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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
civiltjänstlag och lag om ändring av lagen om fortbestånd av till 
tjänstgöring inkallad värnpliktigs arbets- och tjänsteförhållande 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås att lagen om 
vapenfri tjänst och civiltjänst, som ändrats 
tillfälligt så att ändringarna upphör att gälla 
vid utgången av år 1991, skall ersättas med en 
permanent civiltjänstlag från ingången av år 
1992. Samtidigt föreslås att lagen om fortbe
stånd av till tjänstgöring inkallad värnpliktigs 
arbets- och tjänsteförhållande skall ändras. 

Avsikten är att de som av allvarliga samvets
skäl som grundar sig på övertygelse hindras att 
fullgöra sin tjänstgöring enligt värnpliktslagen i 
stället skall kunna fullgöra civiltjänst under 
fredstid som ersättande tjänst. Ä ven civiltjän
sten skall grunda sig på stadgandet i 75 § l 
mom. regeringsformen om skyldighet att delta 
i landets försvar. Målet är att civiltjänsten skall 
utgöra en allmän medborgarfostran och omfat
ta arbete som är till nytta för samhället. Enligt 
förslaget skall civiltjänst beviljas dem som 
ansöker om civiltjänst, utan att hans övertygel
se prövas. 

Tiden för civiltjänsten föreslås vara 395 
dagar, och därmed 85 dagar kortare än den 
nuvarande civiltjänstgöringstiden. Förslaget in
nebär att civiltjänstgörarna inte kommer att ha 
tjänstgöring som motsvarar repetitionsövning
ar. De som fullgjort sin beväringstjänst och 
ansökt om civiltjänst skall under vissa förut
sättningar vara skyldiga att delta i komplette
rande tjänstgöring. 

Avsikten med denna proposition är att skapa 
en grund för utvecklande av civiltjänsten som 
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en självständig tjänstgöringsform. Avsikten är 
att civiltjänstärendena skall koncentreras till 
arbetsministeriet Till civiltjänstorganisationen 
skall även höra civiltjänstcentraler, som sköter 
förvaltningen och utbildningen. Det arbete som 
utförs av delegationen för civiltjänstärenden 
skall betona samarbete mellan de myndigheter 
som svarar för civiltjänsten och de som svarar 
för tjänstgöring enligt värnpliktslagen. Civil
tjänst skall utom på de nuvarande tjänstgöring
sställena kunna fullgöras bland annat i uppgif
ter inom kyrkan och vissa allmännyttiga pri
vaträttsliga samfund. 

Enligt förslaget skall fängelsestraffet för väg
ran att fullgöra civiltjänst motsvara hälften av 
den återstående tjänstgöringstiden. För vägran 
att fullgöra kompletterande tjänstgöring skall 
bötesstraff kunna dömas ut. 

Till lagen om fortbestånd av till tjänstgöring 
inkallad värnpliktigs arbets- och tjänsteförhål
lande föreslås ett stadgande om att lagen även 
skall tillämpas på dem som fullgör civiltjänst. 
Det föreslås att lagen om bestraffning av vissa 
värnpliktiga för vägran att fullgöra aktiv tjänst 
skall upphävas eftersom den är onödig. 

Civiltjänstlagen avses gälla enbart civiltjänst. 
Samtidigt med denna proposition avlåts en 
proposition med förslag till lag om ändring av 
värnpliktslagen. I den föreslås att stadgandena 
om vapenfri tjänst skall tas in i värnpliktslagen. 

Avsikten är att de förslagna lagarna skall 
träda i kraft vid ingången av år 1992. 
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ALLMÄN MOTIVERING 

l. Propositionens samhälleliga be
tydelse 

Regeringsformen innehåller ett stadgande 
om skyldigheten att delta i fäderneslandets 
försvar. Enligt det är varje finsk medborgare 
skyldig att delta i färdemeslandets försvar eller 
biträda härvid. 

I värnpliktslagen (452/50) stadgas om värn
plikten, som gäller varje finsk manlig medbor
gare. Vapenfri tjänst och civiltjänstgöring be
rörs av lagen om vapenfri tjänst och civiltjänst 
(132/69). Den har temporärt blivit ändrad 
genom en lag från år 1985 (647/85), nedan 
interimslagen, som gäller 1987-1991. Enligt 
interimslagen skall en värnpliktig, som av 
allvarliga samvetsskäl vilka grundar sig på 
religiös eller etisk övertygelse hindras att full
göra sin värnplikt i vapentjänst i den ordning 
som är stadgad i värnpliktslagen, på ansökan 
befrias från vapentjänst i fredstid. Han skall 
förordnas att fullgöra vapenfri tjänst eller i 
andra hand civiltjänst, om samvetsskäl hindrar 
vapenfri tjänst. 

Genom ifrågavarande stadganden har reli
gions- och samvetsfriheten, om vilka stadgas i 
regeringsformen, och skyldigheten att delta i 
landets försvar sammanjämkats på ett sätt som 
tillåter fullgörande av försvarsskyldigheten på 
annat sätt än i vapentjänst i den ordning som 
stadgas i värnpliktslagen. 

Riksdagens grundlagsutskott konstaterade i 
sitt uttalande (GrUU 10/1985 rd) till försvars
utskottet om den regeringsproposition som 
gällde interimslagen (RP 8/1985 rd) att det är 
fråga om en sådan civiltjänstskyldighet som 
under fredstid omedelbart ersätter den väpnade 
och vapenfria tjänstgöring som baserar sig på 
skyldigheten att delta i fäderneslandets försvar. 
Civiltjänsten bör enligt utlåtandet vad syftet 
beträffar jämställas med fullgörande av för
svarsskyldigheten i aktiv trupp, även om civil
tjänsten i fråga om sitt innehåll synnerligen 
avsevärt skiljer sig från fullgörandet av för
svarsskyldigheten i aktiv trupp. Med hänvis
ning till jämlikhetsprincipen i regeringsformen 
förutsattes i utlåtandet att civiltjänsten bör 
vara samhällsnyttig och att olika tjänstgörings-

former i fråga om sina totala påfrestningar så 
nära som möjligt motsvarar varandra. 

I den proposition som nu avlåts har landets 
försvar getts en vid tolkning, eftersom det av 
tradition är svårt att överhuvudtaget betrakta 
civiltjänst som deltagande i fäderneslandets 
försvar eller biträdande därvid. Avsikten är att 
orsaker som bygger på övertygelse och hindrar 
fullgörandet av sådan väpnad tjänst som utgör 
det centrala innehållet i försvarsskyldigheten 
skall beaktas. Med landets försvar kan inom 
civiltjänst t.ex. förstås fredssträvanden, interna
tionellt ansvar, miljöskydd och utvecklande av 
medborgarnas praktiska färdigheter. 

Civiltjänst och sådan tjänstgöring om vilken 
stadgas i värnpliktslagen är enligt propositio
nen båda sätt att fullgöra försvarsskyldigheten. 
Fullgörande av sådan tjänstgöring om vilken 
stadgas i värnpliktslagen är det huvudsakliga 
sättet, men en värnpliktig kan av allvarliga 
samvetsskäl ersätta den med civiltjänst och 
därmed befrias från vapentjänst under fredstid. 
Övertygelsen skall konstateras genom den värn
pliktiges försäkran. 

Avsikten är att civiltjänsten skall utvecklas 
som en självständig tjänstgöringsform. I pro
positionen har man frångått principen enligt 
vilken likställdheten skall kunna genomföras 
genom att samma normer tillämpas på bevärin
gar och civiltjänstgörare. På grund av tjänst
göringsformernas olikhet i praktiken har prin
cipen inte alltid kunnat ha en sådan förenhet
ligande inverkan på tjänstgöringsförhållandena 
som eftersträvades när interimslagen stiftades. 

De tjänstepliktigas ställning bör för likställd
hetens skull vara så enhetlig som möjligt och 
därför har värnpliktslagstiftningen beaktats i 
propositionen. Till den del något stadgande har 
en annan grund eller lämpar sig dåligt för 
civiltjänst, avviker de föreslagna stadgandena 
dock från värnpliktslagstiftningen. 

2. Nuläget och ärendets beredning 

2.1. N uläget 

2.1.1. Lagstiftning 

Enligt de permanenta stadgandena lagen 
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om vapenfri tjänst och civiltjänst, vilka tilläm
pades fram till 1987, bör den värnpliktige göra 
en anmälan hos militärmyndigheterna om att 
sådana samvetsskäl som hindrar fullgörandet 
av vapentjänst föreligger, och till stöd för 
anmälan förete en utredning om äktheten i sin 
övertygelse. Beordrande till civiltjänst meddelas 
av värnpliktsprövningsnämnden. Civiltjänstgö
ringstiden är 360 dagar. Arbetsministeriet har 
till uppgift att ordna civiltjänstgöringen, vilket 
innefattar placering av civiltjänstgörare vid 
civiltjänstgöringsinrättningar i uppgifter inom 
staten, kommuner, kommunalförbund och uni
versi tetscen tralsj ukh u s. 

