit
tamisesta. 

3. Esityksen organisatoriset ja 
henkilöstövaikutukset 

Siviilipalvelusvelvolliset eivät enää olisi teke
misissä sotilasviranomaisten kanssa paitsi ha
kiessaan siviilipalvelukseen. Työministeriöön, 
joka valvoisi siviilipalvelusvelvollisi<l:, sii~t~isi 
yksilöä koskevaa päätöksentekoa soblaspnnen 
esikunnista. Jotta työministeriö kykenisi hoita
maan sille siirrettävät tehtävät, sen toiminta
edellytykset tulisi turvata osoittamalla siviili
palvelusasioita hoitamaan riittävästi henkilös
töä. Työministeriön ja siviilipalveluskeskusten 
henkilöstötarve hoidetaan sisäisin toimenpitein. 

Keskeisen osan hallintotehtävistä hoitaisivat 
siviilipalveluskeskukset. Tällä hetkellä siviili
palvelusmiesten koulutusta on järjest_et_t~ Jyvä~
kylän, Kuopion ja Vaasan ammablllSlssa at
kuiskoulutuskeskuksissa sekä Otavan opistos
sa. Opetuslaitosten roolia järjestelmän osana 
vahvistettaisiin ja niiden tehtäviä lisättäisiin 
huomattavasti nykyisestä koulutuksen ja ker
tausharjoituksia korvaavan palveluksen järje~
tämisestä. Opetuslaitokset, joiden taustayhtet
sönä on kunta tai kuntainliitto, muuttuisivat 
siviilipalveluksen toimeenpanen osalta siviili
palveluskeskuksiksi, joissa siviilipalvelusasioita 
hoitaisivat ja niistä vastaisivat tähän perehty
neet henkilöt. Uusien organisaatioiden perus
tamista ei siis edellytettäisi. Keskukset sijoittai
sivat siviilipalvelusmiehet työpalveluun ja oh
jaisivat, neuvoisivat ja kouluttaisivat siviilipal
veluslaitoksia työpalvelua järjestettäessä. Uutta 
olisivat muun muassa palvelukseen määräämi
seen, lykkäyksiin ja työpalvelun järjestämiseen 
liittyvät asiat. 

Hallintoyksiköissä ja sotilaspiirien esikunnis
sa siviilipalvelusasioita varten ei ole varattu 
erityistä henkilöstöä, joten uudistuksella ei ole 
vaikutusta näiden henkilöstömääriin. 

4. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Työministeriön oma henkilöstötarve on hoi-
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dettavissa ministeriön stsatsm toimenpttem. 
Tarkoitus on, että vuonna 1992 työministe

riön siviilipalveluksen järjestämiseen varatun 
määrärahan tarve pysyisi vuoden 1991 tasolla. 
Vuonna 1993, jolloin täydennyspalvelusta kos
keva velvoite viimeistään alkaisi toteutua, mää
rärahan tarve kasvaisi arviolta kahdella miljoo
nalla markalla. 

5. Muita esitykseen vaikuttavia 
seikkoja 

5.1. Riippuvuus muista esityksistä 

Samanaikaisesti tämän esityksen kanssa an
netaan esitys asevelvollisuuslain muuttamisesta, 
jonka mukaan aseetonta palvelusta koskevat 
säännökset sisällytettäisiin asevelvollisuusla
kiin. 

5.2. Riippuvuus kansainvälisistä sopimuksista 

Sekä Yhdistyneiden Kansakuntien yleisko
kouksen hyväksymä kansalaisoikeuksia ja po
liittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleis
sopimus (SopS 8/76) että Euroopan neuvoston 
jäsenvaltioiden tekemä yleissopimus ihmisoi
keuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi 
(SopS 19/90) sisältävät määräykset ajatuksen, 
omantunnon ja uskonnon vapaudesta. Vapau
delle voidaan asettaa vain sellaisia rajoituksia, 

jotka on säädetty lailla ja jotka ovat välttämät
tömiä suojelemaan yleistä turvallisuutta, järjes
tystä, terveyttä tai moraalia tai muiden perus
oikeuksia ja -vapauksia. Kumpikin sopimus 
sisältää syrjintäkiellon. 

Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeusko
mitea päätti 25 päivänä heinäkuuta 1990, ettei 
Suomen väliaikaislaki kaikki olosuhteet huo
mioon ottaen loukannut komitealle valittaneen 
siviilipalvelusmiehen tapauksessa kansalais- ja 
poliittisia oikeuksia koskevan sopimuksen 26 
artiklan syrjintäkieltoa. Päätökseen liitetyissä 
vähemmistön eriävissä mielipiteissä väliaikais
lakia pidettiin syrjivänä. Komitean enemmis
tönkin mukaan väliaikaislainsäädännön sisältä
mästä siviilipalveluksen pidennyksestä joutuvat 
kärsimään aidosti vakaumukselliset aseistakiel
täytyjät, jotka elämänkatsomuksensa vuoksi 
kuitenkin valitsevat siviilipalveluksen. 

Yhdistyneiden Kansakuntien sosiaali- ja ta
lousneuvoston alainen ihmisoikeustoimikunta 
on suositellut YK:n jäsenvaltioita harkitse
maan aseistakieltäytyjien vakaumuksen kanssa 
sopusoinnussa olevia palvelusmuotoja ja pidät
täytymään käyttämästä vankeutta heidän koh
telussaan. Toimikunta on korostanut, että 
vaihtoehtoisen palveluksen tulee olla siviili
luontoista ja yleishyödyllistä eikä rangaistuksen 
luonteista. Samaa on suositellut Euroopan neu
voston ministerikomitea 9 päivänä huhtikuuta 
1987. Tämän suosituksen mukaan vaihtoehto
palveluksen tulee lisäksi olla kestoltaan koh
tuullisessa suhteessa asepalvelukseen. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten perustelut 

1.1. Siviilipalveluslaki 

luku. Yleiset säännökset 

1 §. Siviilipalvelusvelvollisuus. Asevelvolli
suuslain mukainen palvelus olisi edelleen ensi
sijainen tapa suorittaa maanpuolustusvelvolli
suus. Asevelvollinen voisi vakaumukseen perus
tuvien vakavien omantunnonsyiden perusteella 
korvata tämän yleensä puolustusvoimissa suo
ritettavan velvollisuutensa siviilipalveluksena, 
mikä sallisi uskonnon- ja omantunnonvapau
den sekä kansainvälisten ihmisoikeuksien huo
mioon ottamisen maanpuolustusvelvollisuuden 

täyttämisessä. Vapauttaminen koskisi vakinais
ta väkeä ja reserviä, mutta ainoastaan rauhan 
aikaa. Kansalaisten asema sodan aikana mää
räytyy muutoinkin poikkeusoloja koskevien 
säännösten mukaan. 

Toisin kuin voimassa olevissa säännöksissä, 
siviilipalvelusvelvollisuuden perusteeksi ei enää 
edellytettäisi joko uskonnollista tai eettistä va
kaumusta, koska tämä jaottelu on toisinaan 
katsottavissa keinotekoiseksi. Vakavien oman
tunnonsyiden edellytettäisiin kuitenkin edelleen 
perustuvan vakaumukseen, joka otettaisiin 
huomioon myös siviilipalvelusvelvollisen palve
lusta järjestettäessä. Vakavien omantunnonsyi
den olemassaolo todettaisiin asevelvollisen va
kuutuksella. Asevelvollinen ei enää antaisi va-
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kuutusta kunniansa ja omantuntonsa kautta, 
kuten voimassa olevan lain mukaan. 

2. §. Siviilipalveluksen sisältö. Siviilipalvelus 
pyrkisi yleiseen kansalaiskasvatukseen. Siviili
palvelusmiehille annettava koulutus, johon si
sältyisi ainakin kansainvälisyys-, rauhan- ja 
ympäristökysymyksiä koskevia sekä kansalais
valmiuksia kehittäviä aiheita, ja siihen liittyvä 
työpalvelu muodostaisivat yhtenäisen kokonai
suuden. Työpalvelu olisi järjestetty siviilipalve
lusmiehen vakaumuksen ja palveluspaikkojen 
toimintaperiaatteiden mukaisesti. 

Siviilipalveluksen sisältö ja muoto eivät pe
rustuslakivaliokunnan käsityksen mukaan ol
leet väliaikaislakia säädettäessä esteenä sille, 
että siviilipalveluksen voitiin katsoa sisältyvän 
maanpuolustusvelvollisuuden piiriin ja että siitä 
oli mahdollista säätää tavallisella lailla. Siviili
palveluksen korvaavan luonteen ja tarkoituk
sen puolesta tähän ei liene estettä nytkään. 
Kysymys oikeudesta kieltäytyä aseista vakau
muksen perusteella tullee esille myös valtioneu
voston asettamassa perusoikeuskomiteassa. 

3 §. Siviilipalvelusaika. Lyhyin palvelusaika 
varusmiespalveluksessa on 240 päivää ja pisin 
330 päivää. Lyhyimmän ajan palvelee 39 % 
varusmiehistä. Keskimääräinen palvelusaika on 
vähintään 285 päivää, sillä yli puolet varusmie
histä palvelee vähintään 9,5 kuukautta ja 43 % 
ll kuukautta. Reserviin kuuluva asevelvollinen 
voidaan lisäksi kutsua kertausharjoituksiin 
40-100 päivän ajaksi. Kohtuullista siviilipal
velusaikaa harkittaessa vertailukohdaksi ei tu
lisikaan asettaa pelkästään 8 kuukauden palve
lusaikaa. 

Hallitusmuodossa ilmaistu yhdenvertaisuus
periaate edellyttää, että kansalaisilla on yhtä
läiset velvollisuudet yhteiskuntaa kohtaan. Se 
edellyttää yhdenvertaisuutta eri palvelusmuoto
jen kesken. Perustuslakivaliokunta korosti vä
liaikaislakia käsiteltäessä sitä, että palvelus
muotojen tulisi kokonaisrasittavuudeltaan vas
tata mahdollisimman läheisesti toisiaan. Tä
män kannalta merkityksellisiksi seikoiksi valio
kunta totesi esimerkiksi palveluksen fyysisen ja 
psyykkisen rasittavuuden, palvelusajan pituu
den, työ- ja koulutusajan menetyksen, erotta
misen perheestä ja muusta totutusta ympäris
töstä sekä palvelukseen sisältyvät asuinpaikan 
valinnan ja liikkumisvapauden rajoitukset. 

Yhdenvertaisuusperiaatetta toteutettaessa tu
lisi ottaa huomioon palvelusmuotojen erilaiset 
lähtökohdat ja toteuttamistapa. Siviilipalveluk
sessa pyritään vakaumusta kunnioittavan pal-
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velusmuodon tarjoamiseen. Suurella osalla si
viilipalvelusmiehistä on enemmän vapauksia 
kuin varusmiehillä keskimäärin. Siviilipalvelus
miehillä on yleensä varusmiehiä lyhyempi päi
vittäinen työaika ja säännölliset viikkovapaat 
sekä usein mahdollisuus asua kotona samoin 
kuin paremmat edellytykset opiskella tai tehdä 
ansiotyötä vapaa-aikana. Perustuslakivaliokun
ta totesi perusoikeusrajoitusten koskevan sivii
lipalvelusmiehiä vain siltä osin kuin ne ovat 
välttämättömiä itse siviilipalvelusvelvollisuuden 
täyttämiseksi. 

Yhdenvertaisuusperiaate huomioon ottaen 
siviilipalvelusmiesten pitempi palvelusaika on 
perusteltu palvelusmuotojen kokonaisrasitta
vuuteen liittyvien eroavaisuuksien vuoksi ja 
koska siviilipalvelusmiehellä ei olisi velvolli
suutta osallistua kertausharjoituksia vastaa
vaan palvelukseen. Pituutta ei käytettäisi, toisin 
kuin väliaikaislain kohdalla, vakaumuksen mit
tarina, vaan ehdotetuna ajalla pyritään nimen
omaan tasavertaisuuden takaamiseen eri palve
lusmuotojen kesken. Tarkoituksena on siviili
palvelus, joka olisi yleishyödyllinen ja sovitet
tavissa yhteen siviilipalvelusvelvollisen vakau
muksen kanssa. Siviilipalvelusajan tulisi olla 
kestoltaan kohtuullisessa suhteessa varusmies
palvelukseen, ja muun muassa kansainvälisistä 
sopimuksista johtuen sitä huomattavasti pitem
pää siviilipalvelusaikaa saatetaan pitää rangais
tuksen luonteisena. 

Edellä mainituista syistä palvelusajaksi ehdo
tetaan 395 päivää, joka on nykyistä kolme 
kuukautta lyhyempi ja ennen väliaikaislakia 
voimassa ollutta kuukauden pitempi. 

4 §. Siviilipalvelusviranomaiset. Hallinnon 
kehittämiselle asetettuja tavoitteita ei ole saa
vutettu siviilipalvelukseen liittyvien tehtävien 
hajauttamisella ja delegoinnilla. Oikeusturvanä
kökohdat edellyttävät hallinnoita joustavuutta, 
nopeutta ja asiaan perehtynyttä henkilöstöä. 
Siviilipalveluksen johto ehdotetaankin selkeästi 
työministeriölle. Keskittäminen ei merkitsisi 
paluuta ennen vuotta 1987 voimassa olleeseen 
järjestelmään, sillä johtoon sisältyisi nyt myös 
säädösvalmisteluvastuu ja vastuu järjestelmän 
kehittämisestä. Työministeriölle kuuluisi entistä 
enemmän yksilöä koskevan päätöksenteon val
vontaa. Tämä on perusteltua yhtenäisen hallin
tokäytännön vuoksi. 

Työministeriön apuna siviilipalveluksen ke
hittämisessä sekä yhteydenpitoelimenä siviili
palveluksen ja asevelvollisuuslaissa säädetyn 
palveluksen välillä toimisi siviilipalvelusasiain-
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neuvottelukunta. Neuvottelukunnalla pyrittäi
siin myös varmistamaan siviilipalveluksen sää
dösvalmistelun ja kehittämisen edellyttämä yh
teistoiminta työministeriön ja puolustusminis
teriön välillä. Neuvottelukunnassa olisi lähinnä 
sen seuranta- ja kehittämistehtävän perusteella 
lisäksi siviilipalvelusmiesten edustaja. Neuvot
telukunnasta säädettäisiin asetuksella. 

Palvelus suoritettaisiin siviilipalveluskeskuk
sissa ja -laitoksissa, joita yhteisesti kutsuttaisiin 
palveluspaikoiksi. Palvelus alkaisi pääsääntöi
sesti keskuksen järjestämällä koulutuksella. Sii
tä siviilipalvelusmies siirtyisi laitoksen järjestä
mään työpalveluun, jossa mahdollisimman pit
källe hyödynnettäisiin hänen koulutustaan, am
mattitaitoaan ja työkykyään. 

5 §. Siviilipalvelusmiesten sijoitusvelvollisuu
det. Valtioneuvosto voisi tarvittaessa määrätä 
eri hallinnonaloille vuosittain sijoitettavien si
viilipalvelusmiesten lukumäärän. Valtioneuvos
ton päätös olisi poikkeuksellinen, ja sitä tarvit
taisiin vain silloin, kun siviilipalvelusmiehiä 
olisi huomattavasti enemmän kuin heitä sijoit
tamaan halukkaita siviilipalveluslaitoksia. 

2 luku. Siviilipalvelusvelvollisuuden 
alkaminen 

6 §. Siviilipalvelukseen hakeminen. Jo väliai
kaislakia säädettäessä todettiin, ettei toisen 
henkilön vakaumuksen tutkinnan ollut katsot
tu olevan riittävän kestävästi ja objektiivisesti 
perusteltavissa. Varusmiespalvelusta huomatta
vasti pitempi palvelusaika vakaumuksen mitta
rina taas on osoittautunut ihmisoikeuksien 
kannalta arveluttavaksi ja johtanut siviilipalve
lusvelvollisten palveluksesta kieltäytymiseen. 

Tämän vuoksi vakaumuksen olemassaolo 
todettaisiin asevelvollisen vakuutuksella. Asian
mukainen hakemus siviilipalvelukseen ei olisi 
hylättävissä, vaan puutteellista hakemusta olisi 
pyydettävä täydentämään. Myös väliaikaislain 
edellyttämä hakemus on ollut ilmoituksen 
luontoinen. Vakuutuksessa ei tarvitsisi esittää 
vakaumuksen perusteluja. 

Siviilipalvelushakemus tehtäisiin työministe
riön vahvistamalla lomakkeella joko työminis
teriölle tai sotilasviranomaiselle. Tällä hetkellä 
hakemuksen ratkaisee kutsuntalautakunta tai 
sotilaspiirin päällikkö. Muutos parantaisi eten
kin niiden asevelvollisten tilannetta, jotka pe
riaatteellisista syistä eivät halua asioida sotilas
viranomaisten kanssa. Siviilipalvelukseen ha-

keutuminen olisi mahdollista aikaisintaan kut
sunnoissa, kuten voimassa olevassa laissakin, ja 
siihen saakka, kunnes reserviin kuuluva siirre
tään nostoväkeen. 

Hakemusta ei voitaisi tehdä ennen kutsunto
ja, joten siviilipalvelukseen ei voitaisi hakeutua 
vapaaehtoisena. Ilman kutsuntoja siviilipalve
lusvelvolliseksi voisi tulla ainoastaan tilantees
sa, jossa asevelvollinen haluaa siirtyä vapaaeh
toisena aloittamastaan varusmiespalveluksesta 
siviilipalvelukseen. Vapaaehtoisena siviilipalve
lukseen mahdollisesti haluavien määrä on ar
vioitavissa erittäin pieneksi. Lisäksi kutsuntoi
hin liittyvä terveydentilan tarkastus asettaa 
palvelusvelvolliset palveluskelpoisuuden osalta 
samaan asemaan. 

Loppuvuodesta syntynyt kutsuntavelvollinen 
voi olla vielä alaikäinen. Vakaumuksellisilla 
perusteilla siviilipalvelukseen hakeutumista oli
si pidettävä sellaisena henkilökohtaisena asia
na, jota huoltaja ei voisi päättää alle 18-
vuotiaan puolesta. 

7 §. Siviilipalvelushakemuksen käsittely. Jot
ta palveluksen järjestämisessä voitaisiin ottaa 
huomioon palvelusvelvollisen vakaumus, hake
mukset tulisi käsitellä nopeasti. Kutsuntalauta
kunnan, työministeriön tai sotilaspiirin päälli
kön hyväksyessä hakemuksen hakija samalla 
vapautettaisiin asevelvollisuuslaissa säädetyn 
palveluksen suorittamisesta. Vastaavasti työmi
nisteriön tai sotilaspiirin päällikön hyväksyttyä 
siviilipalvelusvelvollisen hakemuksen asevelvol
lisuuslaissa säädettyyn palvelukseen hakija olisi 
vapautettu siviilipalveluksen suorittamisesta. 