Lagen har delvis ändrats temporärt för åren 
1987-1991. Genom interimslagen stadgades 
att civiltjänstgöringen är 480 dagar och pröv
ningen av övertygelsen slopades. I regerings
propositionen motiverades detta med att över
tygelsen mäts genom en längre tjänstgöringstid. 
Befrielse förutsätter en skriftlig ansökan. An
sökan bör innehålla en anmälan om sådana 
allvarliga samvetsskäl vilka grundar sig på 
religiös eller etisk övertygelse och hindrar 
fullgörandet av värnplikten som vapentjänst 
eller vapenfri tjänst. Om befrielse beslutar 
uppbådsnämnden eller chefen för militärdi
striktet. I samband med att interimslagen stif
tades gavs separat en permanent lag om befri
else för Jehovas vittnen från fullgörandet av 
värnplikt i vissa fall (645/85) . 

Civiltjänstgöring består enligt interimslagen 
närmast av utbildning i anslutning till rädd
ningsförvaltningens område eller första hjäl
pens område inom social- och hälsovårdsför
valtningen samt, i anknytning därtill, av prak
tiska övningar och arbete. Genom förordning 
stadgades att utbildningen pågår ca två måna
der. Inställelse till tjänstgöring sker i kontin
genter. 

statsrådet kan vid behov ålägga statens 
civilförvaltningsenheter att placera civiltjänst
görare. statsrådet har årligen fastställt en plan 
för placeringen av civiltjänstgörare. Delegatio
nen för civiltjänstärenden, som tillsatts av 
statsrådet, har biträtt arbetsministeriet i egen
skap av ett organ som bereder ärenden och 
avger utlåtanden. 

Interimslagen syftade i större utsträckning 
än tidigare till att förenhetliga civiltjänstgörar
nas tjänstgöringsförhållanden med andra värn
pliktigas. Normer för beväringar, även huvud
stabens stående bestämmelser, skulle i tillämp
liga delar även gälla civiltjänstgörare bl.a. i 

fråga om tjänstgöringstid per dag och övrig 
tjänstgöring. Dessutom preciserades det disci
plinära förfarandet i fråga om civiltjänstgörare, 
i vilket togs med ett förfarande för ändrings
sökande 

Tjänstgöring som ersätter repetitionsövning
ar infördes för sådana som fullgjort sin värn
plikt och som vägrat infinna sig till repetitions
övningar i reserven. Enligt lagen kan en civil
tjänstepliktig i fredstid kallas till sammanlagt 
högst 75 dagars tjänstgöring i stället för repe
titionsövningar. 

En förlängning av tjänstgöringstiden innebar 
också att fängelsedomarna för dem som vägrat 
utföra civiltjänst förlängdes, i praktiken från 9 
till 12 månader. Interimslagen ändrades dock 
med en lag som trädde i kraft den l mars 1991 
(363/91) så att straffet är hälften av den 
återstående tjänstgöringstiden, och den som 
avtjänat minst 8 månader av straffet anses helt 
ha avtjänat sitt straff och fullgjort sin tjänst
göringsplikt. 

2.1.2. Praxis 

På 1980-talet var det i genomsnitt 2 % av de 
åldersklasser som infann sig till tjänstgöring 
som ansökte om civiltjänst, vilket årligen har 
varit ca 600-800 män. Antalen har inte 
nämnvärt påverkats av att prövningen av 
övertygelsen slopats och tjänstgöringstiden för
längts. Däremot har antalet personer som 
ansöker om tjänstgöring som ersätter repeti
tionsövningar under interimslagens tid ökat så 
att det årligen varit i genomsnitt 800, medan 
det före 1987 årligen var ett par hundra. Nedan 
finns statistik över detta. 

Befrielsen för Jehovas vittnen från fullgöran
det av värnplikt i fredstid minskade betydligt 
det totala antalet sådana som avtjänade fäng
elsestraff på grund av att de vägrat göra 
civiltjänst Antalet övriga som vägrat göra 
civiltjänst har dock stigit under interimslagens 
tid. Orsaken har oftast uppgetts vara den 
förlängda tjänstgöringstiden. Före interims
lagen var det årligen i genomsnitt fem andra än 
Jehovas vittnen som vägrade göra civiltjänt. 

statistik över civiltjänsten under interims
lagens giltighetstid: 
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Godkända Vägrat delta i Polisanmälningar 
för repetitions- på grund av vägran 
civiltjänst övningar all fullgöra civiltjänst 

1987 821 678 28 
1988 635 807 16 
1989 8341) 710 40 
1990 685 l 000 30 

l) År 1989 deltog två åldersklasser i uppbåden. 

Det mål som har uppställts för civiltjänstgö
ringen i interimslagen har främst varit förknip
pat med tillvägagångssättet i olika undantags
situationer. Betonandet av räddnings
förvaltningens område och första hjälpens om
råde har dock i praktiken inte genomförts bl.a. 
av orsaker som bygger på övertygelse och på 
grund av att tjänstgöringsställenas behov har 
stått konflikt med detta mål. Målet som skri
vits in i lagen har gett upphov till tjänstgörings
vägran, eftersom vissa civiltjänstgörare har 
ansett att målet strider mot deras övertygelse. 

Arbetsministeriet har haft den centralaste 
ställningen vid verkställandet av civiltjänsten, 
även om avsikten var att också andra ministe
rier skulle delta i ordnandet av tjänstgöringen . 
statsrådet har fastställt att uppgiften att place
ra civiltjänstgörare ankommer på förvaltning
senheterna, som har varit utbildningscentralen 
för fångvård (1991 skyldighet att placera 20 
män), inrikesministeriet (18), skolstyrelsen (89), 
medicinalstyrelsen (246) och socialstyrelsen 
(163) samt arbetsministeriet (46). Den nuvaran
de social- och hälsostyrelsens placeringsskyldig
het har utgjort över hälften av den totala kvot 
som statsrådet har fastställt. Reformeringen av 
civiltjänstförvaltningen och decentraliseringen 
a v placeringen av civiltjänstgörare har inte 
genomförts i någon nämnvärd utsträckning. 
Ändringen har följts av ett ännu mer byråkra
tiskt och stelt system där olika myndigheters 
arbete delvis överlappar varandra. Decentrali
sering har förvaltningsmässigt och ekonomiskt 
sett visat sig vara oändamålsenlig, eftersom det 
finns relativt få civiltjänstgörare. 

Civiltjänsten inleds i allmänhet med en ca två 
månaders utbildningsperiod. Resten av tiden är 
arbetstjänst vid det egentliga tjänstgöringsstäl
let. Tjänstgöringsstället har av praktiska skäl, i 
synnerhet på grund av möjligheten med upp
skov och förflyttning av kontingent bestämts 
först under utbildningsperioden, vilket har gett 
upphov till ovisshet och missnöje bland civil-

tjänstgörare och civiltjänstgöringsinrättningar. 
Reformerna har inte medfört att antalet tjänst
göringsställen bättre än tidigare motsvarar be
hovet. Antalet platser har varit tillräckligt. 
Problemet har däremot varit att civiltjänstgö
ringsinrättningarnas önskemål och civiltjänst
görarnas utbildning och arbetserfarenhet inte 
alltid har motsvarat varandra. 

2.1.3. Översikt av utländsk lagst~ftrling 

Sverige 

I Sverige motsvaras civiltjänst av vapenfri 
tjänst. Tjänstgöringstiden för vapenfria är 420 
dagar, vilket innefattar en basperiod om 
270-360 dagar. Repetitionsövningarna omfat
tar sammanlagt 120 dagar indelade i högst fem 
tjänstgöringsperioder. Basperioden för den kor
taste civiltjänstgöringen är 220-245 dagar. 
Dessutom innefattar tjänsteplikten fem repeti
tionsövningar om 21 dagar. Ett organ som 
lyder under försvarsministeriet (vapenfristyrel
sen) har sörjt för prövningen av övertygelse, 
anorduandet av tjänstgöringen och fastställan
det av de tjänstepliktigas uppgifter i krigstid. 
Tjänstgöringen fullgörs i uppgifter inom offent
liga samfund och genom regeringens beslut 
även inom föreningar och stiftelser. 

Avsikten med vapenfri tjänst är att den skall 
utgöra en del av totalförsvaret. Avsikten är att 
tjänstepliktiga skall ha beredskap att utföra 
civila uppgifter i krisförhållanden. I basperio
den ingår inledande utbildning som bl.a. inne
håller första hjälp och räddningsutbildning. 
Alternativet till vapenfri tjänst är en tvåårig 
tjänstgöring i något u-land. 

Vägran att fullgöra tjänstgöring medför först 
böter och, om vägran fortsätter, ett 2--4 
månaders ovillkorligt fängelsestraff. 

Norge 

Värnplikten räcker 12-15 månader och ci
viltjänsten, som föregås av en prövning av 
övertygelsen, 16 månader. Med undantag av 
försvarsminsteriets lagberedningsansvar an
kommer civiltjänsteärendena på justitieministe
riet under vilket lyder två "civiltjänstläger". I 
dem ordnas ett egentligt tjänstgöringsställe och 
för en del av de tjänstepliktiga en ca sex veckor 
lång inledande utbildning. Aven t.ex. Jehovas 
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vittnen fullgör sin tjänsteplikt i dessa "läger". 
Utom inom den offentliga förvaltningen kan 
civiltjänst även fullgöras i föreningar och stif
telser. Vägran att fullgöra tjänstgöring kan 
medföra fängelse från 3 månader till 2 års. 

Danmark 

Värnplikten räcker i allmänhet 9-12 måna
der, i vissa specialgrupper 4 månader, och 
tjänstgöring i befolkningsskyddsuppgifter inom 
civilförsvaret 8 månader. Den tjänstepliktig 
inkallas antingen till värnplikt eller befolknings
skydd. Vapenvägrare får utföra alternativt ci
vilt arbete av motsvarande längd på ansökan. 
Värnplikten kan i princip även fullgöras som 
u-landsarbete i 24 månader. 

Ärenden som ansluter sig till civilt arbete hör 
till "v:.ernepligtstyrelsen" som lyder under för
svarsministeriet. Det civila arbetet inbegriper 
en ca tre veckor lång utbildningsperiod. Ett 
egentligt tjänstgöringsställe kan t.ex. vara upp
gifter inom social- eller kulturbranschen, freds
eller miljöskyddsorganisationer eller inom kyr
kan. Vägran att fullgöra tjänstgöring medför 
böter eller högst ett års fängelsestraff. I prak
tiken är straffet i allmänhet inte längre än 
värnplikten. 

2.2. Beredningsskeden och beredningsmaterial 

2.2.1. Beredningsorgan 

I sitt svar på regeringens proposition om den 
temporära lagstiftningen inneslöt riksdagen ett 
utlåtande enligt vilket regeringen förutsätts se 
till att den förefintliga personalens arbets- eller 
tjänsteförhållanden inte äventyras då civiltjän
stepliktiga utplaceras. Regeringen bör dra för
sorg om anorduandet av tjänstgöring som 
ersätter repetitionsövningarna. Utbildnings
platser för civiltjänstepliktiga bör vid behov 
planeras också inom andra förvaltningsområ
den än räddningsförvaltningen och social- och 
hälsovårdsförvaltningen. Regeringen bör vidta 
behövliga åtgärder för att avhjälpa de bristfäl
ligheter inom disciplinsystemet för civiltjänste
pliktiga som framgår av grundlagsutskottets 
utlåtande. Riksdagen förutsatte att regeringen 
även ser till att de olika förvaltningsområdena 
ges tillräckliga förutsättningar att genomföra 
civiltjänstsystemet 

Beredningen av reformerna inleddes i en 
arbetsgrupp som tillsatts av försvarsministeriet 
för uppföljning av civiltjänsten och som hade 
till uppgift att följa verkningarna av interims
lagen och den praktiska tillämpningen av ar
rangemangen för att reformera civiltjänstgö
ringen samt förberedande åtgärder som bered
ningen av en bestående reform av lagstiftningen 
förutsätter genom att samla sådant material 
som behövs vid lagberedningen och genom att 
utföra utredningar som eventuellt behövs. Ar
betsgruppen lämnade sin rapport till försvars
ministeriet den 28 februari 1990. 

Arbetsgruppen föreslog att en separat per
manent civiltjänstlag stiftas och att stadgande
na om vapenfri tjänst överförs till värnpliktsla
gen. Allmän medborgarfostran bör stadgas 
som mål för civiltjänsten och samhällsnyttigt 
arbete som dess innehåll. Arbetsgruppen för
höll sig negativt till en återgång till förfarandet 
med prövning av övertygelsen. Majoriteten i 
arbetsgruppen tyckte att civiltjänstgöringstiden 
på grund av sin särprägel vad innehåll och 
uppbyggnad beträffar bör vara klart längre än 
vapentjänsten, dvs. 14--16 månader. Minorite
ten understödde en förkortning av tjänstgörings
tiden till 11-12 månader. Enligt arbetsgruppen 
skall civilitjänstgörares skyldighet att delta i 
repetitionsövningar slopas, men ersättande 
tjänstgöring bör ordnas för sådana som ansökt 
om civiltjänst efter att ha fullgjort värnplikt. 
Arbetsgruppen föreslog dessutom att straffen 
för sådana som dömts för civiltjänstbrott skall 
lindras och att disciplinsystemet skall ändras. 

Arbetsgruppen betonade att förvaltningsför
farandet bör förenklas och att den högsta 
ledningen, övervakningen och utvecklaodet 
skall koncentreras till arbetsministeriet. Arbets
gruppen föreslog att en särskild civiltjänstcent
ral skall inrättas för skötseln av uppgifter inom 
förvaltningen och för civiltjänstutbildning. 
Dessutom bör civiltjänst möjliggöras i allmän
nyttiga privaträttsliga samfund. Majoriteten av 
arbetsgruppen ansåg att civiltjänst skall kunna 
fullgöras endast i Finland. 

Lagberedningsansvaret i fråga om civiltjänst 
överfördes den l december 1990 på arbetsmi
nisteriet genom en lag om ändring av 3 § lagen 
om ministeriernas i statsrådet antal och allmän
na verksamhetsområde (995/90). Samtidigt för
utsatte riksdagen att regeringen vidtar åtgärder 
för att säkerställa ett intimt samarbete mellan 
arbetsministeriet och försvarsministeriet i så-
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dana frågor som gäller beredning och utveck
lande av lagstiftningen om civiltjänst. 

2.2.2. Remissutlåtanden 

Om propositionsförslaget begärdes den 20 
september 1990 utlåtanden av utrikesministe
riet, justitieministeriet, inrikesministeriet, för
svarsministeriet, finansministeriet, undervis
ningsministeriet, social- och hälsovårdsministe
riet, miljöministeriet, fångvårdens utbildnings
central, räddningsförvaltningens utbildnings
central, huvudstaben, yrkesutbildningsstyrel
sen, skolstyrelsen, medicinalstyrelsen, social
styrelsen, dataombudsmannens byrå, kyrkosty
relsen, kyrkostyrelsen för ortodoxa kyrkosam
fundet i Finland, Finlands stadsförbund, Suo
men Kunnallisliitto, yrkeskurscentralen i Jyväs
kylä, yrkeskurscentralen i Kuopio, yrkeskurs
centralen i Vasa, Otavan opisto och Aseis
takieltäytyjäliitto-Vapenvägrarförbundet r. y. 
Den 9 april 1991 begärdes även ett utlåtande av 
arbetarskyddsstyrelsen och riksarkivet. Delega
tionen för civiltjänstärenden har behandlat 
förslaget vid sitt möte den 19 april 1991. 

Utlåtandena om lagförslagets allmänna linjer 
har i huvudsak varit positiva. Huvudstaben har 
ansett att det finns grunder för att tjänstgö
ringstiden på 16 månader skall bibehållas. En 
förkortning av den nuvarande tjänstgöringsti
den med över 1-2 månader strider inte i sig 
mot jämlikhetsprincipen och försvarshänsyn. 
Däremot skulle en kortare tid än detta förut
sätta en återgång till prövning av övertygelsen. 
Enligt huvudstaben skall syftet med tjänstgö
ringen i stort förstås utvecklande av beredska
pen på sådana delområden inom landets för
svar som inte strider mot civiltjänstgörarnas 
övertygelse. Civiltjänsten bör genomföras så att 
beväringarna med beaktande av jämlikhets
principen inte försätts i en sämre ställning än 
civiltjänstgörarna. 

Vapenvägrarförbundet anser att civiltjänsten 
bör vara lika lång som den kortaste bevärings
tjänsten, dvs. 240 dagar. Inom civiltjänst bör 
freds-, miljöskydds- och utvecklingssamarbete 
betonas, och det bör också vara möjligt att 
fullgöra tjänstgöringen utomlands. Den komp
letterande tjänstgöringen bör helt slopas. En 
civiltjänstcentral som är underställd arbetsmi
nisteriet och sköter förvaltningsmässiga uppgif
ter samt sörjer för placeringen av civiltjänstgö
rare bör grundas. 

3. Propositionens verkningar i 
fråga om organisation och per
sonal 

Civiltjänstepliktiga kommer inte längre i 
kontakt med militärmyndigheterna utom när 
de ansöker om civiltjänst. Den föreslagna lagen 
innebär att beslutsfattande som gäller individen 
överförs från militärdistriktens staber till ar
betsministeriet, som övervakar de civiltjänstep
liktiga. För att arbetsministeriet skall kunna 
sköta de nya uppgifterna, bör dess verksam
hetsförutsättningar tryggas genom att tillräck
ligt stor personal anvisas att sköta civiltjänsteä
renden. Arbetsministeriets och civiltjänstcentra
lernas personalbehov tillgodoses genom interna 
åtgärder. 