Tiedot uusista siviilipalvelusvelvollisista toi
mitettaisiin viipymättä työministeriöön lähinnä 
hakemuksen jäljennöksenä, jota sotilaspiirin 
esikunta olisi täydentänyt 46 §:n 1 momentin 
nojalla antamillaan tiedoilla. Työministeriö re
kisteröisi heidät, vastaisi heidän valvonnastaan 
ja huolehtisi palveluksen järjestämisestä. Tieto 
hakemuksen hyväksymisestä rekisteröitäisiin 
myös sotilaspiirin esikunnassa. Työministeriön 
rekisterinpito ei vaikuttaisi esikunnalle kuulu
vaan valvontaan ja rekisterinpitoon, koska 
vapauttaminen ei koskisi sodan aikaa. Säännös 
ei siis aiheuttaisi muutoksia asevelvollisuuslain 
soveltamisesta annetun asetuksen 9 lukuun. 

8 §. Siviilipalveluksen toimeenpano. Yleisillä 
palveluksen alkamisajankohdilla määrättäisiin 
koulutuksen alkamisajat, joina siviilipalvelus
velvolliset yleensä aloittaisivat palveluksensa. 
Poikkeuksia olisivat lähinnä 13 §:ssä tarkoite
tut, varusmiespalveluksesta välittömästi siirty-
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vät tai ikänsä vuoksi kiireellisesti palvelukseen 
määrättävät palvelusvelvolliset. Pyrkimys on, 
kuten nykyisinkin, että koulutusta olisi lähes 
jatkuvasti käynnissä siviilipalveluskeskuksissa. 
Työministeriö määräisi myös ajankohdat täy
dennyspalveluksen järjestämiselle. 

Työministeriö ja siviilipalveluskeskukset so
pisivat palveluksen toimeenpanosta. Tällä het
kellä ministeriö ja opetuslaitokset ovat sopineet 
vastaavasti koulutuksen järjestämisestä. Minis
teriö jakaisi siviilipalvelusvelvolliset keskuksille 
sopimusten mukaisesti sekä ottaen mahdolli
suuksien mukaan huomioon heidän asuinpaik
kakuntansa ja toivomuksensa. Kukin siviilipal
velusvelvollinen olisi tämän jälkeen määrätty 
tietyn keskuksen alaisuuteen, kunnes hänet 
olisi kotiutettu tai vapautettu palveluksesta. 
Työministeriö voisi lisäksi palvelusvelvollisen 
hakemuksesta siirtää siviilipalvelusvelvollisen 
toisen keskuksen alaisuuteen. 

Työministeriö antaisi keskukselle palvelus
velvollisesta 47 §:n 3 momentin mukaiset tiedot 
ja tiedot hänen toivomuksistaan palveluksen 
järjestämisen suhteen. Keskus toimittaisi tämän 
jälkeen määräyksen palveluksen alkamisesta 
tiettynä ajankohtana. Määräys voisi koskea 
paitsi palveluksen alkamista koulutuksella kes
kuksessa, joissakin tapauksissa myös sijoittu
mista suoraan siviilipalveluslaitokseen. Halu
tessaan lykkäystä palveluksen alkamiselle pal
velusvelvollinen hakisi sitä keskukseltaan, jon
ka päätökseen voitaisiin hakea muutosta työ
ministeriöitä. 

Siviili palvelustai tos ilmoittaisi siviili palvelus
keskuksille tiedot avoimesta paikastaan ja si
viilipalvelusmiestä koskevat toivomukset. Kou
lutuksen aikana siviilipalvelusmiehen soveltu
vuus paikkaan voitaisiin selvittää paremmin 
kuin nykyään sosiaali- ja terveyshallituksen tai 
muun hallintoviranomaisen määrätessä palve
luspaikan pelkästään kirjallisten henkilötietojen 
perusteella. Viranomaisten erilaiset sijoittamis
käytännöt eivät vaikuttaisi siviilipalvelusmies
ten yhdenvertaisuuteen. Siirtohakemukset pal
veluspaikasta toiseen vähenisivät huomattavas
ti, varsinkin kun keskuksen olisi kuultava 
siviilipalvelusmiestä ja -laitosta ja otettava hä
nen vakaumuksensa ja toivomuksensa huo
mioon. Uudistus korostaisi siviilipalveluskes
kusten ja -laitosten yhteistyötä ja tiedonvaih
toa. Siviilipalvelusmiehen koulutuksessa voitai
siin todennäköisesti nykyistä paremmin ottaa 
tuleva palveluspaikka huomioon. 

Siviilipalvelusmies voisi entistä paremmin 

vaikuttaa siviilipalveluslaitoksensa määräyty
miseen, myös jo ennen koulutusjaksoa. Tehtä
vien monipuolisuudella ja laitosten valinnaisuu
della edistettäisiin siviilipalvelusmiesten moti
vaatiota, mikä parantaisi koko järjestelmän 
toimivuutta. Siviilipalvelusmiehen soveltuvuu
den ollessa vakaumuksen lisäksi ensisijaisena 
sijoitusperusteena palveluksesta saataisiin mah
dollisimman suuri hyöty yhteiskunnalle, mutta 
myös siviilipalvelusmiehelle itselleen. 

Jos siviilipalvelusmies kuitenkin haluaisi siir
tyä toiseen siviilipalveluslaitokseen, hänen tulisi 
hakea siirtoa siviilipalveluskeskukselta, jonka 
tiedossa avoimet paikat yleisesti olisivat. Kes
kus ratkaisisi siirtohakemuksen kuultuaan 
kumpaakin siviilipalveluslaitosta. Myös siviili
palveluslaitos voisi hakea siirtoa siviilipalvelus
miehelleen, jolloin keskus voisi määrätä hänelle 
uuden palveluspaikan kuultuaan häntä. 

9 §. Siviilipalvelukseen määrääminen. Mää
räys palveluksen alkamisajankohdasta tulisi 
toimittaa siviilipalvelusvelvolliselle tilanteeseen 
valmistautumiseksi hyvissä ajoin, nykyistä yhtä 
kuukautta aikaisemmin. Määräys pyrittäisiin 
lähettämään heti, kun siviilipalveluskeskus olisi 
saanut määräyksen vastuulleen osoitetusta pal
velusvelvollisesta. Tavoitteellinen vähimmäisai
ka olisi kaksi kuukautta ennen palveluksen 
alkamista. Tästä voitaisiin poiketa miehen 
suostumuksen tai iän vuoksi. Palveluksen alka
mista voitaisiin lykätä vain sen vuoden lop
puun, jona palvelusvelvollinen täyttää 28 vuot
ta. Tämän jälkeen palvelus olisi aloitettava 
mahdollisimman pian, kun otetaan huomioon 
palvelusvelvollisuuden päättyminen sen vuoden 
lopussa, jona siviilipalvelusvelvollinen täyttää 
30 vuotta. 

Siviilipalvelus alkaisi hakemuksen hyväksy
mistä seuraavan kahden vuoden kuluessa, ellei 
palvelusvelvolliselle olisi myönnetty lykkäystä 
tai häntä olisi vapautettu määräajaksi tervey
dentilan perusteella. Kahden vuoden määräai
ka mahdollistaisi palveluksensa kulloinkin 
aloittavien lukumäärän pitämisen tasaisena. 
Toisaalta se saattaisi osaltaan vaikuttaa palve
luksen alkamista koskevan määräyksen saapu
miseen miehelle hyvissä ajoin. 

3 luku. Vapauttaminen, lykkäys ja lomat si
villipalveluksen suorittamisesta 

10 §. Vapauttaminen terveydellisellä perus-
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teella. Työministeriö ratkaisisi sotilaspiirin 
päällikön asemesta siviilipalvelusvelvollisen 
palveluskelpoisuutta koskevat asiat esimerkiksi 
siviilipalveluskeskuksen lääkärin tai hänen lä
hetteellään erikoislääkärin lausunnon perusteel
la. Lääkärinlausunnosta tulisi selvästi ilmetä 
palvelusvelvollisen terveydentila siviilipalveluk
sen suorittamisen kannalta. Siviilipalveluksesta 
ja asevelvollisuuslaissa säädetystä palveluksesta 
vapautumisen perusteet olisivat yhdenmukai
set. Siviilipalvelusvelvollisten palveluskelpoi
suusluokkia tarvittaisiin kuitenkin vain kolme: 
siviilipalvelukseen kykenevä sekä siviilipalve
luksesta määräajaksi tai kokonaan rauhan ai
kana vapautettu. Määräajaksi vapautettu voisi 
halutessaan mennä lääkärintarkastukseen jo 
ennen määräajan päättymistä. 

Muutoin päättäisi palveluksesta sairauden 
vuoksi myönnettävistä helpotuksista palvelus
paikka lääkärinlausunnon perusteella. Lääkä
rin esittämille lyhyehköille sairaslomille sellai
sen sairauden tai vamman vuoksi, joka ei 
edellytä palveluskelpoisuuden tarkistamista, 
palveluspaikka voisi määrätä miehen esimer
kiksi kotihoitoon. Myös vapauttaminen joista
kin palvelustehtävistä voisi tulla kysymykseen. 

Kotiuttaminen sairauden perusteella, mistä 
säädettäisiin 23 §:n 2 momentin 3 kohdassa, 
tulisi ajankohtaiseksi lähinnä pitkän sairaslo
man tai useiden lyhyiden, yhtäjaksoisien sairas
lomien vuoksi. Pitkähkö aika tulisi harkita 
tapauskohtaisesti sairauden tai vamman laadun 
mukaan, mutta yleisesti se olisi noin kaksi 
kuukautta. Kotiuttaminen voisi tapahtua pal
veluspaikan siviilipalvelusmiehelle osoittaman 
lääkärin lausunnon perusteella. Työministeriön 
palveluskelpoisuutta koskeva päätös edellyttäi
si tarvittaessa siviilipalveluskeskuksen tai muun 
palveluskelpoisuusasioihin perehtyneen lääkä
rin lausuntoa yhdenvertaisen kohtelun varmis
tamiseksi palvelusvelvollisten välille. 

11 §. Vapauttaminen ulkomaan kansalaisuu
den perusteella. Siviilipalvelusvelvollinen voitai
siin hakemuksesta vapauttaa siviilipalveluksen 
suorittamisesta, jos hän olisi jo suorittanut 
palvelusta muussa valtiossa, tai erityisestä syys
tä hänen asuessaan ulkomailla vakinaisesti. 
Hänet olisi vapautettava, jos rauhanaikainen 
palvelusvelvollisuus olisi suoritettu kokonaan 
tai vähintään 6 kuukautta, joka on määräaika 
myös varusmiespalveluksen osalta. Ulkomailla 
pysyvästi asuva siviilipalvelusvelvollinen voitai
siin lisäksi vapauttaa erityisestä syystä, jollei 
hänellä olisi tosiasiallisia siteitä Suomeen. Esi-

tys vastaa asevelvollisuuslakia. Hakemuksen 
ratkaisisi kuitenkin työministeriö puolustusmi
nisteriön ja pääesikunnan asemesta. 

12 §. Lykkäys. Lykkäyshakemus tehtäisiin 
siviilipalveluskeskukselle toisin kuin nykyisin, 
jolloin lykkäysasiat ratkaisee sotilaspiirin pääl
likkö. Lykkäysperusteet olisivat samat kuin 
asevelvollisuuslaissa. 

Hakemusten tekemistä koskevat säännökset 
on tarkoitus antaa asetuksella. Tavoitteena on, 
että hakemukset tehtäisiin mahdollisimman ai
kaisessa vaiheessa. Vaikka palveluksen alka
mista koskeva määräys onkin annettu siviili
palvelusvelvolliselle tiedoksi hyvissä ajoin, lyk
käystä tai palveluserän siirtoa koskeva hake
mus on käytännössä usein tehty juuri ennen 
palveluksen alkamista. Tämä on vaikeuttanut 
koulutuksen suunnittelua ja järjestämistä sekä 
siviilipalvelusmiesten sijoittamista. Lykkäystä 
eli tässä tapauksessa palveluksen keskeyttämis
tä voitaisiin tarvittaessa hakea myös palvelus
aikana. 

13 §. Palveluksen aloittamisvelvollisuus. Jot
ta vapauttamista tai lykkäystä koskevan hake
muksen tekemisellä ei vältettäisi siviilipalveluk
sen suorittamista, hakemuksen tehnyt olisi vel
vollinen aloittamaan palveluksensa. Terveyden
tilaansa vetoava siviilipalvelusmies pääsisi ha
lutessaan palveluspaikassa heti lääkärintarkas
tukseen. 

14 §. Lomat. Varusmiehellä, joka palvelee 
240 päivää, on oikeus 14 päivän henkilökoh
taiseen lomaan, joka myönnetään ilman erik
seen esitettävää syytä. Määrä on 285 päivää 
palvelevalle 15 päivää ja 330 päivää palveleval
le 16. Henkilökohtaisen lomien määräksi 395 
päivää palvelevalle siviilipalvelusmiehelle ehdo
tetaan siis 17 päivää. 

lsyysvapaa, johon siviilipalvelusvelvollisella 
olisi oikeus oman lapsen syntymän yhteydessä, 
olisi pituudeltaan sama kuin nykyisin eli 6 
päivää. Ajalta maksetaan sairausvakuutuslain 
(364/63) mukaan isyysrahaa. Myös kuntoisuus

·lomien ja henkilökohtaisten syylomien määräk-
si esitetään säädettäväksi samoin kuin varus
miesten osalta. 

4 luku. Siviilipalveluksen suorittaminen ja si
viilipalvelusvelvollisuuden päättyminen 

15 §. Palveluspaikat. Pykälässä säädettäisiin 
palveluspaikoista. 

Valtion liikelaitoksiin kuuluvat esimerkiksi 
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Valtion rautatiet ja Posti- ja telelaitos. Pykälän 
l momentin 1 kohdassa tarkoitettuja valtion 
itsenäisiä laitoksia ovat esimerkiksi Kansanelä
kelaitos ja Suomen Pankki ja 2 kohdassa 
tarkoitettuja yhteistoimintaelimiä kuntainliitot 
ja Pääkaupunkiseudun Yhteistyövaltuuskunta 
YTV. Ulkopuolelle jäisivät valtion ja kuntien 
omistamat osakeyhtiöt. Momentin l-2 koh
dassa mainitut palveluspaikat voisivat laajasti 
tulkiten tulla kysymykseen jo nykyistenkin 
säännösten perusteella; niiden mukaan siviili
palvelus on suoritettava valtion siviilihallinnon, 
kuntien tai kuntainliittojen tehtävissä taikka 
yliopistollisessa keskussairaalassa. Momentin 3 
kohtaan sisältyisivät myös ortodoksisen kirk
kokunnan luostarit. Kohdassa tarkoitettu yh
teistoimintaelin voisi olla esimerkiksi seuran
kuntayhtymä. 

Siviilipalveluksen rajoittaminen pelkästään 
julkisyhteisöjen tehtäviin ei ole perusteltua, 
koska yksityisoikeudellinen yhteisö voi esimer
kiksi sosiaalialalla suorittaa vastaavia tehtäviä 
kuin julkisyhteisö. Julkisyhteisön taloudellinen 
tuki tällaiselle toiminnalle voi olla huomattava. 
Toisaalta julkisyhteisö voi antaa tehtäviään 
suoritettavaksi myös yksityisoikeudelliselle yh
teisölle. Momentin 4 kohdan mukaan siviilipal
veluslaitoksina voisivat tämän vuoksi toimia 
myös yksityisoikeudelliset yhteisöt, yleishyödyl
lisyyden perusteella esimerkiksi yhdistykset ja 
säätiöt. Asetuksella yhteisöistä on tarkoitus 
rajata pois puolueet, työntekijä- ja työnantaja
järjestöt sekä välittömästi taloudellista etua 
osallisilleen tavoittelevat yhteisöt. Yksityisoi
keudelliset palveluspaikat lueteltaisiin asetuk
sessa, jotta niiden yleishyödyllinen luonne-kyet
täisiin riittävästi varmistamaan. Siviilipalvelus
keskusten taustayhteisönä tulisi olla julkisyh
teisö keskusten tehtävien ja vastuun vuoksi. 

16 §. Siviilipalveluksen järjestäminen. Palve
luspaikaksi haluavan yhteisön tulisi tehdä työ
ministeriölle asiasta kirjallinen esitys. Sopimus 
olisi tehty ministeriön vastattua esitykseen 
myönteisesti. Voimassa olevassa laissa sopi
musmenettelyä on edellytetty ainoastaan kun
tien ja kuntainliittojen kanssa. Menettely on 
nyt tarpeen laajentaa muun muassa valtion 
hallintoviranomaisiin, koska niitä eivät enää 
pääsääntöisesti koskisi valtioneuvoston vuosit
tain vahvistamat sijoitusvelvollisuudet.Samoin 
yksityisoikeudellisten yhteisöjen velvollisuudet 
täsmentyvät sopimuksella. 

Esityksessään yhteisö sitoutuisi vastaamaan 
palveluspaikan velvollisuuksista, kuten ylläpi-

don järjestämisestä. Esitykseen sisällytettäsiiin 
maininta palveluspaikassa siviilipalveluasioista 
vastaavasta henkilöstä, joka yleensä myös toi
misi yhteyshenkilönä työministeriöön ja siviili
palveluskeskuksiin. Henkilöiden asiantuntemus 
siviilipalvelusasioiden hoitoon pyrittäisiin ta
kaamaan tarjoamalla heille koulutusta. 

Siviilipalveluslaitosten lukumäärä todennä
köisesti nousisi jonkin verran nykyisestä noin 
300:sta. Tämä lisäisi kilpailua siviilipalvelus
miehistä, mikä ilmeisesti lisäisi myös laitosten 
kiinnostusta järjestelmän kehittämiseen ja vel
vollisuuksiensa hoitamiseen. Laitosten edelly
tykset järjestää siviilipalvelus asianmukaisesti 
tulisi varmistaa paitsi ennakkotarkastuksella, 
myös koulutuksella ja neuvonnalla. Koulutuk
sella voitaisiin vaikuttaa aikaisempaa tehok
kaammin esimerkiksi kurinpitoasioiden yhte
näiseen hoitoon. Työministeriö voisi puuttua 
epätyydyttävästi järjestetyn palveluksen epä
kohtiin katsomalla, ettei siviilipalveluslaitoksel
le asetettuja ehtoja ole täytetty. Toiminta sivii
lipalveluslaitoksena lopetettaisiin tällöin. 

Myös työministeriö voi toimia palveluspaik
kana. Tällöin olisi huolehdittava siitä, että 
siviilipalveluksen valvonnasta ja 19 §:ssä tar
koitetuista palveluspaikan velvoitteista vastaa
vat henkilöt eivät olisi samoja. Myös esimer
kiksi työvoimapiiri tai työvoimatoimisto voisi 
toimia erillisenä siviilipalveluslaitoksena. 

Siviilipalvelus voitaisiin suorittaa vain Suo
messa lukuunottamatta lyhyehköjä komennus
matkoja ulkomaille. Tämä olisi yhdenvertainen 
käytäntö varusmiehiin nähden. 