En central del av förvaltningsuppgifterna 
skall skötas av civiltjänstcentralerna. För när
varande ordnas utbildning av civiltjänstgörare 
vid yrkeskurscentralerna i Jyväskylä, Kuopio 
och Vasa samt vid Otavan opisto. Undervis
ningsanstalternas roll som en del av systemet 
skall förstärkas och deras uppgifter betydligt 
utökas utöver de nuvarande uppgifterna att 
anordna utbildning och repetitionsövningar. 
Undervisningsanstalter som har en kommun 
eller ett kommunalförbund som bakgrundsor
ganisation skall bli civiltjänstcentraler vad be
träffar verkställaodet av civiltjänsten, och per
soner som är förtrogna med området skall 
sköta civiltjänsteärenden samt ansvara för dem. 
Det är således inte nödvändigt att grunda nya 
organisationer. Centralerna placerar civiltjänst
görarna i arbetstjänst och leder, ger råd och 
utbildar civiltjänstinrättningarna när de ordnar 
arbetstjänst. Nytt är bl.a. de ärenden som 
hänför sig till beordrande till tjänstgöring, 
uppskov och anordnande av arbetstjänst. 

Vid förvaltningsenheterna och militärdistrik
tens staber har inte reserverats särskild perso
nal för civiltjänstärenden och därför har refor
men ingen inverkan på antalet anställda vid 
dessa. 

4. Propositionens ekonomiska 
verkningar 

Arbetsministeriets eget personalbehov kan 
tillgodoses genom ministeriets interna åtgärder. 

Avsikten är att arbetsministeriets behov av 
anslag för anordnande av civiltjänst år 1992 
skall hållas på samma nivå som 1991. År 1993, 
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då förpliktelsen som gäller kompletterande 
tjänstgöring senast skall börja förverkligas, 
kommer behovet av anslag att öka med upp
skattningsvis två miljoner mark. 

5. Andra omständigheter som in
verkat på propositionens inne
håll 

5.1. Samband med andra propositioner 

Samtidigt som propositionen med förslag till 
civiltjänstlag kommer avlåts en proposition 
med förslag till ändring av värnpliktslagen att 
avlåtas. Enligt den skall stadganden om vapen
fri tjänst tas in i värnpliktslagen. 

5.2. Samband med internationella avtal 

Både den konvention om medborgerliga och 
politiska rättigheter (FördrS 8/76) som Förenta 
Nationernas generalförsamling godkänt och 
den konvention om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande friheterna 
(FördrS 19/90) som Europarådets medlemssta
ter ingått innehåller bestämmelser om tanke-, 
samvets- och religionsfrihet. För friheten kan 
bara införas sådana begränsningar som är 
lagstadgade xh nödvändiga för att den all
männa säkerheten, ordningen, hälsan eller mo
ralen eller andras grundläggande rättigheter 

och friheter skall skyddas. Båda konventioner
na innehåller förbud mot diskriminering. 

Förenta Nationernas kommittee för de 
mänskliga rättigheterna beslöt den 25 juli 1990 
att Finlands interimslag med beaktande av alla 
omständigheter inte kränkte diskriminerings
förbudet i artikel 26 i konventionen om med
borgerliga och politiska rättigheter i den civil
tjänstgörares fall som hade överklagat hos 
kommitteen. Enligt minoritetens avvikande 
åsikter, som fogats till beslutet, ansågs interims
lagen vara diskriminerande. Också majoriteten 
av kommitteen ansåg att sådana som av äkta 
övertygelse är vapenvägrare och som på grund 
av sin livsåskådning ändå väljer civiltjänst 
måste lida på grund av förlängningen av 
civiltjänsten genom den temporära lagstiftning
en 

Kommissionen för de mänskliga rättigheter
na, som är underställd Förenta Nationernas 
ekonomiska och sociala råd, har rekommende
rat FN:s medlemsstater att överväga tjänstgö
ringsformer som stämmer överens med vapen
vägrarnas övertygelse och att avstå från att 
använda fängelsestraff vid behandlingen av 
dem. Kommissionen har betonat att alternativ 
tjänstgöring bör vara av civil natur och allmän
nyttig och inte ha karaktären av straff. Det
samma rekommenderade Europarådets minis
terkommittee den 9 april 1987. Enligt denna 
rekommendation bör alternativ tjänstgöring 
dessutom i fråga om längden stå i skälig 
proportion till vapentjänsten. 

DETAlJMOTIVERING 

l. Motivering till lagförslagen 

1.1. Civiltjänstlagen 

kap. Allmänna staganden 

l §. Civiltjänsteplikt. Tjänstgöring enligt värn
pi~ •tslagen skall även framledes vara det pri
mära sättet att fullgöra sin skyldighet att 
försvara landet. Den värnpliktige skall med 
hänsyn till allvarliga samvetsskäl som grundar 
sig på övertygelse kunna ersätta den plikt som 

vanligen fullgörs inom försvarsmakten i form 
av civiltjänst, vilket kommer att tillåta att 
religions- och samvetsfrihet samt internatio
nella mänskliga rättigheter beaktas vid fullgö
randet av skyldigheten att försvara landet. 
Befrielsen skall gälla den aktiva truppen och 
reserven, men endast under fredstid. Med
borgarnas ställning i krigstid bestäms även i 
övrigt enligt stadgandena om undantagsförhål
landen. 

Till skillnad från de gällande stadgandena 
förutsätts inte längre antingen religiös eller 
etisk övertygelse som grund för civiltjänste-
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plikt, eftersom denna uppdelning stundom kan 
anses vara konstgjord. Kravet är dock att de 
allvarliga samvetsskälen alltjämt skall grunda 
sig på övertygelse, vilken även skall beaktas då 
tjänstgöringen för den civiltjänstepliktige ord
nas. De allvarliga samvetsskälens förefintlighet 
skall konstateras genom den värnpliktiges för
säkran. En värnpliktige skall inte längre vid 
heder och samvete försäkra att de uppgifter 
han ger om sina samvetsskäl är riktiga såsom 
fallet är enligt den gällande lagen. 

2 §. Civiltjänstens innehåll. Syftet med civil
tjänsten skall vara allmän medborgarfostran. 
Utbildningen för civiltjänstgörarna, vilken åt
minstone omfattar ämnen som behandlar inter
nationella frågor samt freds- och miljöfrågor 
och som utvecklar de medborgerliga färdighe
terna, skall tillsammans med arbetstjänsten i 
anknytning till utbildningen utgöra en sam
manhängande helhet. Arbetstjänsten skall ord
nas enligt civiltjänstgörarens övertygelse och 
tjänstgöringsställenas verksamhetsprinciper. 

Då interimslagen stiftades utgjorde civiltjäns
tens innehåll och form enligt grundlagsutskot
tet inte ett hinder för att civiltjänsten kunde 
anses inbegripas i försvarsskyldigheten och för 
stiftandet av en civiltjänst genom vanlig lag. 
Det torde inte med tanke på civiltjänstens 
ersättande funktion och dess syfte finnas hinder 
för det nu heller. Frågan om rätt att vapen
vägra på grund av övertygelse tas även upp av 
kommitten för grundläggande fri- och rättighe
ter, vilken tillsatts av statsrådet. 

3 §. Tjänstgöringstid i civiltjänst. Den kor
taste tiden för beväringstjänst är 240 dagar och 
den längsta 330 dagar. Av beväringarna tjänst
gör 39 % den kortaste tiden. Den genomsnitt
liga tjänstgöringstiden är minst 285 dagar, ty 
över hälften av beväringarna tjänstgör minst 
9,5 månader och 43% 11 månader. En värn
pliktig som hör till reserven kan dessutom 
inkallas till repetitionsövningar för 40-100 
dagar. Då man överväger längden på en skälig 
tjänstgöringstid för civiltjänstgörare, bör man 
därför inte ha 8 månaders tjänstgöringstid som 
den enda jämförelsepunkten. 

Likställighetsprincipen i regeringsformen 
fastslår att medborgarna har lika skyldigheter 
gentemot samhället, och detta förutsätter att de 
olika tjänstgöringsformerna är sinsemellan 
jämställda. Då grundslagsutskottet behandlade 
interimslagen betonade det att de olika tjänst
göringsformerna i fråga om sina totala påfrest
ningar skulle motsvara varandra så nära som 
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möjligt. Med hänsyn till detta konstaterade 
grundlagsutskottet att t.ex. följande omständig
heter är betydelsefulla: tjänstgöringens fysiska 
och psykiska påfrestningar, tjänstgöringstidens 
längd. förlorad arbets- och utbildningstid, se
paration från familjen och annan invand miljö 
samt de begränsningar i valet av boningsort 
och rörelsefriheteten som tjänstgöringen inne
bär. 

Vid genomförandet av jämlikhetsprincipen 
bör hänsyn tas till de olika utgångspunkterna 
för och sätten att fullgöra tjänstgöringsformer
na. Syftet med civiltjänsten är att erbjuda en 
tjänstfäringsform som respekterar personens 
övertygelse. En stor del av civiltjänstgörarna 
har fler friheter än beväringarna i genomsnitt. 
Civiltjänstgörarna har i allmänhet kortare 
arbetsdagar än beväringarna och regelbundna 
veckaledigheter samt ofta möjlighet att bo 
hemma och bättre möjligheter att studera eller 
förvärvsarbeta på fritiden. Grundlagsutskottet 
konstaterade att begränsningarna av de grund
läggande fri- och rättigheterna gäller civiltjänst
görare endast i den utsträckning detta är 
nödvändigt för fullgörande av själva civiltjäns
teplikten. 

Med beaktande av likställighetsprincipen är 
det motiverat att civiltjänstgörarnas tjänstgö
ringstid är längre på grund av skillnaderna 
mellan de två formerna på tjänstgöring vad 
beträffar hur påfrestande de är och eftersom 
civiltjänstgörarna inte avses vara skyldiga att 
delta i tjänstgöring som motsvarar repetitions
övningar. I motsats till vad som gäller för 
interimslagen skall längden på tjänstgöringsti
den inte användas som mätare av övertygelsen, 
utan syftet med den föreslagna längden är 
uttryckligen att säkerställa garantin för jäm
ställdhet mellan de olika tjänstgöringsformer
na. Målet är en civiltjänst som är allmännyttig 
och som kan anpassas till den civiltjänsteplik
tiges övertygelse. Civiltjänstgöringstiden avses 
vara så lång att den står i skälig proportion till 
beväringstjänsten, och bl.a. beroende på inter
nationella avtal kan det hända att en civil
tjänstgöringstid som är betydligt längre än 
tjänstgöringstiden för beväringar anses ha ka
raktären av ett straff. 

A v ovan nämnda skäl föreslås tjänstgörings
tiden vara 395 dagar, vilket är tre månader 
kortare än för närvarande och en månad längre 
än den som gällde innan interimslagen trädde i 
kraft. 

4 §. Civiltjänstmyndigheter. De mål som upp-
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ställts för utvecklande av förvaltningen har inte 
uppnåtts genom spridning och delegering av 
uppgifterna som hör till civiltjänsten. Rätts
skyddshänsyn kräver att förvaltningen skall 
vara flexibel och snabb samt ha personal som 
är insatt i ärendet. Därför föreslås att ledning
en av civiltjänsten uttryckligen överlåts på 
arbetsministeriet Denna koncentrering innebär 
inte en återgång till det system som gällde före 
år 1987, eftersom ledningen nu även skall 
innefatta författningsberedningsansvar och an
svar för utvecklande av systemet. Arbetsmini
steriet skall även i större omfattning än tidigare 
övervaka det beslutsfattande som gäller indivi
den. Detta är motiverat för uppnående av en 
enhetlig förvaltningspraxis. 

Förslaget innebär att arbetsministeriet skall 
ha en delegation för civiltjänstärenden som 
hjälp i utvecklaodet av civiltjänsten samt som 
kontaktorgan beträffande civiltjänst och tjänst
göring enligt värnpliktslagen. Ett annat syfte 
med delegation är att garantera det samarbete 
mellan arbetsministeriet och försvarsministeriet 
som krävs för beredning av författningar som 
gäller civiltjänst och utvecklande av civil
tjänsten. Delegationen skall även ha en repre
sentant för civiltjänstgörarna, närmast på 
grund av dess tillsyns- och utvecklingsfunktion. 
stadganden om delegationen skulle ges i för
ordningen. 

Tjänstgöringen skall enligt förslaget fullgöras 
vid civiltjänstcentraler och civiltjänstgöringsin
rättningar, vilka gemensamt kallas tjänstgö
ringsställen. Tjänstgöringen skall i regel börja 
med utbildning som centralen anordnar. Dä
refter skall civiltjänstgöraren övergå till arbets
tjänst hos en inrättning, där civiltjänstgörarens 
utbildning, yrkesskicklighet och arbetsförmåga 
skall utnyttjas i så stor omfattning som möjligt. 

5 §. skyldighet att placera civiltjänstgörare. 
statsrådet skall vid behov kunna fastställa 
antalet civiltjänstgörare som årligen placeras 
inom olika förvaltningsområden. Förslaget in
nebär att statsrådet skall fatta dylika beslut 
endast i undantagsfall om antalet civiltjänstgö
rare märkbart överstiger antalet civiltjänstgö
ringsinrättningar som är villiga att placera 
civiltjänstgörare. 

2 kap. Civiltjänstepliktens inträdande 

6 §. Ansökan om civiltjänst. Redan i sam
band med stiftandet av interimslagen konstate-

rades det att prövning av en annan persons 
övertygelse inte hade ansetts kunna motiveras 
tillräckligt hållbart och objektivt. Däremot har 
det faktum att tjänstgöringstiden är betydligt 
längre än vid beväringstjänst visat sig vara 
diskutabelt vad beträffar mänskliga rättigheter 
och lett till att civiltjänstepliktiga vägrat tjänst
göra. 

Därför skall övertygelse konstateras förelig
ga genom den värnpliktiges försäkran. En 
saklig ansökan om civiltjänst skall inte gå att 
avslå, medan komplettering skall inbegäras för 
en bristfällig ansökan. Ä ven ansökan enligt 
interimslagen har skett i form av en anmälan. 
Enligt förslaget skall det inte vara nödvändigt 
att motivera sin övertygelse. 

Ansökan om civiltjänst skall göras antingen 
hos arbetsministeriet eller militärmyndigheten 
på en blankett som ministeriet fastställt. Enligt 
det nuvarande systemet avgörs ansökningarna 
av uppbådsnämnden eller chefen för militär
distriktet. Ändringen kommer att förbättra 
situationen särskilt för de värnpliktiga som av 
principiella skäl inte vill sköta ärenden hos 
militärmyndigheterna. Det skall i överensstäm
melse med den gällande lagen vara möjligt att 
ansöka om civiltjänst tidigast vid uppbådet och 
fram till det att den som hör till reserven 
överförs till lantvärnet. 

Ansökan skall inte kunna göras före uppbå
det, vilket innebär att det inte är möjligt att 
söka sig till civiltjänst som frivillig. Det enda 
fallet i vilket det skall vara möjligt att bli 
civiltjänstepliktig utan uppbåd är när en värn
pliktig vill övergå från frivilligt påbörjad bevä
ringstjänst till civiltjänst. Antalet frivilliga till 
civiltjänst är uppskattningsvis mycket litet. 
Dessutom leder den undersökning av hälsotill
ståndet som hör till uppbådet till att de 
tjänstepliktiga befinner sig i samma ställning 
beträffande tjänsteduglighet. 

De uppbådsskyldiga som fötts i slutet av året 
kan ännu vara minderåriga. Att på grund av 
övertygelse söka sig till civiltjänst skall enligt 
förslaget anses vara en sådan personlig ange
lägenhet som vårdnadshavaren inte kan avgöra 
för den som är under 18 år. 

7 §. Behandling av ansökan om civiltjänst. 
För att den tjänstepliktiges övertygelse skall 
kunna beaktas i ordnaodet av tjänstgöringen 
bör ansökningarna behandlas snabbt. Då upp
bådsnämnden, arbetsministeriet eller chefen för 
militärdistriktet bifaller en ansökan, skall sö
kanden samtidigt befrias från fullgörande av 
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tjänstgöring enligt värnpliktslagen. På motsva
rande sätt skall en civiltjänstepliktig som ansö
ker om att få fullgöra tjänst enligt värn
pliktslagen befrias från fullgörande av civilt
jänst, då arbetsministeriet eller chefen för roi
Iitärdistriktet bifallit ansökan. 

Uppgift om nya civiltjänstepliktiga skall utan 
dröjsmål tillställas arbetsministeriet närmast 
som en kopia av ansökan, som kompletterats 
av staben för militärdistriktet med de uppgifter 
den lämnat ut med stöd av 46 § l mom. 
Arbetsministeriet skall registrera de civiltjäns
tepliktiga, svara för övervakningen av dem och 
ha hand om ordnandet av tjänstgöringen. 
Uppgift om godkända ansökningar skall även 
registreras av staben för militärdistriktet. Ar
betsministeriets registerföring skall inte påverka 
den övervakning och registerföring som an
kommer på staben, eftersom befrielsen inte 
skall gälla under krigstid. stadgandet kommer 
därmed inte att föranleda ändringar i 9 kap. 
förordningen angående tillämpning av värn
pliktslagen. 

8 §. Verkställande av civiltjänst. De allmän
na tidpunkterna för inledande av tjänstgöring 
skall bestämma tidpunkterna för inledande av 
utbildningen. Avsikten är att de civiltjänste
pliktiga i allmänhet skall inleda sin tjänstgöring 
vid dessa tidpunkter. Undantag skall närmast 
vara de tjänstepliktiga som avses i 13 § och 
som övergår direkt från beväringstjänst eller 
som inkallas till tjänstgöring i brådskande 
ordning på grund av sin ålder. Målet är i 
överensstämmelse med nuvarande praxis att 
utbildning skall pågå vid civiltjänstcentralerna 
nästan oavbrutet. Arbetsministeriet skall även 
fastställa tidpunkterna för komletterande 
tjänstgöring. 