17 §. Vakaumuksen suoja. Siviilipalveluksen 
järjestäminen perustuu vakaumukseen perustu
vien vakavien omantunnonsyiden huomioon 
ottamiselle maanpuolustusvelvollisuutta toteu
tettaessa. Luonnollista tällöin on, että palvelus
paikka ja -tehtävät eivät saisi olla ristiriidassa 
siviilipalvelusmiehen henkilökohtaisen vakau
muksen kanssa. Vakaumuksen suojaa koskeva 
säännös onkin laissa keskeinen. Väliaikaislain 
aikana ristiriitoja on ilmennyt lähinnä ilmailu
sekä pelastushallinnon tehtävissä. 

Eduskunnan oikeusasiamies on todennut 
(päätös 961, 27.3.1987), että siviilipalvelusmie
hen omalle käsitykselle hänen vakaumuksensa 
joutumisesta ristiriitaan palvelustehtävien täyt
tämisen kanssa on perusteltua yleensä antaa 
merkitystä. Huomiota on lisäksi kiinnitettävä 
siihen, voidaanko esitettyjä näkökohtia pitää 
objektiivisesti arvostellen perusteltuina ja ym
märrettävinä. Tällöin joudutaan kiinnittämään 
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huomiota muun ohella siihen, millä tavalla ja 
missä laajuudessa sekä miten välittömästi ja 
olennaisesti siviilipalvelusmiehen palvelustehtä
vät liittyvät puolustusvoimien toimintaan. 

Vakaumuksensuojan varmistamiseksi siviili
palvelusmiestä on kuultava ennen hänen mää
räämistään siviilipalveluslaitokseen suoritta
maan työpalvelua. 

18 §. Syrjinnän kielto. Säännöksen lähtö
kohtana ovat kansainväliset ihmisoikeussopi
mukset. Lisäksi voidaan viitata hallitusmuodon 
yhdenvertaisuusperiaatteeseen. Siviilipalvelus
miehen oikeuksiin ja velvollisuuksiin ei saa 
vaikuttaa esimerkiksi hänen kuulumisensa tiet
tyyn uskontokuntaan. Sen sijaan vakaumuksel
liset syyt on edellisen pykälän nojalla otettava 
huomioon esimerkiksi määrättäessä siviilipalve
lusmies kirkon tehtäviin. Samoin äidinkieli on 
hallitusmuodon mukaan otettava huomioon 
palvelusta järjestettäessä. 

Pykälässä mainittuja tietoja ei yleensä arka
luontoisina rekisteröitäisi siviilipalvelusmiesre
kistereihin lukuunottamatta äidinkieltä. Va
kaumuksen perusteita koskeva tieto saattaa 
kuitenkin tulla talletetuksi esimerkiksi osana 
hakemusta siviilipalvelusmiehen hakiessa palve
luspaikan siirtoa vakaumuksellisilla perusteilla. 

19 §. Palvelustehtävien määrääminen ja val
vonta. Palveluspaikoissa siviilipalvelusmiehen 
palvelustehtävistä, valvonnasta ja kurinpidosta 
vastaavat henkilöt käyttävät julkista valtaa, 
joten he toimisivat näissä tehtävissään virka
miehen vastuulla. Kussakin laitoksessa tulisi 
olla siviilipalvelusasioihin perehtynyt ja niistä 
vastaava henkilö. Viime kädessä vastuu olisi 
palveluspaikan päälliköllä. 

Siviilipalveluslaitokset eivät useinkaan ole 
järjestäneet perehdyttämistä palveluspaikkaan 
tai -tehtäviin, vaan siviilipalvelusmiesten aikai
semmin hankitun ammattitaidon on katsottu 
riittävän työhön perehtyneisyyteen. Siviilipalve
lusmiesten sijoittaminen on lisäksi saatettu 
mieltää lähinnä työministeriön harjoittamaksi 
laitokselle edulliseksi työllistämistoiminnaksi. 
Valikoiva suhtautuminen siviilipalvelusmiehiin 
on vaikeuttanut palveluspaikkojen löytymistä 
ammattitaidottomille, joiden työpanos saattaisi 
olla hyödynnettävissä hyvällä perehdyttämisel
lä. Työpalvelun järjestäminen edellyttäisikin 
laitokselta perehdyttämistä sekä työpalvelun 
alussa että aikana. Siviilipalvelusaika olisi ko
konaisuus, jossa koulutus ja työpalvelu nivou
tuisivat toisiinsa. 

20 §. Siviilipalvelusmaiden ylläpito ja etuu-

det. Siviilipalvelusmiehellä olisi vastineeksi pal
velustehtävien suorittamisesta oikeus päivära
haan ja ilmaiseen täyteen ylläpitoon, mutta ei 
palkkaan tai palkkioon edes lisätehtävien suo
rittamisesta. Ylläpito sisältäisi majoituksen ja 
ruokailun tai korvauksen näistä, työmatkakus
tannusten korvauksen sekä matkoista majoitus
paikasta palveluspaikkaan että varusmiesten 
komennusmatkoja vastaavista matkoista, työn 
edellyttämät erityisvaatteet tai -varusteet ja 
terveydenhuollon. Ylläpidon ja siviilipalvelus
miehen päivärahan maksaisi ja niistä vastaisi 
palveluspaikka, jonka hyväksi siviilipalvelus
miehen työpanos tulisi. Siviilipalvelusmiehillä 
olisi edelleen mahdollisuus käyttää eräitä puo
lustusvoimien vaatteita ja varusteita siten kuin 
siitä sovitaan työministeriön ja pääesikunnan 
kesken. Tarkoitus ei ole luopua puolustusvoi
mien varusteiden käytöstä. Luvattomasta pois
saotosta seuraisi päivärahan ja mahdollisen 
ruokarahan sekä täydennyspalvelusvelvollisen 
osalta täydennyspalveluspalkan menetys. 

Siviilipalvelusmiehen terveydenhuolto sisäl
täisi sekä terveyden- että sairaanhoidon. Sivii
lipalvelusmiehelle tehtäisiin palveluksen alkaes
sa vastaavan tasoinen terveystarkastus kuin 
varusmiehellekin. Lisäksi hänellä olisi aina 
tarvittaessa oikeus ensisijaisesti palveluspaikan 
hänelle osoittamaan lääkärin määräämään hoi
toon. Terveydenhuoltoon sovellettaisiin vastaa
vasti terveydenhuollon järjestämisestä puolus
tusvoimissa annettua lakia (322/87) ja asetusta 
(371/87). Jos esimerkiksi siviilipalvelusmiehen 
palveluspaikka olisi muu kuin hänen kotikun
tansa, palveluspaikka maksaisi sairaanhoito
kustannukset sairaalassa tai terveyskeskuksessa 
keskimääräisten kustannusten mukaan, johon 
lisättäisiin näissä asiakkailta perittävät maksut. 

Työministeriö maksaisi edelleen muun muas
sa matkat siviilipalvelukseen ja kotiutettaessa 
takaisin sekä työministeriön määrärahojensa 
puitteissa ja varusmiesten vastaavien matkojen 
lukumäärän huomioon ottaen vahvistamat si
viilipalvelusmiehelle ilmaiset viikkovapaa- ja 
lomamatkat. Työministeriö korvaisi edelleen 
siviilipalveluskeskuksille siviilipalveluslain toi
meenpanosta aiheutuvia kustannuksia. 

Siviilipalvelussäännöksiin sisällytettäisiin 
mahdollisimman laajasti siviilipalvelusmiehiä 
koskevat säännökset, joten asevelvollisuuslain
säädäntöä ei enää sovellettaisi heihin, ellei 
toisin ole säädetty. Muussa lainsäädännössä on 
kuitenkin säädetty ja säädetään erilaisista 
etuuksista. Jotta tällaisia erityissäännöksiä voi-
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ta1snn jatkossa soveltaa siviilipalvelusmiehiin 
ilman tulkintaongelmia, on perusteltua sisällyt
tää pykälään asiasta yleinen säännös. Sopimuk
sia, joihin pykälässä viitataan, voisivat olla 
esimerkiksi virka- ja työehtosopimukset. 

21 §. Siviilipalvelusmiehen velvollisuudet. Si
viilipalvelukseen sisältyisi tottelemisvelvollisuus 
kuten asevelvollisuuslaissa säädettyyn palveluk
seenkin. Siviilipalvelusmiehelle asetetut rajoi
tukset liittyisivät välittömästi palvelusvelvolli
suuden täyttämiseen. Määräykset voisivat kos
kea esimerkiksi palvelustehtäviä, työaikaa ja 
järjestystä palveluspaikan majoitustiloissa. 
Säännös vastaa voimassa olevaa lakia. Totte
lemisvelvollisuuden ulkopuolelle jäisi selkeästi 
esimerkiksi tilanne, jossa siviilipalvelusmies 
määrätään hoitamaan palveluspaikan työnteki
jän yksityisasioita tai jossa siviilipalvelusmies 
perustellusti ilmoittaa työtehtävän olevan va
kaumuksensa vastaisen. 

22 §. Siviilipalvelusmiehen työ- ja vapaa-aika 
sekä työturvallisuus. Siviilipalvelusmies noudat
taisi laitoksen yleisen työajan puitteissa hänelle 
määrättyä työaikaa. Käytännössä hän noudat
taisi samaa työaikaa kuin vastaavaa työtä 
tekevä palveluspaikan henkilöstö. Häneen ei 
kuitenkaan sovellettaisi virka- ja työehtosopi
muksia. 

Työturvallisuuslain soveltamisessa on otetta
va huomioon rajoitukset, jotka johtuvat työ
turvallisuuslain ja työterveyshuoltolain sovelta
misesta työturvallisuuslain 2 §:ssä tarkoitettuun 
työhön annetun asetuksen (475/88) 2 ja 3 §:stä. 
Asetus koskee muun muassa siviilipalvelukseen 
määrätyn henkilön suorittamaa työtä. Alle 
18-vuotiaan siviilipalvelusmiehen työhön sovel
lettaisiin myös nuoria työntekijöitä koskevia 
säännöksiä. 

23 §. Siviilipalvelusvelvollisuuden päättyminen 
ja siviilipalvelusmiehen kotiuttaminen. Siviilipal
velusvelvollisen olisi aloitettava palveluksensa 
ennen sen vuoden loppua, jona hän on täyttä
nyt 30 vuotta. Tämän jälkeen häntä ei velvoi
teHaisi aloittamaan palvelustaan. Siviilipalve
lusta suorittava olisi kotiutettava tämän vuo
den viimeisenä päivänä, vaikka siviilipalvelusai
kaa olisi vielä jäljellä, ellei hän kirjallisesti 
suostuisi jatkamaan palvelustaan. Vastaavasti 
velvollisuus suorittaa varusmiespalvelusta päät
tyy sen vuoden lopussa, jona asevelvollinen 
täyttää 30 vuotta. Säännöstä, jonka mukaan 
siviilipalvelusvelvollista ei enää velvoiteHaisi 
palvelukseen hänen täytettyään 30 vuotta, ei 
uudessa laissa enää olisi. Vastaava muutos on 

tehty asevelvollisuuslakiin jo aikaisemmin. Täy
dennyspalvelusvelvollisen osalta raja olisi sen 
vuoden loppuun, jona palvelusvelvollinen on 
täyttänyt 50 vuotta eli aika, jonka asevelvolli
nen on reservissä. 

Siviilipalvelumiehen kotiuttaminen olisi mah
dollista vain pykälässä mainituilla perusteilla. 
Luettelo olisi tyhjentävä, eikä siviilipalvelus
miehen palvelusta voitaisi keskeyttää muilla 
syillä. Kotiuttamisperusteita olisivat palvelus
velvollisuuden suorittaminen ja päättyminen 
iän tai kansalaisuuden muutoksen vuoksi. 
Myös lykkäyksen myöntäminen palvelusaika
na, vankeusrangaistuksen täytäntöönpano 
muusta kuin siviilipalvelusrikoksesta ja rikosil
moitus siviilipalvelusrikoksesta aiheuttaisivat 
kotiuttamisen, kuten nykyisinkin. Tärkeimpänä 
perusteena säilynee edelleen kotiuttaminen ter
veydentilan perusteella. Vuonna 1990 kesken 
siviilipalveluksen kotiutettiin 101 miestä ja täy
sin palvelleena 480. 

5 luku. Kurinpito 

24 §. Kurinpitorangaistukset. Siviilipalvelus 
poikkeaa työsuhteesta muun muassa siinä, että 
palveluspaikalla on velvollisuus huolehtia sivii
lipalvelusvelvollisuuden asianmukaisesta suorit
tamisesta. Toisin kuin työsuhteessa, äärimmäi
senä seuraamuksena velvollisuuden rikkomises
ta ei voida käyttää siviilipalvelussuhteen pur
kamista tai irtisanomista palveluspaikasta. Pal
velusvelvollisuuden suorittamisen varmistami
seksi käytetään kurinpitojärjestelmää. 
Täydellistä siviilipalvelusvelvollisuuden laimin
lyöntiä varten on rikosoikeudellisen rangaistus
järjestelmä. 

Kurinpitorangaistuksen perustana olisi edel
leen palvelusvelvollisuuden rikkominen. Toisin 
kuin varusmiesten kohdalla, siviilipalvelusmies
ten kurinpitorangaistuksia ei voida perustaa 
rikoslain 45 luvun säännöksiin, vaan ne mää
rättäisiin työntekovelvollisuuden tai muiden 
palvelukseen liittyvien määräysten rikkomises
ta. Valtion virkamieslain (755/86) 57 §:n mu
kaan virkamiehelle, joka toimii vastoin virka
velvollisuuksiaan tai laiminlyö niitä, voidaan 
määrätä kurinpitorangaistus. Samanlaista 
säännöstä ehdotetaan siviilipalvelusmiehille. 

Siviilipalvelusmiehen kurinpitorangaistusten 
tulisi olla käytännössä toimeenpantavissa ja 
merkityksellisiä. Eräs nykyisistä rangaistuksista 
on ollut poistumiskielto, jota on voitu määrätä 
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vain harvassa palveluspaikassa. Siksi se pois
tettaisiin merkityksettömänä. Uudeksi kurinpi
torangaistukseksi säädettäisiin päivärahan me
netys. Tämä rangaistus määrättäisiin erillään 
luvattomasta poissaotosta automaattisesti seu
raavasta päivärahan menetyksestä. 

Päiväraha voitaisiin menettää enintään 30 
päivältä, mikä on myös varusmiesten vastaavan 
rangaistuksen maksimi. Tämä vastaisi 1 päivä
nä kesäkuuta 1991 voimaan tullutta sotilasku
rinpitolain muutosta (652/91), jota ennen yli 15 
päivärahan menetyksen saattoi varusmiehelle 
määrätä vain tuomioistuin. Siviilipalveluksessa
kin on perusteltua, että palveluspaikka voi 
määrätä päivärahan menetyksen enimmäismää
rään saakka, jotta rangaistus voisi korvata 
vankeusrangaistuksen tärkeimpien palvelusrik
komusten seurauksena. 

25 §. Kurinpitorangaistuksen määrääminen. 
Kurinpitomenettelyssä olisi taattava siviilipal
velusmiehen oikeusturva. Kurinpitorangaistus
ten ei tulisi olla liian ankaria eikä liian lieviä. 
Kurinpitokäytännön pitäisi olla yhtäläinen eri 
palveluspaikoissa. Siksi ehdotetaan lakiin kir
joitettavaksi yleinen periaate, että kurinpito
rangaistuksen tulee olla oikeudenmukaisessa 
suhteessa palvelusrikkomukseen. Kurinpitoran
gaistuksen lajia ja suuruutta harkittaessa olisi 
otettava huomioon siviilipalvelukseen liittyvien 
seikkojen lisäksi myös yleiset rangaistuksen 
mittaamiseen rikoslain mukaan vaikuttavat lie
ventävät tai koventavat perusteet. Vähäisistä 
palvelusrikkomuksista ei kurinpitorangaistusta 
tarvitsisi määrätä. Niistä voitaisiin tarvittaessa 
antaa suullinen huomautus. 

6 luku. Siviilipalvelusvelvollisuuden rikkomi
nen 

26 §. Siviilipalvelusrikos. Pykälä sisältää pe
russäännöksen siviilipalvelusrikoksesta. Sään
nöksen soveltamisen edellytyksenä on, että 
kyseessä on siviilipalvelusmies. Ellei palvelus
velvollista ole hyväksytty siviilipalvelusvelvolli
seksi, hänen palvelusrikoksiaan käsitellään so
tilasrikossäännösten mukaan. 

Siviilipalvelusrikoksen tunnusmerkistöön 
kuuluisi 1 momentin mukaan kolme eri teko
muotoa. Rikokseen syyllistyisi ensinnäkin sivii
lipalvelusmies, joka jättää saapumatta siviili
palvelukseen. Saapumatta jääminen tarkoittaa 
sellaista laiminlyöntiä, jota voidaan pitää muu-

na kuin vähäisenä myöhästymisenä. Tarkkaa 
aikarajaa sille, miten suuri myöhästyminen 
johtaa rikossyytteeseen, ei ole tarpeen asettaa 
säädöstasolle. Harkintaan vaikuttavat myös ne 
syyt, joista määräajassa saapumatta jääminen 
johtuu. Poissaolon pituuden ohella säännöksen 
soveltamisessa olisi otettava huomioon se, mi
ten suurta haittaa tai vahinkoa myöhästyminen 
on aiheuttanut siviilipalveluksen suorittamisel
le. Kun syytteen nostaminen 3 momentin mu
kaan edellyttäisi työministeriön tai palveluspai
kan rikosilmoitusta, epäolennaiset myöhästy
mistapaukset voidaan selvemmin hoitaa kurin
pitorangaistuksilla ja ylipalvelulla. 

Toinen siviilipalvelusrikoksen tekomuoto oli
si palveluksen lopettaminen. Se tarkoittaisi 
palveluspaikasta poistumista tai esimerkiksi lo
malta palaamatta jäämistä. Voimassa olevassa 
laissa käytetään tästä asiasta sekä siviilipalve
lusmiesten että asevelvollisuuslain mukaista 
palvelusta suoriitavien osalta sanoja poistuu tai 
karkaa. Palveluksen lopettamiselta vaaditaan 
sellaista olennaista palveluksesta poissaoloa, 
jota ei voida tulkita tilapäiseksi. 

Siviilipalvelusvelvollinen voi ennen palveluk
sen alkua ilmoittaa, ettei hän suostu minkään
laiseen siviilipalvelukseen. Tällöin ei ole tar
peen osoittaa hänelle palveluspaikkaa, koska 
hän ei ilmoituksensa mukaan saapuisi siihen. 
Työministeriö voisi tällaisesta kirjallisen kiel
täytymisilmoituksen antajasta tehdä rikosilmoi
tuksen ilman, että hänelle olisi sitä ennen 
määrätty jokin palveluspaikka. Rikosilmoituk
sen voisi tehdä myös siviilipalveluskeskus, jos 
palvelusvelvollinen olisi ennen ilmoitustaan 
määrätty keskuksen vastuulle. 

Siviilipalvelusrikos edellyttää, että teko on 
tehty tahallaan. Siten esimerkiksi laillisen es
teen takia palvelukseen saapumatta jääminen ei 
kuulu säännöksen soveltamisalaan. 