Avsikten är att arbetsministeriet och civil
tjänstcentralerna skall komma överens om 
verkställaodet av tjänstgöringen. För närvaran
de har ministeriet och undervisningsanstalterna 
en motsvarande överenskommelse om ordnan
de av utbildning. Ministeriet skall tilldela cent
ralerna civiltjänstepliktiga enligt överenskom
melse och i mån av möjlighet med beaktande 
av de tjänstepliktigas boningsort och önskemål. 
Det föreslås att varje civiltjänstepliktig efter 
detta skall vara underställd en viss central tills 
han blir hemförlovad eller befriad från tjänst
göring. Arbetsministeriet skall dessutom på en 
tjänstepliktigs ansökan kunna överföra honom 
till en annan central. 

Arbetsministeriet skall förse centralen med 

uppgifter om den tjänstepliktige enligt 47 § 3 
mom. och uppgifter om hans önskemål beträf
fande ordnande av tjänstgöringen. Centralen 
skall därefter sända ett förordnande om att 
tjänstgöringen skall inledas vid en viss tid
punkt. Förutom inledande av tjänstgöring med 
utbildning vid en central skall förordnandet 
även i vissa fall kunna gälla direkt placering vid 
civiltjänstgöringsinrättningen. Om den tjänste
pliktige vill ha uppskov med inledande av 
tjänstgöringen, skall han ansöka om detta hos 
centralen, och ändring i centralens beslut kan 
sökas hos arbetsministeriet. 

Civiltjänstgöringsinrättningarna skall infor
mera civiltjänstcentralerna om sina lediga plat
ser och önskemål beträffande civiltjänstgöra
ren. Avsikten är att civiltjänstgörarens lämplig
het för platsen skall kunna utredas bättre 
under utbildningen än för närvarande, då 
social- och hälsostyrelsen eller någon annan 
förvaltningsmyndighet bestämmer tjänstgö
ringsstället enbart utgående från skriftliga per
sonuppgifter. Att myndigheterna har olika pla
ceringspraxis skall inte påverka jämställdheten 
mellan civiltjänstgörarna. Ansökningarna om 
förflyttning från ett ställe till ett annat kommer 
att minska märkbart, i synnerhet eftersom 
centralen skall höra civiltjänstgöraren och ci
viltjänstgöringsinrättningen samt beakta civil
tjänstgörarens övertygelse och önskemål. Re
formen betonar samarbetet och informations
utbytet mellan civiltjänstcentralen och tjänst
göringsinrättningen. Det blir antagligen möjligt 
att bättre än för närvarande beakta det kom
mande tjänstgöringsstället i utbildningen av 
civiltjänstgöraren. 

Civiltjänstgöraren skall bättre än tidigare 
kunna påverka valet av civiltjänstgöringsinrätt
ning, även före utbildningsperioden. Genom 
mångsidiga uppgifter och valbara inrättningar 
kommer civiltjänstgörarnas motivation att hö
jas, genom vilket hela systemets funktionalitet 
förbättras. Eftersom civiltjänstgörarens lämp
lighet utöver hans övertygelse skall vara det 
främsta kriteriet för placeringen kommer både 
samhället och civiltjänstgöraren själv att ha 
största möjliga nytta av detta. 

Om civiltjänstgöraren ändå vill byta civil
tjänstgöringsinrättning, skall han ansöka om 
förflyttning hos civiltjänstcentralen, som i all
mänhet kommer att veta vilka platser som är 
lediga. Centralen skall avgöra ansökan om 
förflyttning efter att ha hört båda inrättningar
na. Ä ven civiltjänstgöringsinrättningen skall 
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kunna ansöka om att civiltjänstgöraren förflyt
tas, varvid centralen efter att ha hört honom 
kan bestämma ett nytt tjänstgöringsställe. 

9 §. Förordnande till civiltjänst. Förordnan
det om tidpunkten för inledande av tjänstgö
ringen skall tillställas den civiltjänstepliktige i 
god tid, dvs. en månad tidigare än för närva
rande så att han hinner förbereda sig för 
tjänstgöringen. Målet skall vara att förordnan
det skickas genast då civiltjänstcentralen anvi
sats ansvaret för den civiltjänstepliktige. Den 
minimitid som skall eftersträvas är två måna
der innan tjänstgöringen inleds. Denna tid skall 
kunna frångås med den tjänstepliktiges samtyc
ke eller på grund av ålder. Iniedandet av 
tjänstgöringen skall kunna skjutas upp endast 
till utgången av det år under vilket den 
tjänstepliktige fyller 28 år. Efter detta skall 
tjänstgöringen inledas så snart som möjligt, 
eftersom tjänsteplikten upphör vid utgången av 
det år då den civiltjänstepliktige fyller 30 år. 

Civiltjänsten skall enligt förslaget inledas 
inom två år efter att ansökan godkänts, om 
inte den tjänstepliktige beviljats uppskov eller 
befriats för viss tid på grund av sitt hälsotill
stånd. Tidsfristen på två år möjliggör en jämn 
fördelning av antalet tjänstepliktiga som inle
der sin tjänstgöring. Dessutom kunde den 
medverka till att förordnandet till tjänstgöring 
når de tjänstepliktiga i god tid. 

3 kap. Befrielse från civiltjänst samt uppskov 
och permission 

lO §. Befrielse av hälsoskäl. Förslaget inne
bär att arbetsministeriet i stället för chefen för 
militärdistriktet avgör ärenden som gäller den 
civiltjänstepliktiges tjänsteduglighet. A v göran
dena skall träffas t.ex. på basis av utlåtande av 
läkaren vid civiltjänstcentralen eller av en 
specialist på läkarens remiss. A v läkarutlåtan
det skall den tjänstepliktiges hälsotillstånd be
träffande fullgörande av civiltjänsten klart 
framgå. Grunderna för befrielse från civiltjänst 
och tjänstgöring enligt värnpliktslagen skall 
vara enhetliga. Det behövs dock endast tre 
tjänsteduglighetsklasser: de som kan fullgöra 
civiltjänst, de som befriats delvis från civiltjänst 
i fredstid och de som befriats helt i fredstid. 
Om en delvis befriad så önskar, får han 
genomgå läkarundersökning redan innan tids
fristen gått ut. 

I övrigt skall beslut om lättnader i tjäntgö-

ringen på grund av sjukdom fattas av tjänst
göringsstället utgående från läkarutlåtandet. 
För sådana kortare sjukledigheter som läkaren 
föreslår för sådana sjukdomar eller skador som 
inte kräver kontroll av tjänsteduglighet kan 
tjänst.göringsstället t.ex. föreskriva vård hem
ma. A ven befrielse från vissa tjänsteuppgifter 
kan komma i fråga. 

Hemförlovning på grund av sjukdom, om 
vilken stadgas i 23 § 2 mom. 3 punkten, blir 
aktuell närmast i fall av en lång sjukledighet 
eller efter flera korta sammanhängande sjukle
digheter. Vad som är en längre sjukledighet 
skall bedömas från fall till fall beroende på 
sjukdomens eller skadans art, men i allmänhet 
skall det vara fråga om ca två månader. 
Hemförlovning kunde ske på basis av utlåtande 
av en läkare som tjänstgöringsstället anvisat 
civiltjänstgöraren. För arbetsministeriets beslut 
om tjänsteduglighet skall vid behov inhämtas 
utlåtande av civiltjänstcentralens läkare eller 
någon annan läkare som är insatt i frågor om 
tjänsteduglighet. Utlåtandet skulle garantera en 
jämlik behandling av de tjänstepliktiga. 

11 §. Befrielse på grund av utländskt med
borgarskap. En civiltjänstepliktig skall på an
sökan kunna befrias från fullgörande av civil
tjänst, om han redan fullgjort tjänstgöring för 
någon annan stat, eller av särskilda skäl om 
han bor varaktigt utomlands. Den tjänsteplik
tige skall befrias, om han fullgjort hela den 
fredstida tjänsteplikten eller minst sex månader, 
vilket även utgör tidsfristen vid beväringstjänst. 
En civiltjänstepliktig som är fast bosatt utom
lands skall dessutom kunna befrias av särskilda 
skäl, om han inte har faktisk anknytning till 
Finland. Förslaget motsvarar värnpliktslagen. 
Ansökan skall dock avgöras av arbetsministe
riet i stället för av försvarsministeriet och 
huvudsta ben. 

12 §. Uppskov. Ansökan om uppskov skall 
göras hos civiltjänstcentralen, vilket skiljer sig 
från nuvarande praxis, då uppskovsärendena 
avgörs av chefen för militärdistriktet. Grunder
na för uppskov skall vara desamma som i 
värn pliktslagen. 