Siviilipalvelusrikoksesta rankaiseminen voi
daan järjestää eri tavoilla. Yksi mahdollisuus 
olisi soveltaa siviilipalvelusmieheen samaa me
nettelyä kuin asevelvollisuuslain mukaista pal
velusta suorittavan poissaoloon. Jälkimmäinen 
tuomitaan luvattomasta poissaotosta tai kar
kaamisesta arestirangaistukseen tai lyhyeen 
vankeusrangaistukseen. Vankeusrangaistus voi 
olla myös ehdollinen. Vankeusrangaistuksen 
suorittaminen ei korvaa millään tavalla palve
lusaikaa. Toistuva karkaaminen johtaa jatku
viin rangaistuksiin ilman, että palvelusvelvolli
suus tulee millään tavalla suoritetuksi. Palve-
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lusvelvollinen vapautetaan vasta hänen täytet
tyään 30 vuotta tai sitä ennen terveydellisin 
perustein. 

Siviilipalveluksesta kieltäytyvien rankaisemi
sessa on omaksuttu toisenlainen järjestelmä. 
Siinä rangaistus voidaan tuomita vain kerran ja 
sen suorittamisen jälkeen siviilipalvelusvelvolli
suus on päättynyt. 

Molempiin rangaistusjärjestelmiin liittyy on
gelmia. Moitteetonta siviilipalvelusvelvollisuu
den rikkomisen rangaistusjärjestelmää tuskin 
voidaan luoda. Siksi keskeistä olisi saada sivii
lipalvelusjärjestelmä sellaiseksi, että siviilipalve
luksesta kieltäytyjien määrä olisi äärimmäisen 
vähäinen. 

Nykyisessä rangaistusjärjestelmässä on 
myönteistä se, että siviilipalvelusrikos saadaan 
käsitellyksi keskitetysti yhdellä kertaa. Kielteis
tä on, että säännökset ovat johtaneet kohtuut
toman pitkiin vankeusrangaistuksiin. Myös 
suoritetun rangaistuksen muista vankeusran
gaistuksista poikkeava ominaisuus siviilipalve
lusvelvollisuuden päättäjänä ja siitä johtuva 
poikkeaminen eräistä muihin rikoksiin sovelle
tuista säännöksistä aiheuttavat epäselvyyttä. 

Siviilipalvelusrikoksesta ei olisi mahdollista 
tuomita vankeusrangaistusta ehdollisena eikä 
päästää siitä tuomittua rangaistusta suorittava 
rangaistuslaitoksesta ehdonalaiseen vapauteen. 
Nämä mahdollisuudet johtaisivat siihen, että 
siviilipalvelusvelvollisuuden välttämiseen olisi 
helppo kiertotie. Velvollisuuden rikkomisesta 
tulisi seurata tekoon nähden oikeasuhteinen 
seuraamus, joka ei houkuttelisi siviilipalveluk
sesta kieltäytymiseen, mutta ei myöskään olisi 
kohtuuttoman ankara. 

Asevelvollisuuslain mukaisesta palveluksesta 
poissaoloa koskevien säännösten tapainen jär
jestelmä johtaisi monivuotiseen oikeudenkäyn
ti- ja rangaistuskierteeseen, josta olisi suurta 
haittaa paitsi siviilipalveluksesta kieltäytyneille 
myös koko siviilipalvelusjärjestelmälle. Ehdo
tuksen mukaan rangaistusjärjestelmän rakenne 
pidettäisiin entisellään ja rangaistusaika olisi 
edelleen puolet jäljellä olevasta palvelusajasta. 

Muulla kuin 1 momentissa mainituilla tavoil
la tehty palvelusvelvollisuuden rikkominen joh
taisi kurinpitoseuraamukseen. Jos kuitenkaan 
kurinpitorangaistukset eivät tehoaisi, vaan si
viilipalvelusmies edelleen olennaisesti rikkoisi 
palvelusvelvollisuuttaan, hän syyllistyisi siviili
palvelusrikokseen. Tämä tekotapa vastaa lähin
nä voimassa olevan lain mukaista siviilipalve
lusmiehen kuuliaisuusrikosta. 

3 311110N 

Syytteen nostaminen siviilipalvelusrikoksesta 
edellyttää, että siviilipalveluksen järjestämisestä 
vastaava viranomainen on tehnyt asiasta rikos
ilmoituksen. Rikosilmoituksen tekeminen kuu
luisi 35 §:n mukaan joko työministeriölle tai 
palveluspaikalle. Rikosilmoitus tehtäisiin joko 
siviilipalvelusmiehen kotipaikan tai palvelus
paikan poliisille. Ennen rikosilmoituksen teke
mistä poliisi ei saisi ryhtyä tutkimaan rikosta 
eikä virallinen syyttäjä nostaa syytettä siitä. 
Rikosilmoituksen vaatiminen johtuu siitä, että 
siviilipalvelusviranomaisten harkintaan olisi jä
tettävä, milloin siviilipalveluksen suorittaminen 
ei onnistu. 

Rikoslain 2 luvun 2 §:n 1 momentin mukaan 
vankeusrangaistuksen vähimmäisaika on 14 
päivää. Jos siviilipalvelusmies, jolla on palve
lusaikaa jäljellä vähemmän kuin 28 päivää, 
lopettaisi palveluksensa, hänet olisi tuomittava 
14 päivää lyhyempään rangaistukseen. Siksi 
ehdotetaan, että tällaisessa tapauksessa voi
daan mainittu rikoslain säännös sivuuttaa ja 
tuomita 14 päivää lyhyempi vankeusrangaistus. 
Siviilipalvelusrikoksesta tuomittava rangaistus 
vastaisi 1 päivänä maaliskuuta 1991 voimaan 
tullutta väliaikaislain muutosta. 

27 §. Eräiden rikosoikeudellisten määräysten 
soveltaminen. Siviilipalvelusrikosta koskisivat 
laissa säädetyin poikkeuksin yleiset rikosoikeu
delliset säännökset. Tärkeimmät poikkeukset 
sisältyvät ehdotettuun 28 §:ään. 

28 §. Siviilipalvelusrikosta koskevat poik
keussäännökset. Siviilipalvelusrikoksesta tuo
mittua rangaistusta ei voitaisi määrätä ehdolli
seksi, koska sen suorittamisesta seuraa siviili
palvelusvelvollisuuden päättyminen. Tällöin ei 
riitä vain se, että henkilö pidättäytyy tiettyinä 
aikoina muista rikoksista. Ehdollinen rangais
tus ei rajoita muulla tavoin toimintaa siinä 
määrin, että se olisi riittävä seuraamus kansa
laisvelvollisuuden rikkomisesta. 

Siviilipalvelusrikoksesta tuomittua ei myös
kään voitaisi päästää ehdonalaiseen vapauteen 
samojen sääntöjen mukaan kuin muista rikok
sista tuomittuja, koska tosiasiallinen rangais
tusaika jäisi liian lyhyeksi siviilipalvelusaikaan 
verrattuna. Toisaalta lakiin ehdotetaan laajaa 
mahdollisuutta ehdonalaiseen vapautumiseen 
sillä ehdolla, että tuomittu olisi valmis suorit
tamaan loppuun hänelle osoitetussa palvelus
paikassa asianmukaisesti siviilipalvelusvelvolli
suutensa. Tämä mahdollisuus olisi käytettävis
sä missä vankeusrangaistuksen suorituksen vai
heessa tahansa. 
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Koska siviilipalvelusrikoksesta tuomittuun 
rangaistukseen liittyy erityispiirteitä, sitä ei 
voitaisi yhdistää muusta rikoksesta tuomittuun 
rangaistukseen. Rangaistusta ei myöskään täy
täntöönpanovaiheessa saisi laskea yhteen muun 
rangaistuksen kanssa. Tämän takia on tarpeen 
säätää, että yhtäaikaa täytäntöönpanossa sivii
lipalvelusrikoksesta tuomitun rangaistuksen 
kanssa oleva muu rangaistus pantaisiin täytän
töön ensin. 

Voimassa olevassa laissa olevat säännökset 
siitä, että siviilipalvelusrikoksesta tuomittua 
rangaistusta ei merkitä rikosrekisteriin eikä 
oteta huomioon myöhemmin rangaistuksen ko
ventamisperusteena, ehdotetaan säilytettäväksi. 

29 §. Ehdonalainen vapaus. Vaikka siviilipal
velusrikoksesta on annettu tuomio, tuomitun 
tulisi voida halutessaan siirtyä suorittamaan 
siviilipalvelusvelvollisuuttaan. Keinona tähän 
olisi se, että rangaistusta suorittava päästettäi
siin rangaistuslaitoksesta ehdonalaiseen vapau
teen palveluspaikkaan. Voimassa olevassa lais
sa vaaditaan vähintään kolmen kuukauden 
vankeuden suorittaminen ennen kuin siviilipal
velukseen siirtyminen on mahdollista. Tämä 
vaatimus ehdotetaan poistettavaksi. Ehdonalai
seen vapauteen liittyvä koeaika kestäisi jäljellä 
olevan palvelusajan. Koska siviilipalvelusmies 
olisi palveluspaikan valvonnassa, ei erityistä 
ehdonalaiseen vapauteen kuuluvaa valvontaa 
olisi yleensä tarpeen määrätä. 

30 §. Ehdonalaisen vapauden menettäminen. 
Jos ehdonalaisessa vapaudessa siviilipalvelusta 
suorittava syyllistyisi siviilipalvelusrikokseen, 
häntä ei tuomittaisi uudelleen rangaistukseen, 
vaan hänen ehdonalainen vapautensa julistet
taisiin menetetyksi ja hän joutuisi uudelleen 
rangaistuslaitokseen suorittamaan jäljellä ole
van rangaistuksen. Vaikka seuraamuksena olisi 
ehdonalaisen vapauden menetys, rikkomuksen 
tutkinnassa ja oikeuskäsittelyssä noudatettai
siin samaa menettelyä kuin siviilipalvelusrikok
sesta ensi kerran. Näin ollen poliisitutkinta 
edellyttäisi työministeriön tai palveluspaikan 
rikosilmoitusta. Tuomioistuimessa syytettä 
ajaisi virallinen syyttäjä. 

Ehdonalaisen vapauden menetyksen yhtey
dessä joudutaan selvittämään, miten paljon 
siviilipalvelusta on suoritettu joko vankeusran
gaistuksena tai siviilipalveluksena. Tuomiois
tuimelle olisi esitettävä tätä koskeva selvitys. 
Vankeusaika ja siviilipalvelusaika muunnetaan 
yhteismitallisiksi siten, että yksi vankeuspäivä 
vastaa kahta siviilipalveluspäivää. Tuomioistui-

men olisi julistettaessaan ehdonalaisen vapau
den menetetyksi todettava, kuinka paljon ran
gaistusta on vielä suoritettava. 

31 §. Vankeus- ja siviilipalvelusajan suhde. 
Jos siviilipalvelusrikoksesta tuomittu siirtyy eh
donalaiseen vapauteen, suoritettu rangaistus 
otettaisiin huomioon jäljellä olevaa palvelusai
kaa laskettaessa. Kun rangaistus olisi puolet 
palvelusajasta, ehdotetaan, että rangaistuslai
toksessa suoritettu päivä vastaisi kahta siviili
palveluspäivää. 

32 §. Vankeusrangaistuksen raukeaminen. 
Vankeusrangaistus raukeaa, jollei sitä ole pan
tu täytäntöön tietyssä ajassa tuomiosta. Siviili
palvelusrikoksesta tuomittu vankeusrangaistus 
raukeaisi viidessa vuodessa lainvoimaisen tuo
mion antamispäivästä tai täytäntöönpanon 
keskeytymisestä. Sama määräaika on rikoslais
sa säädetty enintään yhden vuoden pituiselle 
vankeusrangaistukselle. 

Vankeusrangaistus raukeaa myös, jos ehdon
alaiseen vapauteen päästetty on suorittanut 
asianmukaisesti loppuun palvelusvelvollisuu
tensa siviilipalveluksessa, tai jos hänet on va
pautettu palveluksesta rauhan aikana tai koko
naan terveydellisillä perusteilla. 

33 §. Siviilipalveluvelvollisuuden päättyminen 
vankeusrangaistuksen johdosta. Pykälässä tode
taan se siviilipalvelusrikoksen muista rikoksista 
erottava ominaisuus, että tuomitun vankeus
rangaistuksen suorittaminen päättäisi siviilipal
velusvelvollisuuden. Sama vaikutus olisi edelli
sen pykälän mukaisella vankeusrangaistuksen 
raukeamisella. 

Ehdotettua pykälää vastaavat säännökset 
ovat voimassa olevassa laissa lukuunottamatta 
palveluksesta vapauttamista. Väliaikaislain ai
kana epätietoisuutta on aiheuttanut tilanne, 
jossa ehdonalaisessa vapaudessa oleva on tänä 
aikana vapautettu palveluksesta terveydellisillä 
perusteilla. 

34 §. Oikeudenkäynti. Siviilipalvelusrikosta 
koskevassa oikeuskäsittelyssä noudatettaisiin 
tavanomaista rikosasioiden käsittelymenette
lyä. Rikosilmoituksen tekemisen jälkeen poliisi 
suorittaisi esitutkinnan. Esitutkintaan kuuluisi 
myös siviilipalvelusmiehen jäljellä olevan pal
velusajan selvittäminen, koska sillä on keskei
nen merkitys rangaistusta määrättäessä. Sen 
jälkeen asia siirtyisi viralliselle syyttäjälle, joka 
tekisi asiasta syyteharkinnan. 

Yleensä rikosasioissa rikoksen tekopaikka 
määrää sen tuomioistuimen, joka on toimival
tainen käsittelemään rikosta koskevan syytteen. 
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Tulkinnanvaraisuuksien vähentämiseksi siviili
palvelusrikoksen käsittelyyn olisivat kuitenkin 
vaihtoehtoisina tuomioistuimina joko siviilipal
velusmiehen kotipaikan tai palveluspaikan ylei
nen alioikeus. 

35 §. Rikosilmoituksen tekeminen. Virallisel
la syyttäjällä ei olisi 26 §:n 3 momentin mu
kaan oikeutta nostaa syytettä siviilipalvelusri
koksesta, ellei siitä olisi tehty rikosilmoitusta. 
Rikosilmoitus olisi siten ehdoton oikeuden
käyntiedellytys, jota ilman syyte jätettäisiin 
tuomioistuimessa tutkimatta. Siksi on tarpeen 
säätää, mikä viranomainen on oikeutettu teke
mään rikosilmoituksen. Kun palveluspaikan on 
valvottava siviilipalveluksen asianmukaista 
suorittamista, rikosilmoituksen tekeminen kuu
luisi luontevasti sen tehtäviin. Joissakin ta
pauksissa voisi esimerkiksi yhtenäisen sovelta
miskäytännön varmistamiseksi olla tarpeen, 
että rikosilmoituksen tekisi työministeriö. Ri
kosilmoitus tehtäisiin sen paikkakunnan polii
sille, jonka alioikeus on toimivaltainen käsitte
lemään syyteasian. 

36 §. Uusi palveluspaikkamääräys. Jos sivii
lipalvelusvelvollista, jota vastaan on tehty ri
kosilmoitus siviilipalvelusrikoksesta, ei tuomita 
vankeusrangaistukseen, siviilipalvelusvelvolli
suus ei päättyisi rangaistuksen suorittamisella. 
Tämän vuoksi työministeriön ja sen määräyk
sestä siviilipalveluskeskuksen olisi huolehditta
va uudelleen palvelukseen määräämisestä. Ase
tuksella on tarkoitus säätää tuomioistuimen ja 
virallisen syyttäjän velvollisuudesta antaa tieto 
päätöksestään asiassa työministeriölle. 

7 luku. Täydennyspalvelus varusmiespalve-
luksen suorittaneelle 

37 §. Täydennyspalvelusvelvollisuus. Ker
tausharjoituksia korvaavan palveluksen tavoit
teita ja tarpeellisuutta on kritisoitu väliaikais
lain aikana. Useat korvaavaan palvelukseen 
määrätyt ovat pitäneet sitä lähinnä rangaistuk
sena kertausharjoituksiin osallistumattomuu
desta. Täydennyspalvelusta ei ole kuitenkaan 
nähtävä erillisenä muusta siviilipalveluksesta, 
vaan sen tavoite ja sisältö ovat samat toteutet
tuna lyhyempänä aikana. Palveluksen järjestä
minen on perusteltua, koska varusmiespalve
luksen ja siviilipalveluksen tavoitteet ja sisältö 
poikkeavat toisistaan, eikä palvelusten suorit
taneilla ole katsottava olevan suoritetusta pal
veluksesta samoja valmiuksia. Palvelusta on 

järjestetty väliaikaislain aikana noin 14 vuoro
kauden pituisina tilaisuuksina vuosittain noin 
100-200 miehelle. Lain mukaan enimmäispal
velusaika on 75 päivää. 

Siviilipalvelukseen hakeutumisella on ilmei
sesti toisinaan pyritty saamaan tosiasiallista 
lykkäystä kertausharjoituksista, koska toden
näköisyys saada määräys kertausharjoituksia 
korvaavaan palvelukseen on ollut melko pieni. 
Reservin kertausharjoituksiin määrätty on 
saattanut hakeutua siviilipalvelukseen vasta 
saatuaan sotilaspiirin esikunnalta lykkäyshake
mukseensa kielteisen päätöksen. Tällöin on 
vaikuttanut siltä, että siviilipalvelukseen hakeu
duttaisiin muilla kuin laissa edellytetyillä va
kaumuksellisilla syillä. Tämän rajoittamiseksi 
lakiin ehdotetaan säännöstä, jonka mukaan 
palvelusta järjestettäisiin puolentoista vuoden 
määräajassa kaikille, jotka ovat tehneet hake
muksen siviilipalvelukseen kertausharjoituksis
sa tai saatuaan niihin määräyksen. Muulloin 
hakemuksensa tehneille täydennyspalvelusta 
järjestettäisiin työministeriön harkitsemassa 
laajuudessa. Voimassa olevan lain mukaan 
siviilipalvelusmies on määrättävä palvelukseen 
kertausharjoitusten asemesta. 

38 §. Täydennyspalvelusaika. Enimmäistäy
dennyspalvelusaika, joka voitaisiin tarvittaessa 
suorittaa useampana kuin yhtenä palvelustilai
suutena, vastaisi puolustusvoimissa miehistölle 
järjestettävien kertausharjoitusten aikaa. Käy
tännössä palvelustilaisuudet säilynevät yleensä 
korkeintaan parin viikon pituisina, mikä on 
osoittautunut sopivaksi pituudeksi tilaisuuksien 
sisältö huomioon ottaen. 

39 §. Täydennyspalveluksen järjestäminen. 
Täydennyspalvelus koostuisi koulutuksesta, 
joka sisältäisi vastaavia aiheita kuin siviilipal
velusmiesten koulutus, ja käytännön työhar
joittelusta, johon lyhyellä koulutuksella annet
taisiin valmiudet. Väliaikaislain aikana kertaus
harjoituksia korvaavaa palvelusta on järjestetty 
ympäristönsuojeluun ja pelastustoimintaan liit
tyen. Koulutukselta ja siihen liittyvältä työhar
joittelulta edellytettäisiin hyötyä yhteiskunnalle 
ja mielekkyyttä palvelusvelvolliselle itselleen. 
Vakaumukselliset seikat tulisi ottaa huomioon 
kuten muussa siviilipalveluksessakin. 

40 §. Täydennyspalveluksen lykkäys. Täy
dennyspalveluksesta olisi mahdollista saada 
lykkäystä samoilla perusteilla kuin reservin 
kertausharjoituksista. Hakemukset käsittelisi 
kuitenkin siviilipalveluskeskus sotilaspiirin esi
kunnan sijasta. 
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41 §. Lomat. Koska täydennyspalvelusta jär
jestettäisiin lyhyinä jaksoina ja palveluksen 
alkamista koskevat määräykset toimitettaisiin 
asianomaisten tiedoksi hyvissä ajoin, oikeutta 
tiettyyn määrään lomia ei ole katsottava tar
peelliseksi. Palveluspaikka voisi myöntää lo
man tarvittaessa kuten nykyisinkin. 

42 §. Täydennyspalveluspalkka. Täydennys
palveluspalkka olisi sidoksissa kertausharjoi
tusten ajalta maksettavaan reserviläispalkkaan. 
Täydennyspalvelusvelvollisuuden suorittami
seen ei vaikuta palvelusvelvollisen aikaisemmin 
saama sotilasarvo, joten palkka maksettaisiin 
kaikille miehistön reserviläispalkan mukaan. 

43 §. Täydennyspalvelusrikkomus. Myös täy
dennyspalvelusvelvollisuuden suorittamisessa 
tehdyistä rikkomuksista tulisi olla käytettävissä 
riittävät seuraamukset. Näiden seuraamusten 
suurin merkitys olisi pelkällä olemassaolollaan 
varmistaa, että palvelusvelvollisuus suoritetaan 
asianmukaisesti. Velvollisuudesta kokonaan 
kieltäytyviä ei kuitenkaan tuomittaisi vankeu
teen, vaan seuraamukseksi riittäisi sakkoran
gaistus. Tuomittu sakkorangaistus ei vaikuttai
si jäljellä olevaan palvelusaikaan. Täydennys
palvelusvelvolliselle voitaisiin määrätä palvelus
rikkomuksesta kurinpitorangaistus. 

44 §. Muut säännökset. Täydennyspalveluk
seen sovellettaisiin yleensä samoja säännöksiä 
kuin siviilipalvelukseen. Säännöksen kolmas 
momentti vastaa asevelvollisuuslainsäädäntöä. 
Miehistöön kuuluva asevelvollinen kuuluu re
serviin sen vuoden loppuun, jona hän on 
täyttänyt 50 vuotta. 

8 luku. Rekisterit ja tietosuoja 

45 §. Työministeriön siviilipalvelusmiesrekis
teri. Työministeriön tehtävä siviilipalvelusvel
vollisten valvojana ja palvelusvelvollisuuden 
toimeenpanijana edellyttää pykälässä lueteltu
jen tietojen ja asiakirjojen keräämistä ja tallet
tamista 2 momentin osalta automaattisen tie
tojenkäsittelyn avulla ylläpidetylle rekisterille ja 
3 momentin osalta manuaalisena rekisterinä. 

46 §. Siviilipalvelusmiesrekisterin tietojen ko
koaminen ja säilyttäminen. Rekisterin tietoläh
teistä säädettäisiin 46, 47 ja 49 §:ssä. Siviilipal
velusmiesrekisterin ensisijainen tietolähde olisi 
palvelusvelvollinen itse. Sen lisäksi sotilaspiirin 
esikunta toimittaisi työministeriölle tiedot kut
suntojen yhteydessä tai muutoin hänelle mää-

rätystä palveluskelpoisuudesta sekä ajasta, jon
ka palvelusvelvollinen on suorittanut varus
miespalvelusta. 

Palvelusvelvollista koskevat tiedot poistettai
siin rekisteristä hänen täytettyään 50 vuotta. 
Henkilökortti ja lääkärintarkastuskortti siirret
täisiin sotilaspiiriin, koska palvelusvelvolliset 
kuuluisivat edelleen nostoväkeen 60-vuotiaaksi 
saakka. Henkilökortti, johon merkittäisiin pal
velusvelvollisuuden suorittamiseen liittyvät tie
dot, ja lääkärintarkastuskortti arkistoitaisiin 
varusmiesten kantakortin tavoin sota-arkis
toon. 

Rekisteriin ja sen sisältämiin tietoihin sovel
lettaisiin muutoin asiakirjajulkisuus-, henkilö
rekisteri- ja arkistolainsäädäntöä. Tietojen luo
vuttamisesta olisi säädetty tyhjentävästi 
51 §:ssä. 

Koska siviilipalvelus koskisi vain rauhan 
aikaa, työministeriön rekisterinpito ei aiheut
taisi muutosta sotilaspiirien esikuntien rekiste
rinpitoon. 

47 §. Siviilipalvelusmiehen henkilökortti ja 
lääkärintarkastuskortti. Työministeriö toimii
taisi palveluspaikalle lähinnä henkilökorttiin 
merkittävät, sen palvelukseen määrättyä siviili
palvelusvelvollista koskevat henkilö- ja palve
luskelpoisuustiedot. Palveluspaikkojen tulisi 
huolehtia siviilipalvelusmiestä ja hänen palve
lustaan koskevien tietojen merkitseruisestä ja 
ajan tasalla pitämisestä sekä asiakirjojen toi
mittamisesta ministeriöön kotiuttamisen jäl
keen. Ministeriössä tarkistettaisiin palvelusai
kalaskelman oikeellisuus. 

48 §. Palveluspaikan siviilipalvelusmiesrekis
teri. Palveluspaikka keräisi työministeriöitä 
saamiensa tietojen lisäksi siviilipalvelusmieheltä 
itseltään palveluksen järjestämiseksi ja suorit
tamiseksi tarpeellisia tietoja. Siviilipalveluskes
kuksessa ne voisivat liittyä kiinteästi työpalve
lun järjestämiseen, esimerkiksi siviilipalvelus
miehen koulutukseen ja työkokemukseen. Pal
veluspaikan siirtoa ja lykkäystä koskeviin ha
kemuksiin voisi sisältyä palvelusvelvollisen hen
kilökohtaisia oloja koskevia tietoja. Tietoja 
voisi kerääntyä palveluksen aikana myös esi
merkiksi siviilipalvelusmiehen terveydentilasta 
sekä palveluspaikan tekemistä rikosilmoituksis
ta. 

Muita asiakirjoja kuin henkilö- ja lääkärin
tarkastuskorttia säilytettäisiin palveluspaikassa 
10 vuotta kotiuttamisen jälkeen. Tällöin esi
merkiksi saamisia koskevat vaatimukset yleen
sä ovat vanhentuneita. Asiakirjat voitaisiin 
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määräajan jälkeen hävittää. Poikkeuksena oli
sivat palvelusaikana kertyneet lääkärintodis
tukset. Ne tulisi antaa siviilipalvelusmiehelle tai 
hävittää hänen kotiuduttuaan lukuunottamatta 
kotiuttamisen perusteena ollutta lääkärintodis
tusta, joka toimitettaisiin työministeröön pal
veluskelpoisuuden tarkistamista varten. 

49 §. Oikeus tietojen saantiin. Siviilipalvelus
velvollisen valvontaa varten työministeriöllä 
tulisi olla vastaava tiedonsaantioikeus väestö
rekisterikeskukselta kuin sotilasviranomaisilla
kin. Tällä turvattaisiin työministeriön ja myös 
siviilipalveluskeskusten tietojen oikeellisuus esi
merkiksi palveluksen alkamista koskevan mää
räyksen toimittamiseksi. Osoitetietoja tulisi voi
da pyynnöstä saada yksittäistapauksissa myös 
muilta viranomaisilta, kuten poliisilta. 

Tietojen saaminen lääkäriltä on tarpeen pal
veluspaikan harkitessa siviilipalvelusmiehen 
palvelushelpotuksia kuten sairaslomaa tai ko
tiuttamista terveydentilan perusteella ja työmi
nisteriön käsitellessä siviilipalveluksen suoritta
misesta vapauttamista terveydellisillä perusteil
la. Tiedonsaantioikeus olisi rajoitettu palvelus
kelpoisuuteen vaikuttaviin seikoihin ja koskisi 
lääkäriä, joka on tutkinut miehen palveluskel
poisuutta. 

Koska siviilipalvelusrikoksesta mahdollisesti 
seuraavalla vankeusrangaistuksella ja sen täy
täntöönpanolla on olennaista merkitystä sivii
lipalvelusvelvollisuuden päättymiselle, työmi
nisteriön tulisi saada näistä poliisi- ja vankila
viranomaisilta palvelusvelvollisuuteen vaikutta
vat tiedot. 

50 §. Asiakirjojen julkisuus. Siviilipalvelus
velvollista koskevien henkilötietojen julkisuus 
ja luovuttaminen olisi rajoitettua. Henkilötie
tojen julkisuutta rajoitettaisiin, koska tieto si
viilipalvelusvelvollisuudesta on henkilörekiste
rilaissa (471/87) tarkoitetulla tavalla arkaluon
teinen liittyessään kiinteästi henkilön vakau
mukseen. Tieto voi kuvata tai sitä voidaan 
käyttää kuvaamaan henkilön poliittista, uskon
nollista tai yhteiskunnallista vakaumusta, mikä 
on omiaan erityisesti vaarantamaan hänen yk
sityisyyden suojaansa. Tietojen käsittelyssä on
kin korostettava luottamuksellisuutta, johon 
liittyy tietoja käsittelevien henkilöiden määrän 
rajaaminen mahdollisimman pieneksi. 

Tietosuojaan liittyvät säännökset ja korostet
tu luottamuksellisuus velvottaisivat myös rekis
terinpitäjinä toimivia yksityisoikeudellisia pal
veluspaikkoja, joihin sovellettaisiin lisäksi hen
kilörekisterilainsäädäntöä. Rekisterinpitäjän 

olisi henkilötietoja kerätessään, tallettaessaan, 
käyttäessään ja luovuttaessaan noudatettava 
huolellisuutta ja hyvää rekisteritapaa sekä toi
mittava muutoinkin niin, ettei rekisteröidyn 
yksityisyyden suojaa tai hänen etujaan tai 
oikeuksiaan perusteettomasti loukata ja valtion 
turvallisuutta vaaranneta. 

51 §. Tietojen luovuttaminen. Tarkoitus on, 
että luvussa tarkoitettujen henkilötietojen luo
vuttamisesta olisi säännelty pykälässä tyhjentä
västi, joten niiden luovuttamiseen ei sovellettai
si yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain 
(83/51) säännöksiä. Muilta osin lakia sovellet
taisiin, ja asianosaisjulkisuuden osalta se olisi 
laajennettu myös yksityisoikeudellisiin palve
luspaikkoihin. 

Lähtökohtana henkilötietojen luovuttamisel
le ulkopuolisille olisi palvelusvelvollisen suos
tumus, sillä hänen tulisi tietää itseään koske
vien tietojen käytöstä ja luovuttamisesta. Tar
koitus ei ole estää iimiden viranomaisten eri
tyislakiin perustuvaa tiedonsaantioikeutta, jo
ten tällaisissa tapauksissa yksityisyyden suojan 
intressi väistyisi. Tällaisissa säännöksissä tieto
jen saanti on yleensä rajoitettu kyseisen viran
omaisen tehtävän suorittamiseksi tarpeellisiin 
tietoihin. 

Sotilasviranomaisilla olisi luonnollisesti vas
taava tarve tietojen saamiselle palveluksen jär
jestämiseksi asevelvollisuuslain mukaiseen pal
velukseen siirtyvästä kuin työministeriöHäkin 
uudesta siviilipalvelusvelvollisesta. Lisäksi pal
velusvelvollisten kuuluminen nostoväkeen 50-
60-vuotiaana ja tarvittaessa toimenpiteet poik
keusolojen varalta edellyttäisivät tietojen saa
mista. 

Edellä esitetyn lisäksi työministeriö vmst 
erityisestä syystä hakemuksesta antaa luvan 
henkilötietojen luovuttamiseen esimerkiksi ti
lastointia tai tutkimusta varten edellytyksellä, 
että luovutuksensaajalla on henkilörekisterilain 
mukainen oikeus tallettaa tiedot eikä luovutus 
vaaranna palvelusvelvollisen yksityisyyden suo
jaa, etuja tai oikeuksia taikka valtion turvalli
suutta. Selkeyden vuoksi tietoa asiakirjajulki
suuslainsäädännön mukaisesti salaisesta asia
kirjasta ei siis voitaisi luovuttaa yleisten asia
kirjain julkisuudesta annetun lain 20 §:n 2 
momentin nojalla sen ministeriön luvalla, jonka 
alainen luovutuspyynnön saanut viranomainen 
on. 
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9 luku. Muutoksenhaku 

52 §. Muutoksenhaku työpalvelua koskevaan 
siviilipalveluskeskuksen päätökseen. Palvelus
paikkaa koskeva määräys on nykyään tulkittu 
virkakäskyksi, johon ei voida hakea muutosta 
valittamalla. Määräys on voitu ottaa uudelleen 
käsiteltäväksi ainoastaan pyydettäessä palve
luspaikan siirtoa. Esityksen mukaan siviilipal
veluskeskus tekisi päätöksen määrätessään si
viilipalvelusmiehelle työpalvelua varten palve
luspaikan tai ratkaistaessaan sitä koskevan 
siirtohakemuksen. Päätökseen voitaisiin hakea 
muutosta toimintaa valvovalta työministeriöl
tä. Valituksesta huolimatta siviilipalvelusmie
hen olisi edelleen palveltava hänelle määrätyssä 
palveluspaikassa, jotta palvelus jatkuisi yhtä
jaksoisesti. 

53 §. Muutoksenhaku lykkäystä koskevaan 
siviilipalveluskeskuksen päätökseen. Asevelvolli
suuslain mukaan sotilaspiirin päällikön lyk
käystä koskevaan päätökseen voidaan hakea 
muutosta 30 päivässä kutsunta-asiain keskus
lautakunnalta. Tämä koskee tällä hetkellä 
myös siviilipalvelusvelvollisia. Esityksen mu
kaan heidän palveluksensa alkamisajankohdan 
määräämistä koskevat asiat käsiteltäisiin kai
kilta osin siviilipalveluskeskuksissa. Muutok
senhaku tapahtuisi työministeriöön, joka muu
toinkin huolehtisi siviilipalveluksen toimeenpa
non valvonnasta ja keskusten menettelyjen 
yhdenmukaisuudesta. Jotta muutoksenhaulla ei 
pyrittäisi välttämään palvelusvelvollisuuden 
suorittamista, hakijan olisi ennen lykkäyshake
muksen ratkaisemista aloitettava palveluksensa 
hänelle määrättynä ajankohtana. Jos työminis
teriö hyväksyisi hakemuksen, siviilipalvelus
mies kotiutettaisiin. 

54 §. Muutoksenhaku kurinpitorangaistuk
seen. Palveluspaikan määräämästä kurinpito
rangaistuksesta olisi mahdollisuus hakea muu
tosta lääninoikeudelta. Toisin kuin muiden 
palveluspaikan päätösten osalta, muutoksenha
kuelin ei olisi työministeriö, vaan oikeussuojan 
takaamiseksi tuomioistuin, jotta muutoksenha
kujärjestelmä ei olisi hallinnon sisäinen. Tar
koitus on, että palveluspaikka toimiHaisi vali
tuskirjelmän ja lausuntonsa enintään muuta
man päivän kuluessa lääninoikeuteen. Valituk
sen käsittelyn kiireellisyydellä tarkoitettaisiin 
tässä yhteydessä sitä, että tavoitteena olisi 
päätöksen antaminen alle kuukauden kuluessa. 
Tämän mukaan päätöksen tulisi normaalisti 
olla annettavissa kahden viikon kuluessa. 

Muutoksenhaku lääninoikeuteen estäisi ku
rinpitorangaistuksen täytäntöönpanon, jollei 
täytäntöönpano olisi tarpeen jäljellä olevan 
palvelusajan lyhyyden vuoksi. 

55 §. Muutoksenhaku tietojen luovuttamista 
koskevaan päätökseen. Palveluspaikan evättyä 
tietojen luovutusta koskevan pyynnön muutok
senhakemus tehtäisiin valittamalla työministe
riöön. Asiakirjajulkisuuslain mukainen muu
toksenhaku ei olisi mahdollinen. Muutoin ha
kemus voisi olla käsiteltävänä kahdessa viran
omaisessa. Työministeriön päätöksestä voitai
siin hakea muutosta valittamalla korkeimpaan 
hallinto-oikeuteen. 

56 §. Valituskielto. Säännöksessä mainittui
hin työministeriön siviilipalvelusmiehen työpal
velua koskeviin päätöksiin ei voitaisi hakea 
muutosta valittamalla, koska päätöksillä ei ole 
yleisesti katsottava olevan sellaista yleistä mer
kitystä, että muutoksenhakumahdollisuus kor
keimpaan hallinto-oikeuteen olisi perusteltu. 
Tarkoituksena on, että palvelusvelvollisten toi
vomukset otettaisiin jo etukäteen huomioon. 

Asevelvollisuuslain mukaan kutsunta-asiain 
keskuslautakunnankin lykkäystä koskevat pää
tökset ovat lopullisia eikä päätöksestä, joka 
koskee palveluskelpoisuutta, voida valittaa. 
Valitusmahdollisuus olisi sen sijaan esimerkiksi 
työministeriön 11 §:n nojalla hylättyä ulko
maan kansalaisuuden perusteella tehdyn va
pauttamishakemuksen. Ylimääräiset muutok
senhakukeinot olisivat käytettävissä muutoin
kin. 

57 §. Muutoksenhausta hallintoasioissa anne
tun lain soveltamiseen. Muutoksenhakuun so
vellettaisiin muutoin sen lisäksi, mitä 
52-56 §:ssä on säädetty, muutoksenhausta 
hallintoasioissa annettua lakia (154/50) esimer
kiksi valitusosoituksen liittämisessä päätökseen 
ja valituksen tekemisessä. Päätökset annettai
siin siviilipalvelusvelvollisen tiedoksi saantito
distusmenettelyllä tai muutoin todisteellisesti 
tiedoksiannosta hallintoasioissa annetun lain 
(232/66) edellyttämällä tavalla. Tiedoksiannan 
tavoista on tarkoitus antaa 64 §:n 2 momentis
sa tarkoitettuja määräyksiä. 

Poikkeuksia lain yleissäännöksistä olisivat 
lyhyt valitusaika kurinpitorangaistuksesta ja 
työpalvelua koskevasta päätöksestä sekä se, 
ettei lykkäyspäätöstä koskeva valitus siirtäisi 
palveluksen alkamista eikä valitus työpalvelua 
koskevasta päätöksestä sen täytäntöönpanoa. 
Poikkeukset samoin kuin valitusten käsittelyn 
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kiireellisyys ovat tarpeen palveluksen tarkoi
tuksenmukaiseksi ja joustavaksi järjestämiseksi. 