Avsikten är att stadganden om ansökan skall 
utfärdas genom förordning. Syftet är att få in 
ansökningarna i ett så tidigt skede som möjligt. 
Ä ven om de civiltjänstepliktiga fått förordnan
de om inledande av civiltjänst i god tid, har 
ansökan om uppskov eller byte av kontingent i 
praktiken ofta gjorts just före tjänstgöringens 
början. Detta har försvårat planeringen och 
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ordnandet av utbildning samt placeringen av 
civiltjänstgörarna. Det skall vid behov vara 
möjligt att ansöka om uppskov, dvs. i detta fall 
avbrott i tjänstgöringen, även under tjänstgö
ringstiden. 

13 §. Skyldighet att inleda tjänstgöring. För 
att det inte skall gå att undvika fullgörande av 
civiltjänst genom att ansöka om befrielse eller 
uppskov, skall sökanden vara skyldig att inleda 
sin tjänstgöring. En civiltjänstgörare som hän
visar till sitt hälsotillstånd skall om han så 
önskar genast få genomgå läkarundersökning 
på tjänstgöringsstället 

14 §. Permission. De beväringar som tjänst
gör 240 dagar har rätt till 14 dagars personlig 
permission, som beviljas utan särskilt angiven 
orsak. Vid 285 dagars tjänstgöring är permis
sionen 15 dagar och vid 330 dagar 16. Som 
personlig permission för de civiltjänstgörare 
som tjänstgör 395 dagar föreslås dänned 17 
dagar. 

Den faderskapsledighet som den civiltjäns
tepliktige skall ha rätt till i samband med eget 
barns födelse skall vara lika lång som för 
närvarande, dvs. sex dagar. För denna tid 
betalas faderskapspenning enligt sjukförsäk
ringslagen (364/63). Ä ven beträffande duglig
hetspermissionerna och permission av person
liga skäl föreslås samma stadganden som för 
beväringar. 

4 kap. Fullgörande av civiltjänst och civil
tjänstepliktens upphörande 

15 §. Tjänstgöringsställen. Paragrafen före
slås innehålla stadganden om tjänstgöringsstäl
lena. 

Till statens affärsverk hör till exempel stats
järnvägarna samt Post- och televerket. De 
självständiga statliga inrättningar som avses i l 
mom. l punkten är t.ex. folkpensionsanstalten 
och Finlands Bank, och de samarbetsorgan 
som avses i 2 punkten kommunalförbunden 
och Huvudstadsregionens samarbetsdelegation 
SAD. Aktiebolag i statlig eller kommunal ägo 
kan inte vara tjänstgöringsställen. De tjänst
göringsställen som nämns i 1-2 punkten kun
de med en vid tolkning redan nu komma i 
fråga med stöd av de nuvarande reglerna, 
enligt vilka civiltjänsten skall fullgöras i upp
gifter inom statens civilförvaltning, kommuner 
eller kommunalförbund eller vid ett universitets 
centralsjukhus. Till 3 punkten skall även höra 

det ortodoxa kyrkosamfundets kloster. Ett 
samarbetsorgan enligt nämnda punkt kunde 
t.ex. vara en kyrklig samfällighet. 

Det är inte motiverat att begränsa civil
tjänsten enbart till uppgifter inom offentliga 
samfund, eftersom ett privaträttsliga samfund 
kan sköta samma uppgifter som offentliga 
samfund t.ex. inom den sociala sektorn. Offent
liga samfunds ekonomiska stöd för dylik verk
samhet kan vara avsevärt. Dessutom kan ett 
offentligt samfund överlåta uppgifter till ett 
privaträttsligt samfund. Enligt punkten kan 
därför även privaträttsliga samfund fungera 
som civiltjänstgöringsinrättningar, och med 
hänsyn till allmännyttan t.ex. föreningar och 
stiftelser. Avsikten är att genom förordning 
utesluta partier, arbetsgivar- och arbetstagaror
ganisationer samt sådana samfund som efter
strävar en direkt ekonomisk vinst för sina 
delägare. De privaträttsliga tjänstgöringsställe
na skall i syfte att garantera av de är allmän
nyttiga räknas upp i förordning. Civiltjänst
centralernas bakgrundsorganisationer skall på 
grund av centralernas uppgifter och ansvar 
vara offentliga samfund. 

16 §. Ordnande av civiltjänst. Ett samfund 
som vill fungera som tjänstgöringsställe skall 
skriftligen ansöka om detta hos arbetsministe
riet Efter att arbetsministeriet bifallit ansökan 
skall ett avtal ingås. I den gällande lagen krävs 
avtalsförfarande endast av kommuner och 
kommunalförbund. Det är nu nödvändigt att 
utvidga detta förfarande att även gälla statliga 
förvaltningsmyndigheter, eftersom det är me
ningen att den placeringsskyldighet som stats
rådet årligen fastställer inte längre i regel skall 
gälla dem. Dessutom preciseras de privaträtts
liga samfundens skyldigheter genom avtal. 

Samfundet skall i sin ansökan förbinda sig 
att svara för skyldigheterna som ankommer på 
ett tjänstgöringsställe, t.ex. för civiltjänstgöra
rens upphälle. Av ansökan skall framgå den 
som på tjänstgöringsstället ansvarar för civil
tjänsteärenden, och han skall även i allmänhet 
vara kontaktperson för arbetsministeriet och 
civiltjänstcentralerna. strävan är att garantera 
de ansvarigas sakkännedom i civiltjänsteären
den genom att erbjuda dem utbildning. 

Antalet civiltjänstgöringsinrättningar kom
mer antagligen att stiga något från nuvarande 
ca 300. Detta innebär en ökad konkurrens om 
civiltjänstgörarna, vilket antagligen även ökar 
inrättningarnas intresse för att utveckla syste
met och sköta sina skyldigheter. Inrättningar-
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nas förutsättningar att ordna civiltjänst på 
behörigt sätt skall förutom genom förhands
inspektion även säkerställas genom utbildning 
och rådgivning. Genom utbildning blir det 
möjligt att mer effektivt än tidigare medverka 
till t.ex. ett enhetligt skötande av disciplinen. 
Arbetsministeriet skall kunna ingripa i missför
hållanden med tjänstgöring som inte ordnats 
på ett tillfredsställande sätt genom att anse att 
de villkor som ställs på en civiltjänstgöringsin
rättning inte uppfyllts. I så fall skall inrättnin
gens verksamhet som civiltjänstgöringsinrätt
ni~g upphöra. 

A ven arbetsministeriet kan vara tjänstgörings
ställe. I så fall skall man se till att det inte är 
samma personer som ansvarar för övervakning 
av civiltjänsten och för de skyldigheter för 
tjänstgöringsstället som avses i 19 §.Även t.ex. 
ett arbetskraftsdistrikt eller en arbetskraftsbyrå 
skall kunna fungera som särskild civiltjänstgö
ringsinrättning. 

Civiltjänst skall endast kunna fullgöras i 
Finland med undantag av kortare kommende
ringsresor utomlands. Detta innebär ett jämlikt 
förfarande i förhållande till beväringar. 

17 §. Respekterande av övertygelse. Ordnan
det av civiltjänst grundar sig på beaktande av 
allvarliga samvetsskäl baserade på övertygelse i 
samband med fullgörandet av skyldigheten att 
försvara landet. Det är i dylika fall naturligt att 
tjänstgöringsstället och uppgifterna inte får 
strida mot civiltjänstgörarens personliga över
tygelse. stagandet om respekterande av över
tygelse är därför av central betydelse i lagen. 
Under interimslagens giltighetstid har konflikt
situationer uppkommit närmast i uppgifter 
inom luftfarts- och räddningsförvaltningen. 

Riksdagens justitieombudsman har konstate
rat (beslut 961, 27.3.1987) att det i allmänhet är 
motiverat att beakta civiltjänstgörarens egen 
uppfattning om att hans övertygelse står i strid 
med fullgörandet av tjänstgöringsuppgifterna. 
Dessutom bör man ta hänsyn till huruvida de 
synpunkter som framförts kan anses motivera
de och förståeliga vid en objektiv bedömning. I 
så fall är det nödvändigt att dessutom beakta 
på vilket sätt och i vilken omfattning samt hur 
direkt och väsentligt civiltjänstgörarens tjänst
göringsuppgifter anknyter till försvarsmaktens 
verksamhet. 

I syfte att säkerställa respekterandet av 
övertygelsen skall civiltjänstgöraren höras in
nan han förordnas till arbetstjänst vid civil
tjänstgöringsinrä ttningen. 

18 §. Diskrimineringsförbud. Utgångspunk
ten för detta stadgande är de internationella 
människorättsavtalen. Dessutom kan man hän
visa till regeringsformens princip om likställd
het. En civiltjänstgörares rättigheter och skyl
digheter får inte påverkas av att han t.ex. hör 
till ett visst trossamfund. Däremot skall orsa
ker som baserar sig på övertygelse med stöd av 
föregående paragraf beaktas, om en civiltjänst
görare t.ex. kommenderas till uppgifter inom 
kyrkan. På samma sätt skall den tjänsteplikti
ges modersmål enligt regeringsformen beaktas 
då tjänstgöringen ordnas. 