10 luku. Erityisiä säännöksiä 

58 §. Siirtyminen asevelvollisuuslain mukai
seen palvelukseen. Siviilipalvelusvelvollinen voi
si hakea takaisin suorittamaan asevelvollisuus
lain mukaista palvelusta, jollei hän olisi jo 
aloittanut siviilipalvelustaan. Tämän pitäisi 
taata riittävä pohdinta vakaumuksen suhteen. 
Siviilipalveluksen suorittamisen esteeksi ei juu
rikaan voida katsoa löytyvän vastaavia vakavia 
omantunnonsyitä kuin on laita aseellisen tai 
aseettoman palveluksen kohdalla. Hakemus tu
lisikin jättää tutkimatta, jos siviilipalvelus olisi 
jo aloitettu. Sen sijaan siviilipalvelukseen voi
taisiin pääsääntöisesti hakeutua missä asevel
vollisuuden vaiheessa tahansa kutsuntojen jäl
keen. 

59 §. Siirtyminen siviilipalvelukseen. Pää
sääntöisesti asevelvollisuutta suorittava olisi 
välittömästi kotiutettava odottamaan siviilipal
veluksen alkamista. Halutessaan hän voisi kui
tenkin jatkaa palvelusta joko aseellisena tai 
aseettomana. 

60 §. Palvelusaika siirryttäessä varusmiespal
veluksesta siviilipalvelukseen. Varusmiespalve
luksen suorittaminen otettaisiin huomioon si
viilipalvelusaikaa laskettaessa. Aseellinen pal
velus otettaisiin huomioon suhteessa 240: 395/ 
360 ja aseeton palvelus 330: 395/360. Vajaa 
päivä pyöristettäisiin kokonaiseksi. 

61 §. Ylipalvelu luvatlomasta poissaolosta. 
Säännös vastaa asevelvollisuuslainsäädäntöä. 
Koska siviilipalvelusmiehiä ei valvottaisi va
paa- ja lepoaikana, täydet poissaolovuorokau
det tarkoittaisivat kuitenkin vain poissaoloa 
siviilipalvelusmiehelle määrätystä työpäi
västä. 

62 §. Poliisin virka-apu. Pykälässä säädettäi
siin voimassa olevan lain mukaisesta poliisin 
velvollisuudesta toimittaa palveluksesta poissa 
oleva siviilipalvelusmies palveluspaikkaansa. 
Toimenpide edellyttäisi palveluspaikan pyyn
töä. Palveluspaikan tulisi ensin pyrkiä selvittä
mään syy siviilipalvelusmiehensä poissaolalle ja 
tämän jälkeen tarvittaessa tehdä toimenpide
pyyntö. Toimenpiteen estäisi siviilipalvelusmie
hen kirjallinen ilmoitus palveluksesta kieltäyty
misestä. Palveluksesta kieltäytyminen vastaisi 
siviilipalvelusrikosten tunnusmerkistöä. 

63 §. Hallintomenettelylain soveltamiseen. 

Yksityisoikeudellisiin yhteisöihin tai säätiöihin 
ei yleensä sovelleta hallintomenettelylakia. Oi
keusturvasyistä lain soveltaminen ulotettaisiin 
myös tällaisten palveluspaikkojen siviilipalve
lusta koskevien hallinto-asioiden käsittelyyn, 
koska ne tällöin käsittelisivät julkisia hallinto
tehtäviä. 

64 §. Tarkemmat säännökset ja määräykset. 
Työministeriöllä olisi, kuten nykyisinkin, tar
vittaessa oikeus antaa siviilipalveluksen järjes
tämisestä ja suorittamisesta määräyksiä, jotka 
ovat tarpeen järjestelmän toimivuuden sekä 
siviilipalvelusvelvollisten velvollisuuksien ja oi
keuksien kannalta. Suositusten tai ohjeiden 
antamista ei ole pidettävä riittävänä siviilipal
veluksen luonne ja palvelusvelvollisten oikeus
turva huomioon ottaen. 

11 luku. Voimaantulo-ja sörtymäsäännökset 

65 §. Voimaantulo. Koska aseetonta palve
lusta koskevat säännökset on tarkoitus siirtää 
asevelvollisuuslakiin, ehdotetaan aseettomasta 
palveluksesta ja siviilipalveluksesta annettu laki 
kumottavaksi. Samoin ehdotetaan kumotta
vaksi eräiden vakinaisesta palveluksesta kiel
täytyvien asevelvollisten rankaisemisesta annet
tu laki. Jälkimmäinen laki koskee asevelvolli
sia, joita heidän tekemästään ilmoituksesta 
huolimatta ei ole määrätty aseettomaan palve
lukseen tai siviilipalvelukseen ja jotka sittem
min jatkavat palveluksesta kieltäytymistä. Kos
ka asevelvollinen esityksen perusteella pääsisi 
aina halutessaan siviilipalvelukseen, laki ku
mottaisiin tarpeettomana. Palveluksesta kiel
täytymiseen sovellettaisiin palvelusmuodon mu
kaan joko siviilipalveluslakia tai rikoslain 45 
lukua. Lakia ei ole sovellettu myöskään väliai
kaislain aikana. 

66 §. Ennen vuotta 1987 siviilipalvelukseen 
määrätyn palvelusaika. Ennen väliaikaislain 
voimaantuloa siviilipalvelukseen vakaumuksen
tutkintamenettelyn kautta hyväksytyn palvelus
aika ei pitenisi, vaan se olisi edelleen 360 
päivää, kuten myös väliaikaislain aikana. 

67 §. Lain soveltaminen aikaisemman lain 
nojalla siviilipalvelukseen määrättyyn. Kaikkia 
palvelusvelvollisia koskisivat yleisesti samat 
säännökset, jollei toisin olisi säädetty. Erilais
ten säännösten soveltaminen eri aikoina siviili
palvelukseen hyväksyttyihin palvelusvelvollisiin 
aiheuttaisi käytännössä sekaannusta ja ongel
mia, joilla saattaisi olla vaikutusta myös heidän 
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oikeusturvaansa. Palvelusajan lyhentäminen 
395 päivään koskisi kohtuullisuussyiden vuoksi 
myös väliaikaislain voimassa ollessa siviilipal
velukseen hyväksyttyjä, ja heidän siviilipalve
lusvelvollisuutensa katsottaisiin tämän ajan jäl
keen täysin suoritetuksi. 

68 §. Aikaisemmat rikossäännökset. Kun eh
dotetulla lailla kumotaan aseettomasta palve
luksesta ja siviilipalveluksesta annettu laki, 
tarvitaan säännös siitä, miten käsitellään aikai
semman lain nojalla tuomittuja rangaistuksia. 
Uuden lain siviilipalvelusrikosta vastaavat ri
kokset aikaisemmassa laissa ovat siviilipalve
luksen välttäminen ja siviilipalvelusmiehen 
kuuliaisuusrikos. Jos aikaisemman lain mukai
sia rikoksia koskeva tuomio on lainvoimainen, 
sovelletaan rangaistuksen täytäntöönpanoon 
uuden lain säännöksiä huomioon ottaen myös 
69 §:ssä säädetty rangaistusten lyhennys. 

Jos oikeuskäsittely on kesken, tulevat uuden 
lain säännökset sovellettavaksi lievimmän lain 
periaatteen perusteella. 

69 §. Vankeusrangaistusten lyhentäminen. 
Säännöksessä ehdotetaan siviilipalveluksen 
välttämisestä ja siviilipalvelusmiehen kuuliai
suusrikoksesta tuomittujen rangaistusten lyhen
tämistä. Tämä lyhennys koskisi uuden lain 
mukaisia keskimääräisiä rangaistuksia pidem
piä rangaistuksia. Rangaistuksen suorittamisen 
alkaessa lyhennettäisiin 197 päivää pidemmät 
vankeusrangaistukset 197 päiväksi, joka on 
vankeusrangaistuksen pituus siinä tapauksessa, 
että siviilipalvelusta ei ole suoritettu yhtään. 
Aikamäärien muuntamisen ja lyhennyksen 
muun täytäntöönpanon suorittaisivat vankila
viranomaiset. Vankeusrangaistuksen lyhentä
minen koskisi järjestelmän selkeyden vuoksi 
vain 197 päivää pidempiä tuomioita. Siten 
lyhennys ei koskisi sellaista tuomiota, joka on 

siviilipalveluksen osittaisen suorittamisen vuok
si mainittua aikamäärää lyhyempi. 

Lain tullessa voimaan vapautettaisiin vähin
tään 197 päivää aikaisemmin lain nojalla tuo
mittua rangaistusta suorittaneet rangaistuslai
toksesta. Samalla heidän siviilipalvelusvelvolli
sensa katsottaisiin päättyneeksi. 

Ehdotettu pykälä on luonteeltaan yleinen 
armahdussäännös. 

1.2. Laki palvelukseen kutsutun asevelvollisen 
työ- tai virkasuhteen jatkumisesta anne
tun lain muuttamisesta 

Voimassa olevan lain soveltamisalaan kuulu
vat asevelvollisuuslain nojalla palvelukseen 
kutsutut. Koska asevelvollisuuslakia ei enää 
sovellettaisi siviilipalvelusvelvollisiin, lakiin eh
dotetaan lisättäväksi säännös, joka saattaisi 
heidät asiassa asevelvollisuuslain mukaiseen 
palvelukseen määrättyjen kanssa samaan ase
maan. Tilanne ei käytännössä muuttuisi nykyi
sestä. 

2. Voimaantulo 

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan väliaikais
lain voimassaolon päättyessä eli 1 päivänä 
tammikuuta 1992. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnalle hyväksyttäväksi seuraavat lakiehdo
tukset 
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1. 
Siviilipalveluslaki 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 luku 

Yleiset säännökset 

1 § 

Siviilipalvelusvelvollisuus 

Asevelvollinen, joka vakuuttaa vakaumuk
seen perustuvien vakavien omantunnonsyiden 
estävän häntä suorittamasta asevelvollisuuslais
sa (452/50) säädettyä palvelusta, vapautetaan 
sen suorittamisesta rauhan aikana ja määrä
tään suorittamaan siviilipalvelusta niin kuin 
tässä laissa säädetään. 

2§ 

Siviilipalveluksen sisältö 

Siviilipalveluksen sisältönä on yhteiskunnalle 
hyödyllinen työ. Siviilipalvelukseen sisältyy 
koulutus, jonka tarkoituksena on antaa perus
teet työpalvelun suorittamiselle ja tukea yleistä 
kansalaiskasvatusta. 

Työpalvelu suoritetaan lähinnä sosiaalihuol
to- tai terveydenhuoltoalalla, opetus- tai kult
tuurialalla taikka ympäristönsuojeluun tai pe
lastusalaan liittyvissä tehtävissä. 

3§ 

Siviilipalvelusaika 

Siviilipalvelusaika on 395 päivää. 

4§ 

Siviilipalvelusviranomaiset 

Siviilipalvelusta johtaa ja valvoo työministe
riö. 

Palveluspaikkoina toimivat siviilipalveluskes
kukset ja siviilipalveluslaitokset 

5§ 

Siviilipalvelusmiesten sijoitusvelvollisuudet 

Valtioneuvosto voi tarvittaessa vuosittain 
määrätä eri ministeriöille niiden hallinnonaloil-

4 311110N 

Ie sijoitettavien siviilipalvelusmiesten vähim
mäislukumäärän. 

2 luku 

Siviilipalvelusvelvollisuuden alkaminen 

6§ 

Siviilipalvelukseen hakeminen 

Asevelvollinen voi hakea siviilipalvelukseen 
ennen asevelvollisuuslain mukaista palvelusta, 
sen aikana tai sen jälkeen. Hakemusta ei saa 
tehdä ennen kutsuntoja tai vapaaehtoisena 
aloitettua varusmiespalvelusta. Alaikäinen ase
velvollinen voi hakea siviilipalvelukseen ilman 
huoltajan suostumusta. 

Hakemus siviilipalvelukseen on toimitettava 
kutsunnassa kutsuotalautakunnalle sekä asevel
vollisen ollessa palveluksessa joukko-osaston 
komentajalle ja muulloin kutsuntojen jälkeen 
työministeriölle tai sotilaspiirin päällikölle. Ha
kemukseen, jonka lomakkeen kaavan vahvistaa 
työministeriö, tulee liittää vakuutus 1 §:ssä 
tarkoitetuista vakaumukseen perustuvista va
kavista omantunnonsyistä. 

7§ 

Siviilipalvelushakemuksen käsittely 

Hakemus on käsiteltävä viipymättä. Kutsun
talautakunnan, työministeriön tai sotilaspiirin 
päällikön on hyväksyttävä hakemus, jos se 
täyttää 6 §:ssä asetetut vaatimukset. Joukko
osaston komentajan on toimitettava hänelle 
annettu hakemus hyväksymistä varten sotilas
piirin päällikölle. 

Hakija on hyväksymisen jälkeen siviilipalve
lusvelvollinen ja vapautettu asevelvollisuuslais
sa säädetyn palveluksen suorittamisesta. 

Kutsuotalautakunnan tai sotilaspiirin päälli
kön on viipymättä ilmoitettava työministeriölle 
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siviilipalvelushakemuksen hyväksymisestä. Työ
ministeriön on tehtävä vastaava ilmoitus soti
laspiirin päällikölle. 

8§ 

Siviilipalveluksen toimeenpano 

Työministeriö huolehtii siviilipalvelusvelvol
listen valvonnasta ja siviilipalveluksen toimeen
panosta. Työministeriö määrää kunkin siviili
palvelusvelvollisen jonkin siviilipalveluskeskuk
sen alaisuuteen. 

Työministeriö määrää kahdeksi vuodeksi 
kerrallaan yleiset siviilipalveluksen alkamisa
jankohdat. 

Siviilipalveluskeskus antaa palvelusvelvolli
selle määräyksen siviilipalvelukseen ja määrää 
siviilipalveluslaitoksen, jossa tämä suorittaa 
työpalvelun. Keskus määrää siviilipalvelusmie
hen tai -laitoksen hakemuksesta myös siirrosta 
toiseen laitokseen työpalvelun aikana. 

9§ 

Siviilipalvelukseen määrääminen 

Siviilipalveluskeskus antaa siviilipalvelusvel
volliselle palveluksen alkamista koskevan mää
räyksen tiedoksi todisteellisesti hyvissä ajoin 
ennen palveluksen alkamista. 

Laillisen esteen takia määräaikana siviilipal
velukseen saapumatta jääneen on aloitettava 
palveluksensa heti esteen lakattua, jollei keskus 
ole määrännyt häntä palvelukseen muuna ajan
kohtana. 

Jollei 10 §:n 1 momentista ja 12 §:stä muuta 
johdu, siviilipalvelusvelvollinen on määrättävä 
aloittamaan palveluksensa 6 §:ssä tarkoitetun 
hakemuksen hyväksymisvuoden ja kahden sitä 
seuraavan kalenterivuoden kuluessa. 

3 luku 

Vapauttaminen, lykkäys ja lomat siviili
palveluksen suorittamisesta 

10 § 

Vapauttaminen terveydellisellä perusteella 

Työministeriö voi osoittamansa lääkärin lau
sunnon perusteella vapauttaa siviilipalveluksen 
suorittamisesta kokonaan tai määräajaksi pal
velusvelvollisen, jolla ei ole siviilipalveluksen 
suorittamiseksi tarpeellisia ruumiillisia tai hen
kisiä edellytyksiä taikka joka ruumiinvamman 

tai sairauden vuoksi ei voi suorittaa siviilipal
velusta. 

Työministeriö määrää määräajaksi vapaute
tun uudelleen lääkärintarkastukseen. 

Siviilipalvelusvelvollisen palveluskelpoisuu
desta ja sen tarkistamisesta on lisäksi soveltu
vin osin voimassa, mitä asevelvollisten palve
luskelpoisuudesta on säädetty. 

ll§ 

Vapauttaminen ulkomaan kansalaisuuden 
perusteella 

Työministeriö voi hakemuksesta vapauttaa 
kokonaan tai osittain siviilipalveluksen suorit
tamisesta siviilipalvelusvelvollisen Suomen kan
salaisen, jolla on ollut tai jolla Suomen kansa
laisuuden lisäksi on toisen valtion kansalaisuus 
ja joka on suorittanut toisessa valtiossa siviili
palvelusta tai varusmiespalvelusta vastaavaa 
palvelusta. 

Työministeriö voi erityisestä syystä hake
muksesta vapauttaa siviilipalveluksen suoritta
misesta siviilipalvelusvelvollisen Suomen kansa
laisen, jolla on myös toisen valtion kansalai
suus ja jonka varsinainen asunto ja koti ei ole 
Suomessa, jos hänellä ei ole tosiasiallisia siteitä 
Suomeen. 

Sellaisen Suomen kansalaisen siviilipalvelus
velvollisuudesta, jolla on myös Norjan, Ruotsin 
tai Tanskan kansalaisuus, on lisäksi voimassa, 
mitä siitä on Suomen ja näiden valtioiden 
kesken sovittu. 

12 § 

Lykkäys 

Siviilipalveluskeskus voi antaa siviilipalve
luksen suorittamisesta lykkäystä enintään kol
meksi vuodeksi kerrallaan, jos lykkäys on 
katsottava erittäin tarpeelliseksi ammattiin val
mistautumisen, opintojen harjoittamisen, talou
dellisten olojen järjestämisen tai niihin verrat
tavan muun erityisen henkilökohtaisen syyn 
vuoksi. Kansanedustajana toimivalle on annet
tava lykkäystä tämän tehtävän hoitamiseksi. 
Lykkäystä ei saa antaa pidemmäksi ajaksi kuin 
sen kalenterivuoden loppuun, jona palvelusvel
vollinen täyttää 28 vuotta. Lykkäyshakemus on 
käsiteltävä kiireellisesti. 

Lykkäystä voidaan hakea myös siviilipalve
luksen aikana. 
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13§ 

Palveluksen aloittamisvelvollisuus 

Vapauttamista tai lykkäystä koskevan hake
muksen tekeminen ei ole laillinen este palve
lukseen saapumiselle. 

Siviilipalveluskeskus määrää siviilipalvelus
velvollisen aloittamaan palveluksensa mahdol
lisimman pian lykkäyksen päätyttyä ja määrä
ajaksi palveluksen suorittamisesta vapautetun 
mahdollisimman pian hänen tultuaan palveluk
seen kykeneväksi. 

14 § 

Lomat 

Siviilipalvelusmiehellä on oikeus ilman erik
seen esitettävää syytä annettavaan 17 päivän 
henkilökohtaiseen lomaan ja oman lapsen syn
tymän yhteydessä pidettävään kuuden päivän 
isyysvapaaseen. Jos siviilipalvelusmies on pal
velusaikana erityisesti kunnostautunut, hänelle 
voidaan antaa kuntoisuuslomaa yhteensä enin
tään 30 päivää. Nämä lomat lasketaan palve
lusaikaan. 

Siviilipalvelusmiehelle voidaan antaa paina
vista henkilökohtaisista syistä lomaa yhteensä 
enintään kuusi kuukautta. Jos tällaisten lomien 
yhteenlaskettu määrä ylittää 14 vuorokautta, 
palvelusaika pitenee 14 vuorokauden yli mene
väliä täysien lomavuorokausien määrällä. 

Palveluspaikka päättää loman antamisesta. 

4 luku 

Siviilipalveluksen suorittaminen ja siviilipalve
lusvelvollisuuden päättyminen 

15 § 

Palveluspaikat 

Siviilipalvelus suoritetaan: 
1) valtion hallintoviranomaisen tai liikelai

toksen, valtion itsenäisen laitoksen tai julkisoi
keudellisen yhdistyksen palveluksessa; 

2) kunnan tai kuntainliiton taikka niiden 
yhteistoimintaelimen pal vei uksessa; 

3) Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tai 
ortodoksisen kirkkokunnan taikka niiden seu
rakunnan tai yhteistoimintaelimen palvelukses
sa; tai 

4) asetuksella säädettävän suomalaisen yleis
hyödyllistä toimintaa harjoittavan yksityisoi
keudellisen yhteisön tai säätiön palveluksessa. 

Siviilipalveluskeskuksena voi toimia vain val
tion, kunnan tai kuntainliiton viranomainen. 

16 § 

Siviilipalveluksen järjestäminen 

Palveluspaikka sopii kirjallisesti työministe
riön kanssa siviilipalveluksen järjestämisestä. 
Sopimukseen on sisällytettävä tieto 19 §:ssä 
tarkoitetusta palveluspaikassa siviilipalvelus
asioista vastaavasta henkilöstä. 

Siviilipalvelus suoritetaan Suomessa lukuun
ottamatta mahdollisia lyhyehköjä komennus
matkoja ulkomaille. 

17 § 
Vakaumuksen suoja 

Palvelus on järjestettävä siten, etteivät palve
lustehtävät ole ristiriidassa siviilipalvelusmie
hen vakaumuksen kanssa. 

18 § 
Syrjinnän kielto 

Siviilipalvelusta ei saa järjestää siten, että 
siviilipalvelusmiestä syrjittäisiin rodun, synty
perän, kielen, uskonnon, poliittisen tai muun 
mielipiteen taikka muun näihin rinnastettavan 
syyn vuoksi. 

19 § 
Palvelustehtävien määrääminen ja valvonta 

Palvelustehtävien määrääminen ja työpalve
luun liittyvän perehdyttämisen järjestäminen 
sekä siviilipalvelusmiehen valvonta ja kurinpito 
kuuluvat palveluspaikan päällikölle tai palve
luspaikassa siviilipalvelusasioista vastaamaan 
määrätylle henkilölle, joka toimii tässä tehtä
vässään virkavastuulla. 

20 § 

Siviilipalvelu~miehen ylläpito ja etuudet 

Siviilipalvelusmiehellä on oikeus ilmaiseen 
majoitukseen, ruokailuun, vaatetukseen, ter
veydenhuoltoon sekä päivärahaan ja vapaisiin 
matkoihin asetuksella säädetyin tavoin. Palve
luspaikka ei saa maksaa siviilipalvelusmiehelle 
palvelusaikana palkkaa tai palkkiota. 

Päivärahaa ei suoriteta niiltä täysiitä vuoro
kausilta, jonka palvelusvelvollinen on: 

l) luvattomasti poissa palveluksesta; 
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2) 14 §:n 2 momentissa tarkoitetulla lomalla 
yli kolme lomavuorokautta, kolmen vuorokau
den yli menevältä osalta; 

3) tahallisesti itse aiheuttamansa vamman tai 
sairauden vuoksi palvelukseen kykenemätön; 
tai 

4) rikoksesta epäiltynä pidätettynä tai van
gittuna, jos hänet tuomitaan vankeusrangais
tukseen siitä teosta, jonka vuoksi hän on ollut 
vapautensa menettäneenä. 

Siltä osin kuin tässä laissa ei toisin säädetä, 
muualla säädettyjä ja sovittuja asevelvollisten 
taloudellisia ja sosiaalisia etuuksia koskevia 
säännöksiä ja sopimuksia sovelletaan vastaa
vasti siviilipalvelusmieheen. 

21 § 

Siviilipalvelusmiehen velvollisuudet 

Siviilipalvelusmies on velvollinen suoritta
maan tunnollisesti hänelle määrätyt palvelus
tehtävät sekä noudattamaan työministeriön ja 
palveluspaikan antamia, siviilipalveluksen jär
jestämiseksi ja suorittamiseksi tarpeellisia mää
räyksiä. 

22 § 

Siviilipalvelusmiehen työ- ja vapaa-aika sekä 
työturvallisuus 

Siviilipalvelusmiehen on noudatettava palve
luspaikan hänelle määräämää työaikaa. Sään
nöllinen työaika ei saa ylittää 40 viikkotuntia. 

Siviilipalvelusmiehen työturvallisuuteen so
velletaan työturvallisuuslakia (299/58) siten 
kuin siitä erikseen asetuksella säädetään. Alle 
18-vuotiaan siviilipalvelusmiehen työhön sovel
letaan myös nuorten työntekijäin suojelusta 
annettua lakia (669/67). 

Siviilipalvelusmiehellä on oikeus lepoa ja 
virkistystä varten tarpeelliseen riittävään va
paa-aikaan. 

23 § 

Siviilipalvelusvelvollisuuden päättyminen ja 
siviilipalvelusmiehen kotiuttaminen 

Jollei jäljempänä toisin säädetä, siviilipalve
lusvelvollisuus päättyy sen vuoden lopussa, 
jona palvelusvelvollinen täyttää 30 vuotta. 

Palveluspaikan on huolehdittava siviilipalve
lusmiehen kotiuttamisesta, kun: 

1) hän on kokonaan suorittanut tämän lain 
mukaisen palveluksensa; 

2) hänen palvelusvelvollisuutensa on päätty
nyt; 

3) hän on lääkärinlausunnon mukaan pit
kähkön ajan palvelukseen kykenemätön; 

4) hänelle on palvelusaikana annettu lyk
käystä; 

5) hänet on 11 §:n mukaisesti vapautettu 
siviilipalveluksen suorittamisesta; 

6) hän menettää Suomen kansalaisuutensa; 
7) häntä vastaan on tehty rikosilmoitus 

siviilipalvelusrikoksesta niin kuin jäljempänä 
säädetään; tai 

8) muusta kuin siviilipalvelusrikoksesta tuo
mitun vankeusrangaistuksen täytäntöönpano 
alkaa. 

5 luku 

Kurinpito 

24 § 

Kurinpitorangaistukset 

Siviilipalvelusmiehelle, joka toimii vastoin 
siviilipalvelusvelvollisuuttaan tai laiminlyö sen, 
voidaan määrätä kurinpitorangaistuksena siten 
kuin siitä asetuksella tarkemmin säädetään: 

1) varoitus; 
2) työtä yli säännönmukaisen työajan tai 
3) päivärahan menetys. 
Työtä yli säännönmukaisen työajan voidaan 

määrätä enintään neljä tuntia päivässä enin
tään viiden päivän ajaksi ja päivärahan mene
tys enintään 30 päivältä. Samasta rikkomuk
sesta voidaan määrätä vain yhtä rangaistuslajia 
oleva kurinpitorangaistus. 

Kurinpitorangaistuksen määrää 19 §:ssä tar
koitettu henkilö kuultuaan siviilipalvelusmies
tä. 

25 § 

Kurinpitorangaistuksen määrääminen 

Kurinpitorangaistuksen tulee olla oikeuden
mukaisessa suhteessa palvelusrikkomukseen. 
Rangaistusta harkittaessa on otettava huo
mioon rangaistuksen mittaamiseen rikoslain 
mukaan vaikuttavat perusteet ja ne olot, joissa 
rikkomus on tehty, sekä siviilipalvelusmiehen 
aikaisempi palvelus ja käyttäytyminen. 

Kurinpitorangaistus voidaan jättää määrää
mättä tai asia jättää suullisen huomautuksen 
varaan, jos palvelusrikkomus on johtunut olo
suhteet huomioon ottaen anteeksi annettavasta 
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huomaamattomuudesta, ajattelemattomuudes
ta tai tietämättömyydestä taikka jos rikkomus
ta on muutoin pidettävä vähäisenä. 

M uutoksenhausta kurinpitorangaistukseen 
säädetään 9 luvussa. 

6 luku 

Siviilipalvelusvelvollisuuden rikkominen 

26 § 

Siviilipalvelusrikos 

Jos siviilipalvelusvelvollinen jättää saapu
matta siviilipalvelukseen, lopettaa sen tai il
moittaa kirjallisesti kieltäytyvänsä siviilipalve
luksesta, hänet on tuomittava siviilipalvelusri
koksesta vankeuteen ajaksi, joka vastaa puolta 
hänen jäljellä olevasta palvelusajastaan. Van
keusrangaistus tuomitaan täysin päivin. Van
keutta voidaan tuomita vähemmän kuin rikos
lain 2 luvun 2 §:n 1 momentissa säädetty 
vähimmäisaika. 

Siviilipalvelusrikoksesta tuomitaan myös si
viilipalvelusmies, joka hänelle määrätystä ku
rinpitorangaistuksesta huolimatta edelleen 
olennaisesti laiminlyö palvelusvelvollisuutensa. 
Siviilipalvelusrikoksesta saa tuomita rangais
tuksen ainoastaan kerran. 

Virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä 
siviilipalvelusrikoksesta, ellei siitä ole 35 §:n 
mukaisesti tehty rikosilmoitusta. 

27 § 

Eräiden rikosoikeudellisten säännösten sovelta
minen 

Siviilipalvelusrikoksen osalta noudatetaan, 
mitä oikeudenkäynnistä rikosasioissa sekä van
keusrangaistuksesta ja sen täytäntöönpanosta 
säädetään, jollei tässä laissa toisin säädetä. 

28 § 

Siviilipalvelusrikosta koskevat 
poikkeussäännökset 

Siviilipalvelusrikoksesta tuomittua vankeus
rangaistusta ei saa määrätä ehdolliseksi, ja 
siviilipalvelurikoksesta tuomittua vankeusran
gaistusta suorittava päästetään ehdonalaiseen 
vapauteen vain 29 §:ssä säädetyin edellytyksin. 

Siviilipalvelusrikoksesta ja muusta rikoksesta 
ei saa määrätä yhteistä vankeusrangaistusta 
eikä siviilipalvelusrikoksesta tuomittua van-

keusrangaistusta saa yhdistää eikä laskea yh
teen muusta rikoksesta tuomitun rangaistuksen 
kanssa. Jos muusta rikoksesta tuomittu van
keusrangaistus tai sakon muuntorangaistus tu
lee täytäntöönpantavaksi samanaikaisesti sivii
lipalvelusrikoksesta tuomitun rangaistuksen 
kanssa, muusta rikoksesta tuomittu rangaistus 
pannaan täytäntöön ennen siviilipalvelusrikok
sesta tuomittua vankeusrangaistusta. 

Siviilipalvelusrikoksesta tuomittua vankeus
rangaistusta ei merkitä rikosrekisteriin eikä sitä 
saa ottaa huomioon myöhemmin rangaistuksen 
koventamisperusteena. 

29 § 

Ehdonalainen vapaus 

Siviilipalvelusrikoksesta tuomittua vankeus
rangaistusta suorittava voidaan päästää ehdon
alaiseen vapauteen, jos hän ilmoittaa haluavan
sa suorittaa hänelle osoitetussa palveluspaikas
sa asianmukaisesti loppuun jäljellä olevan sivii
lipalveluksen. 

Ehdonalaisessa vapaudessa olevan siviilipal
velusmiehen koeaika on jäljellä oleva palve
lusaika. Ellei erityisiä syitä ole, häntä ei mää
rätä valvontaan. Ehdonalainen vapaus voidaan 
julistaa menetetyksi, jos siviilipalvelusmies syyl
listyy siviilipalvelusrikokseen. 

Ehdonalaisen vapauden 30 §:n nojalla me
nettänyttä ei päästetä uudelleen ehdonalaiseen 
vapauteen. 

30 § 

Ehdonalaisen vapauden menettaminen 

Jos ehdonalaisessa vapaudessa oleva siviili
palvelusmies syyllistyy siviilipalvelusrikokseen, 
hänet tuomitaan 26 §:ssä säädetyn rangaistuk
sen asemasta menettämään ehdonalainen va
pautensa. 

Tuomiossa on ilmoitettava, miten paljon 
vankeusrangaistusta on huomioon ottaen aikai
semmin suoritettu rangaistus ja siviilipalvelus 
vielä suoritettava. Tällöin kaksi siviilipalvelus
päivää vastaa yhtä vankeuspäivää. 

31 § 

Vankeus- ja siviilipalvelusajan suhde 

Ehdonalaiseen vapauteen siirtyneen jäljellä 
oleva siviilipalvelusaika lasketaan siten, että 
yksi rangaistuslaitoksessa suoritettu päivä vas-
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taa kahta päivää siviilipalveluksessa. luetaan tällöin hänen palvelusajakseen siten, 
että yksi päivä vapaudenmenetystä vastaa kah-

32 § ta päivää siviilipalveluksessa. 

V ankeusrangaistuksen raukeaminen 

Siviilipalvelusrikoksesta tuomittu vankeus
rangaistus raukeaa, jollei rangaistuksen täytän
töönpano ole alkanut viiden vuoden kuluessa 
lainvoiman saaneen tuomion antamispäivästä 
tai, jos täytäntöönpano on keskeytynyt, kes
keytymispäivästä. 

Vankeusrangaistus raukeaa myös silloin, kun 
ehdonalaiseen vapauteen päästetty on ollut 
jäljellä olevan palvelusajan siviilipalveluksessa 
tai hänet on vapautettu palveluksesta tervey
dellisillä perusteilla. 

33 § 

Siviilipalvelusvelvollisuuden päättyminen 
vankeusrangaistuksen johdosta 

Kun siviilipalvelusrikoksesta tuomittu on 
suorittanut kokonaan vankeusrangaistuksen, 
tai kun vankeusrangaistus on rauennut, hänen 
siviilipalvelusvelvollisuutensa on päättynyt. 

34 § 

Oikeudenkäynti 

Syytettä siviilipalvelusrikoksesta ajaa viralli
nen syyttäjä. Syyte voidaan tutkia siviilipalve
lusvelvollisen kotipaikan tai palveluspaikan si
jaintipaikkakunnan yleisessä alioikeudessa. 

35 § 

Rikosilmoituksen tekeminen 

Rikosilmoituksen siviilipalvelusrikoksesta te
kee työministeriö tai palveluspaikka siviilipal
velusvelvollisen kotipaikan tai palveluspaikan 
sijaintipaikkakunnan poliisille. 

Siviilipalvelusmies, jota vastaan on tehty 
rikosilmoitus, on välittömästi kotiutettava. 

36 § 

Uusi palveluspaikkamääräys 

Jos siviilipalvelusvelvollista, jota vastaan on 
tehty rikosilmoitus siviilipalvelusrikoksesta, ei 
tuomita vankeusrangaistukseen, siviilipalvelus
keskuksen on määrättävä työministeriön sille 
määräämä siviilipalvelusvelvollinen uudelleen 
palvelukseen. Aika, jonka hän on asian tutki
musten vuoksi ollut vapautensa menettäneenä, 

7 luku 

Täydennyspalvelus varusmiespalveluksen 
suorittaneelle 

37 § 

Täydennyspalvelusvelvollisuus 

Asevelvollinen, joka tekee 6 §:ssä tarkoitetun 
hakemuksen varusmiespalveluksen suorittami
sen jälkeen, voidaan määrätä tämän lain nojal
la täydennyspalvelukseen. 

Asevelvollinen, joka tekee 6 §:ssä tarkoitetun 
hakemuksen saatuaan kutsun kertausharjoituk
siin tai kertausharjoituksissa, on määrättävä 
täydennyspalvelukseen 18 kuukauden kuluessa 
hakemuksen tekemisestä. 

38 § 

Täydennyspalvelusaika 

Täydennyspalvelusaika on enintään 40 päi
vää. 

39 § 

Täydennyspalveluksen järjestäminen 

Palveluspaikat järjestävät täydennyspalvelus
ta siviilipalveluskoulutuksella ja käytännön 
työharjoitteluna. 

40 § 

Täydennyspalveluksen lykkäys 

Siviilipalveluskeskus voi antaa täydennyspal
velusvelvolliselle lykkäystä palveluksen suorit
tamisesta. Lykkäystä voidaan antaa palvelus
velvolliselle, jolle lykkäys perhe- tai taloudellis
ten olojen taikka ammatin tai elinkeinon har
joittamiseen liittyvien syiden vuoksi on erittäin 
tarpeellinen. Lykkäystä voidaan antaa myös 
palvelusvelvolliselle, joka valmistuu toimeen tai 
ammattiin taikka opiskelee ja jonka kehitys 
tuntuvasti kärsisi ilman lykkäystä. Lisäksi lyk
käystä voidaan antaa, jos osallistuminen pal
velustilaisuuteen aiheuttaisi hänen työnantaja!-



1991 vp - HE 149 31 

leen olennaista haittaa tai vahinkoa. 

41 § 

Lomat 

Palveluspaikka voi myöntää täydennyspalve
lusta suorittavalle lomaa ainoastaan painavista 
henkilökohtaisista syistä. 

42 § 

Täydennyspalveluspalkka 

Täydennyspalvelusta suorittavalla on sen es
tämättä, mitä 20 §:n 1 momentissa säädetään, 
oikeus täydennyspalveluspalkkaan siten kuin 
asetuksella säädetään. 

Mitä 20 §:n 2 momentissa säädetään päivä
rahan menettämisestä, koskee vastaavasti myös 
tä ydenn yspal vei uspalkkaa. 

43 § 

Täydennyspalvelusrikkomus 

Jos täydennyspalvelusvelvollinen ei osallistu 
hänelle määrättyyn palvelukseen, hänet on 
tuomittava täydennyspalvelusrikkomuksesta 
sakkoon. 

44 § 

Muut säännökset 

Täydennyspalveluksessa noudatetaan sovel
tuvin osin, mitä 1 ja 4-7 §:ssä, 8 §:n 1 mo
mentissa, 9 §:n 1 ja 2 momentissa, 10 ja 
11 §:ssä, 13 ja 15-22 §:ssä, 23 §:n 2 momen
tissa, 24 ja 25 §:ssä, 26 §:n 3 momentissa sekä 
34 ja 35 §:ssä säädetään. 

Mitä 8-10 luvussa säädetään siviilipalvelus
velvollisesta, koskee myös täydennyspalvelus
velvollista, jollei erikseen toisin säädetä. 

Täydennyspalvelusvelvollisuus päättyy sen 
vuoden lopussa, jona palvelusvelvollinen täyt
tää 50 vuotta. 

8 luku 

Rekisterit ja tietosuoja 

45 § 

Työministeriön siviilipalvelusmiesrekisteri 

Työministeriö pitää siviilipalvelus-ja täyden
nyspalvelusvelvollisista rekisteriä, joka sisältää 

heidän valvontansa ja palveluksensa järjestämi
seksi tarpeelliset tiedot. 

Rekisteriin merkitään palvelusvelvollisesta: 
1) nimi ja henkilötunnus; 
2) kotipaikka, osoite ja puhelinnumero; 
3) koulutus ja ammatti; 
4) äidinkieli; 
5) muu kuin Suomen kansalaisuus; 
6) palveluskelpoisuus; 
7) palveluspaikkaan ja -aikaan liittyvät tie

dot; 
8) tiedot siviilipalvelusrikosta tai täydennys

palvelusrikkomusta koskevasta rikosilmoituk
sesta, rikoksen seuraamuksesta tai vankeusran
gaistuksen täytäntöönpanosta; sekä 

9) peruste kotiuttamiselle tai palvelusvelvol
lisuuden päättymiselle. 

Siviilipalve1usmiesrekisteriin liitetään ma
nuaalisessa muodossa palvelusvelvollisuuden 
suorittamiseen liittyvät asiakirjat, joita ovat: 

1) 6 §:ssä tarkoitetut hakemukset; 
2) palveluskelpoisuuden tarkistamisen edel

lyttämät lääkärinlausunnot; 
3) siviilipalvelusrikoksia ja täydennyspalve

lusrikkomuksia koskeviin rikosilmoituksiin liit
tyvät asiakirjat; 

4) tässä laissa tarkoitettuihin muutoksenha
kemuksiin liittyvät asiakirjat; sekä 

5) siviilipalvelusmiehen henkilökortti ja lää
kärintarkastuskortti. 

46 § 
Siviilipalvelusmiesrekisterin tietojen kokoaminen 

ja säilyttäminen 

Asevelvollisen on merkittävä 6 §:ssä tarkoi
tettuun hakemukseensa 45 §:n 2 momentin 
1-5 kohdassa tarkoitetut tiedot ja palveluksen 
suorittamista koskevat toivomuksensa. Sotilas
piirin esikunta toimittaa uudesta siviilipalvelus
velvollisesta 7 §:n 3 momentissa tarkoitetussa 
ilmoituksessa työministeriöön jäljennöksen ha
kemuksesta, tiedon hänen palveluskelpoisuu
destaan ja palvelusaikaan vaikuttavat tiedot. 
Vastaavasti työministeriö toimittaa varusmies
palvelukseen siirtyvästä 45 §:n 2 momentin 
1-7 kohdassa tarkoitetut tiedot sotilaspiirin 
esikunnalle. 

Siviilipalvelusvelvollista koskevat tiedot pois
tetaan rekisteristä viimeistään sen vuoden lo
pussa, jona hän täyttää 50 vuotta. Henkilö
kortti ja lääkärintarkastuskortti, joiden säilyt
tämisestä säädetään asetuksella, siirretään täl
löin sotilaspiirin esikunnalle. 
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Työministeriön rekisterinpito ei aiheuta 
muutosta siihen, mitä sotilaspiirien esikuntien 
rekisterinpidosta on säädetty. 

47 § 
Siviilipalvelusmiehen henkilökortti ja lääkärin

tarkastuskortti 

Edellä 45 §:n 3 momentin 5 kohdassa tarkoi
tettuun henkilökorttiin, jonka lomakkeen kaa
van vahvistaa työministeriö, merkitään: 

1) siviilipalvelusmiehen nimi ja henkilötun-
nus; 

2) kotipaikka, osoite ja puhelinnumero; 
3) koulutus ja ammatti; 
4) äidinkieli; 
5) palveluskelpoisuus; 
6) palveluspaikkaan, -tehtäviin ja -aikaan 

liittyvät tiedot, joita ovat myös tiedot kurinpi
torangaistuksista; sekä 

7) kotiuttamisperuste. 
Palveluspaikan lääkäri merkitsee siviilipalve

lusmiehen palveluksen suorittamisen kannalta 
tarpeelliset terveydentilatiedot lääkärintarkas
tuskorttiin, jonka lomakkeen kaavan vahvistaa 
työministeriö. 

Työministeriö antaa palveluspaikalle siviili
palvelusvelvollisesta henkilökorttiin 1 momen
tin 1-5 kohdassa tarkoitetut tiedot. Palvelus
paikan on huolehdittava 6-7 kohdassa tarkoi
tettujen tietojen merkitsemisestä henkilökort
tiin. Siviilipalvelusmiehen siirtyessä palvelus
paikasta toiseen sinne siirretään myös henkilö
kortti ja lääkärintarkastuskortti, jotka 
toimitetaan työministeriöön siviilipalvelusmie
hen kotiuduttua. 

48 § 
Palveluspaikan siviilipalvelusmiesrekisteri 
! 

Palveluspaikka pitää palveluksessaan olevis
ta siviilipalvelusmiehistä rekisteriä, johon sisäl
tyy henkilökortin ja lääkärintarkastuskortin ja 
niihin 47 §:n mukaan sisältyvien tietojen lisäksi 
muut heidän palveluksensa järjestämiseksi ja 
suorittamiseksi tarpeelliset tiedot. Rekisteri voi 
sisältää tietoja siviilipalvelusmiesten terveyden
tilasta palveluksen suorittamisen kannalta ja 
kurinpidosta sekä siviilipalvelusrikoksia ja täy
dennyspalvelusrikkomuksia koskevista rikosil
moituksista. 

Siviilipalveluskeskuksen rekisteriin voi lisäksi 
sisältyä palvelusvelvollisen palveluksen alka
misajankohdan ja siviilipalveluslaitoksen mää-

räämiseksi välttämättömiä tietoja hänen vakau
muksestaan, perhesuhteistaan sekä sosiaalisesta 
ja taloudellisesta tilanteestaan. 

49 § 

Oikeus tietojen saantiin 

Työministeriöllä on oikeus saada sen lisäksi, 
mitä edellä säädetään: 

1) väestörekisterikeskukselta, sotilasvirano
maiselta taikka yksittäistapauksissa poliisi- tai 
muulta viranomaiselta siviilipalvelusvelvollisten 
valvontaa varten heidän osoitetietonsa; 

2) siviilipalvelusvelvollisen palveluskelpoi-
suutta tutkineelta lääkäriltä salassapitosään
nösten estämättä lausunto terveydentilatiedois
ta, joilla on merkitystä palveluskelpoisuutta 
tarkistettaessa; ja 

3) poliisi- ja vankilaviranomaiselta salassapi
tosäännösten estämättä 45 §:n 2 momentin 8 
kohdassa tarkoitetut tiedot. 

Palveluspaikalla on oikeus saada lääkäriltä 
salassapitosäännösten estämättä lausunto sivii
lipalvelusmiehensä terveydentilasta siltä osin, 
jolla on merkitystä palveluskelpoisuudelle. 

50§ 

Asiakirjojen julkisuus 

Tässä laissa tarkoitettujen siviilipalvelusvel
vollisten henkilötietoja sisältävien asiakirjojen 
ja rekisterien julkisuudesta säädetään jäljempä
nä tässä laissa. 

Työministeriön ja palveluspaikan palveluk
sessa olevat tai niissä työskentelevät sekä asian
tuntijoina toimivat henkilöt eivät, jollei 51 §:stä 
muuta johdu, saa ilman palvelusvelvollisen 
suostumusta ilmaista hänen terveydentilaansa, 
taloudellista tai sosiaalista asemaansa taikka 
vakaumustaan kuvaavia eikä muita hänen hen
kilökohtaisia olojaan koskevia tietoja. 

51§ 

Tietojen luovuttaminen 

Tässä luvussa tarkoitettuja henkilötietoja an
netaan tai luovutetaan: 

1) asianosaiselle yleisten asiakirjain julkisuu
desta annetun lain 3 a luvun mukaisesti ja 
hänen kirjallisella suostumuksellaan yksittäista
pauksissa myös muille; 

2) työministeriölle, palveluspaikoille ja soti
laspiirin esikunnille tämän lain mukaisesti ja 
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asevelvollisuuslain soveltamisesta annetun ase
tuksen (63/51) 12 luvussa tarkoitetun liikekan
nallepanon johdosta; sekä 

3) muulle viranomaiselle lain nojalla. 
Työministeriö voi erityisestä syystä hake

muksesta antaa luvan henkilötietojen luovutta
miseen tieteellistä tutkimusta, tilastointia tai 
muuta hyväksyttävää tarkoitusta varten, jos 
luovutus täyttää henkilörekisterilain (471/87) 
19 §:n 1 momentin 3 kohdan vaatimukset. 

Henkilötietojen antamiseen ja luovuttami
seen ei sovelleta, mitä yleisten asiakirjain julki
suudesta annetussa laissa säädetään tietojen 
luovuttamisesta tai asianomaisen ministeriön 
oikeudesta antaa lupa salassa pidettävien tieto
jen ilmaisemiseen. 

9 luku 

Muutoksenhaku 

52§ 

Muutoksenhaku työpalvelua koskevaan siviili
palveluskeskuksen päätökseen 

Edellä 8 §:n 3 momentissa tarkoitettuun si
viilipalveluslaitosta koskevaan siviilipalvelus
keskuksen päätökseen voidaan hakea muutosta 
valittamalla työministeriöön. Valituskirjelmä 
on toimitettava ministeriöön tai keskukseen 
seitsemän päivän kuluessa siitä päivästä, jona 
päätös on annettu siviilipalvelusmiehelle tie
doksi. Valitus ei estä päätöksen täytäntöönpa
noa. 

53§ 

Muutoksenhaku lykkäystä koskevaan 
siviilipalveluskeskuksen päätökseen 

Lykkäystä koskevaan siviilipalveluskeskuk
sen päätökseen voidaan hakea muutosta valit
tamalla työministeriöön. Valituskirjelmä on 
toimitettava ministeriöön tai keskukseen 30 
päivän kuluessa siitä päivästä, jona päätös on 
annettu tiedoksi siviilipalvelusvelvolliselle. Va
litus ei estä palveluksen alkamista. 

54 § 

Muutoksenhaku kurinpitorangaistukseen 

Siviilipalvelusmies, jolle on määrätty kurin
pitorangaistus, saa hakea muutosta rangaistuk
sen määräämistä koskevaan päätökseen valit
tamalla siihen lääninoikeuteen, jonka tuomio-
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piirissä palveluspaikka SIJaitsee. Valitus teh
dään kuitenkin korkeimpaan hallinto-oikeu
teen, jos palveluspaikkana on viranomainen, 
jonka päätöksestä yleisten muutoksenhaku
säännösten nojalla valitetaan korkeimpaan hal
linto-oikeuteen. 

Valituskirjelmä, jossa on mainittava siviili
palvelusmiehen vaatimukset ja niiden perusteet, 
on jätettävä palveluspaikkaan seitsemän päivän 
kuluessa siitä päivästä, jona päätös on annettu 
siviilipalvelusmiehelle tiedoksi. Palveluspaikan 
on toimitettava viipymättä valituskirjelmä ja 
siihen liittyvät asiakirjat sekä lausuntonsa 
asiasta valitusviranomaiselle. Valitus on käsi
teltävä kiireellisesti. 

Kurinpitorangaistusta ei saa panna täytän
töön ennen kuin päätös on lainvoimainen. Jos 
päätöksestä on valitettu lääninoikeuteen, ran
gaistuksen saa kuitenkin panna täytäntöön sen 
jälkeen kun lääninoikeus on antanut päätök
sensä valituksen johdosta. Kurinpitorangaistus 
voidaan kuitenkin panna välittömästi täytän
töön, jollei täytäntöönpano siviilipalvelusmie
hen jäljellä olevana palvelusajan kuluessa muu
toin ole mahdollista. 

55§ 
Muutoksenhaku tietojen luovuttamista 

koskevaan päätökseen 

Jos palveluspaikka on kieltäytynyt luovutta
masta tietoja siviilipalvelusmiesrekisteristään, 
tiedon pyytäjä voi hakea päätökseen muutosta 
valittamalla työministeriöön. Valituskirjelmä 
on toimitettava ministeriöön 30 päivän kulues
sa siitä päivästä, jona päätös on annettu tiedon 
pyytäjälle tiedoksi. 

Työministeriön 1 momentissa tarkoitetun va
lituksen johdosta antamaan päätökseen voi
daan hakea muutosta siten kuin muutoksen
hausta hallinto-asioissa annetussa laissa (154/ 
50) säädetään. 

56§ 
Valituskielto 

Edellä 10 §:n 1 momentissa sekä 52 ja 
53 §:ssä tarkoitettuihin työministeriön päätök
siin ei saa hakea muutosta valittamalla. 

57§ 
Muutoksenhausta hallintoasioissa annetun lain 

soveltaminen 

Sen lisäksi, mitä 52-56 §:ssä säädetään, 
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sovelletaan muutoksenhausta hallintoasioissa 
annettua lakia. 

10 luku 

Erityisiä säännöksiä 

58§ 

Siirtyminen asevelvollisuuslain mukaiseen 
palvelukseen 

Siviilipalvelusve1vollisen, joka haluaa suorit
taa asevelvollisuuslain mukaista palvelusta, on 
haettava tätä kirjallisesti työministeriöitä tai 
sotilaspiirin päälliköltä. Hakemus on viipymät
tä hyväksyttävä, jos siinä ilmoitetaan, ettei 
1 §:ssä tarkoitettu vakaumus enää estä asevel
vollisuuslain mukaisen palveluksen suorittamis
ta. Hakemusta ei saa tehdä enää siviilipalve
luksen alettua. 

Jos 1 momentissa tarkoitettu hakemus on 
tehty siviilipalvelusvelvollisen saatua määräyk
sen siviilipalvelukseen, määräys on peruutet
tava. Hakija on hyväksymisen jälkeen vapau
tettu siviilipalveluksen suorittamisesta. 

Työministeriön ja sotilaspiirin päällikön on 
viipymättä ilmoitettava hakemuksen hyväksy
misestä toisilleen. 

59§ 

Siirtyminen siviilipalvelukseen 

Jos asevelvollisuuslain mukaista palvelusta 
suorittava tekee 6 §:ssä tarkoitetun hakemuk
sen, hänet on välittömästi kotiutettava, jollei 
hän suostu jatkamaan palvelusta aseellisena tai 
aseettomana siviilipalvelukseen siirtymiseen 
saakka. 

Jos asevelvollinen tekee 6 §:ssä tarkoitetun 
hakemuksen saatuaan määräyksen asevelvolli
suuslain mukaiseen palvelukseen, on määräys 
peruutettava. 

60 § 

Palvelusaika siirryttäessä varusmies
palveluksesta siviilipalvelukseen 

Suoritettu varusmiespalvelusaika otetaan 
huomioon siviilipalvelusaikaa laskettaessa si
ten, että työministeriö määrää jäljellä olevan 
siviilipalvelusajan aseellista palvelusta suoritta
neen osalta lyhyimmän asevelvollisuuslaissa 
säädetyn aseellisen palveluksen palvelusajan ja 
aseettomana palvelleen osalta aseettoman pal-

veluksen palvelusajan sekä siviilipalvelusajan 
suhteessa. 

Mitä tässä pykälässä säädetään, ei koske 
täydennyspalvelusvelvollista. 

Jos palvelus 59 §:n 1 momentin mukaan 
jatkuu keskeytymättä, siviilipalvelusajan laske
taan alkavan hakemuksen hyväksymisestä, hy
väksymispäivä mukaan lukien. 

61 § 

Ylipalvelu luvatlomasta poissaolasta 

Luvattomia poissaolovuorokausia siviilipal
veluksesta ei lasketa palvelusaikaan. 

62 § 

Poliisin virka-apu 

Poliisin on palveluspaikan pyynnöstä toimi
tettava palveluspaikkaan ilman laillista estettä 
palveluksesta poissa oleva siviilipalvelusmies, 
jollei tämä kirjallisesti ilmoita poliisille tai 
palveluspaikalle kieltäytyvänsä palveluksesta. 

63 § 

Hallintomenettelylain soveltaminen 

Tämän lain mukaista hallintoasiaa käsitel
täessä on noudatettava hallintomenettelylakia 
(598/82) myös silloin, kun asiaa käsittelee 
sellainen palveluspaikka, jossa muutoin ei so
velleta hallintomenettelylakia. 

64 § 

Tarkemmat säännökset ja määräykset 

Tarkemmat säännökset tämän lain täytän
töönpanosta annetaan asetuksella. 

Työministeriö voi antaa tarvittaessa palve
luspaikoille ja siviilipalvelusvelvollisille mää
räyksiä siviilipalveluksen järjestämisestä ja suo
rittamisesta. 

11 luku 

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset 

65 § 

Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan päivänä tammi
kuuta 1992. 

Tällä lailla kumotaan: 
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1) aseettomasta palveluksesta ja siviilipalve
luksesta 21 päivänä helmikuuta 1969 annettu 
laki (132/69) siihen myöhemmin tehtyine muu
toksineen; ja 

2) eräiden vakinaisesta palveluksesta kieltäy
tyvien asevelvollisten rankaisemisesta 14 päivä
nä tammikuuta 1972 annettu laki (23/72). 

66 § 

Ennen vuotta 1987 siviilipalvelukseen määrätyn 
palvelusaika 

Ennen 1 päivää tammikuuta 1987 siviilipal
velukseen määrätyn palvelusaika on 360 päi
vää. 

67 § 

Lain soveltaminen aikaisemman lain nojalla 
siviilipalvelukseen määrättyyn 

Tämän lain säännöksiä sovelletaan myös 
siviilipalvelusmieheen, joka on aloittanut pal
veluksensa ennen tämän lain voimaantuloa. 

Siviilipalvelusta vähintään 395 päivää suorit
tanut siviilipalvelusmies vapautuu palvelukses-

ta lain tullessa voimaan ja hänen siviilipalve
lusvelvollisuutensa katsotaan päättyneeksi. 

68 § 
Aikaisemmat rikossäännökset 

Mitä tässä laissa on säädetty siviilipalvelus
rikoksesta ja täydennyspalvelusrikkomuksesta 
sekä niiden rangaistusten täytäntöönpanosta, 
on lain voimaantulon jälkeen sovellettava sii
hen, joka on aikaisemman lain nojalla tuomittu 
siviilipalveluksen välttämisestä tai siviilipalve
lusmiehen kuuliaisuusrikoksesta. 

69 § 
Vankeusrangaistusten lyhentäminen 

Henkilö, joka on tuomittu ennen tämän lain 
voimaan tuloa siviilipalveluksen välttämisestä 
tai siviilipalvelusmiehen kuuliaisuusrikoksesta 
yli 197 päivän pituiseen vankeusrangaistukseen, 
vapautetaan suorittamasta 197 päivää ylittävää 
osaa vankeusrangaistuksesta. Vapautuksesta 
päättää vankilanjohtaja. 

Rangaistus, jonka osan suorittamisesta tuo
mittu on 1 momentin nojalla vapautunut, 
katsotaan täysin suoritetuksi. 
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2. 
Laki 

palvelukseen kutsutun asevelvollisen työ- tai virkasuhteen jatkumisesta annetun lain 
muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään palvelukseen kutsutun asevelvollisen työ- tai virkasuhteen jatkumisesta 1 päivänä 

joulukuuta 1961 annettuun lakiin (570/61) uusi 1 a § seuraavasti: 

1 a § 
Tätä lakia sovelletaan myös siviilipalvelus-

lain ( / ) nojalla palvelukseen määrätyn 
työ- tai virkasuhteen jatkumiseen. 

Helsingissä 11 päivänä lokakuuta 1991 

Tämä laki tulee voimaan päivänä tammi
kuuta 1992. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Työministeri Ilkka Kanerva 