De uppgifter som nämns i paragrafen skall 
på grund av sin känsliga natur med undantag 
av modersmålet i allmänhet inte registreras i 
registren över civiltjänstgörarna. Uppgift om 
grunderna för övertygelsen kan ändå komma 
att föras in t.ex. som en del av ansökan i 
samband med att en civiltjänstgörare ansöker 
om byte av tjänstgöringsställe på grund av 
övertygelse. 

19 §. Bestämmande av tjänsteuppgifterna 
samt tillsyn. De personer som på tjänstgö
ringsställena ansvarar för en civiltjänstgörares 
tjänstgöringsuppgifter, övervakning och discip
lin utövar myndighetsmakt, vilket innebär att 
de fullgör dessa uppgifter under tjänsteman
naansvar. Det skall vid varje inrättning finnas 
någon som är insatt i civiltjänstärenden och 
som ansvarar för dem. I sista hand skall 
ansvaret ligga hos chefen vid tjänstgöringsstäl
let. 

Det har inte varit vanligt att civiltjänstgö
ringsinrättningarna ordnat inskolning beträf
fande tjänstgöringsstället och tjänstgöringsupp
gifterna, utan i stället har civiltjänstgörarens 
yrkesskicklighet, vilken förvärvats i ett tidigare 
skede, ansetts räcka som inskolning i arbetet. 
Dessutom har placeringen av civiltjänstgörarna 
kunnat uppfattas närmast som en för anstalten 
förmånlig sysselsättningsverksamhet som ar
betsministeriet bedriver. Den selektiva inställ
ningen till civiltjänstgörare har gjort det svåra
re att hitta tjänstgöringsställen för de icke 
yrkeskunniga. Deras arbetsinsats kunde dock 
vara till nytta efter en lämplig inskolning. 
Ordnandet av arbetstjänst skall därför kräva 
att anstalten inskolar den tjänstepliktige både i 
början av och under tiden för arbetstjänsten. 
Tjänstgöringstiden vid civiltjänst skall vara en 
helhet i vilken utbildning och arbetstjänst 
sammanlänkas. 

20 §. Civiltjänstgörarnas uppehälle och för-
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måner. Civiltjänstgörarna skall som ersättning 
för skötandet av tjänstgöringsuppgifterna ha 
rätt till dagspenning och kostnadsfritt fullt 
uppehälle, men inte tilllön eller arvode ens för 
skötande av extra uppgifter. Uppehället skall 
innefatta inkvartering och mat eller ersättning 
för dessa, ersättning för arbetsresor både för 
resor från inkvarteringsstället till tjänstgörings
stället och för resor som motsvarar beväringar
rtas kommenderingsresor, särskilda kläder och 
särskild utrustning som arbetet kräver samt 
hälsovård. Betalningen av och ansvaret för 
uppehället och civiltjänstgörarens dagspenning 
skall ankomma på det tjänstgöringsställe som 
får nyttan av civiltjänstgörarens arbetsinsats. 
Civiltjänstgörarna skall fortfarande ha möjlig
het att använda vissa av försvarsmaktens klä
der och viss utrustning i enlighet med vad 
arbetsministeriet och huvudstaben avtalar där
om. Avsikten är inte att avstå från bruk av 
försvarsmaktens utrustning. Frånvaro utan lov 
skall leda till förlust av dagspenning och 
eventuell kostersättning samt beträffande dem 
som är skyldiga att fullgöra komplettemade 
tjänstgöring av lönen för denna tjänstgöring. 

Civiltjänstgörarnas hälsovård skall innefatta 
både hälso- och sjukvård. Civiltjänstgörarna 
skall då tjänstgöringen börjar genomgå en 
hälsokontroll som till sin nivå motsvarar bevä
ringarnas hälsokontroll. Dessutom skall en 
civiltjänstgörare alltid vid behov i första hand 
ha rätt till vård föreskriven av den läkare som 
tjänstgöringsstället anvisar. På hälsovården 
skall på motsvarande sätt tillämpas lagen (322/ 
87) och förordningen (371/87) om hälsovården 
inom försvarsmakten. Om en civiltjänstgörare 
t.ex. tjänstgör på annan ort än i sin hemkom
mun, skall tjänstgöringsstället betala sjukvårds
kostnaderna enligt de genomsnittliga kostna
derna vid ett sjukhus eller en hälsocentral. Till 
detta skall fogas de avgifter som dessa anstalter 
uppbär av sina kunder. 

Arbetsministeriet skall enligt förslaget fort
farande betala bl.a. resorna till tjänstgöring och 
vid hemförlovning hemresan samt de för civil
tjänstgöraren kostnadsfria resor vid veckoledig
het och permission som fastsställs inom ramen 
för arbetsministeriets anslag och med beaktan
de av antalet motsvarande resor för beväringar. 
Arbetsministeriet skall alltjämt ersätta civil
tjänstcentralerna för de kostnader som föran
leds av verkstäBandet av civiltjänstlagen. 

stadgandena om civiltjänst skall i så stor 
omfattning som möjligt reglera civiltjänstgörin-

gen, vilket innebär att lagstiftningen om värn
plikt inte längre skall tillämpas på dem, om 
inte annat stadgas. I den övriga lagstiftningen 
har dock stadgats om olika förmåner. För att 
dylika specialstadganden i fortsättningen utan 
tolkningspro b lem skall kunna tillämpas på 
civiltjänstgörare, är det motiverat att ett all
mänt stadgande om detta ingår i paragrafen. 
Avtal till vilka hänvisas i paragrafen kan vara 
t.ex. tjänste- och arbetskollektivavtaL 

21 §. Civiltjänstgörarnas skyldigheter. Civil
tjänsten skall liksom tjänstgöring enligt värn
pliktslagen innefatta lydnadsplikt. De begräns
ningar som uppställs för civiltjänstgörare skall 
anknyta direkt till fullgörande av tjänsteplik
ten. Befallningarna skall t.ex. kunna gälla 
tjänstgöringsuppgifterna, arbetstiden och ord
ningen i tjänstgöringsställets inkvarteringslo
kaL Stadgandet motsvarar gällande lag. Klart 
utanför lydnadsplikten faller t.ex. en situation i 
vilken en civiltjänstgörare föreläggs att sköta 
privata ärende för en anställd vid tjänstgö
ringsstället eller i vilken en civiltjänstgörare 
motiverar varför arbetsuppgiften strider mot 
hans övertygelse. 

22 §. Civiltjänstgörarnas arbetstid och fritid 
samt arbetarskydd. Civiltjänstgöraren skall 
iaktta den arbetstid som bestäms för honom 
inom ramen för inrättningens allmänna arbets
tid. I praktiken skall han följa samma arbetstid 
som den personal på tjänstgöringsstället som 
utför motsvarande arbete. På civiltjänstgöraren 
skall dock inte tillämpas tjänste- och arbets
kollektivavtal. 

Vid tillämpningen av lagen om skydd i 
arbete skall beaktas de begränsningar som 
följer av 2 och 3 §§ förordningen om tillämp
ningen av lagen om skydd i arbete och lagen 
om företagshälsovård på arbete som avses i 2 § 
lagen om skydd i arbete (475/88). Förordnin
gen gäller bl.a. arbete som civiltjänstepliktiga 
utför. På arbete som utförs av en civiltjänstgö
rare som inte fyllt 18 år skall reglerna om unga 
arbetstagare tillämpas. 

23 §. Civiltjänstepliktens upphörande och 
hemförlovning av civiltjänstgörare. En civil
tjänstepliktig skall inleda sin tjänstgöring före 
utgången av det år under vilket han fyllt 30 år. 
Efter detta skall han inte längre förpliktas att 
påbörja sin tjänstgöring. Den som fullgör sin 
civiltjänst skall hemförlovas den sista dagen 
året i fråga, även om civiltjänstgöringstid åter
står, såvida han inte skriftligen samtycker till 
att fortsätta tjänstgöringen. På motsvarande 
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sätt upphör skyldigheten att fullgöra bevä
ringstjänst vid utgången av det år under vilket 
den värnpliktige fyller 30 år. Det stadgande 
enligt vilket den civiltjänstepliktige inte längre 
skall åläggas tjänstgöring efter fyllda 30 skall 
inte längre ingå i den nya lagen. Motsvarande 
ändring har redan gjorts i värnpliktslagen. För 
den som skyldig att fullgöra kompletterande 
tjänstgöring skall gränsen gå vid utgången av 
det år under vilket den tjänstgöringspliktige har 
fyllt 50 år, dvs. samma tid som de värnpliktiga 
tillhör reserven. 

Hemförlovning av en civiltjänstgörare skall 
endast kunna ske på de grunder som nämns i 
paragrafen. Förteckningen är uttömmande, och 
det skall inte gå att avbryta en civiltjänstgöra
res tjänstgöring av andra orsaker. Förslaget 
innebär att grunder för hemförlovning är full
görande av tjänstgöring och upphörande av 
tjänsteplikt på grund av ålder eller ändrat 
medborgarskap. Å ven uppskov under tjänstgö
ringstiden, verkställigheten av fängelsestraff för 
annat brott än civiltjänstgöringsbrott och an
mälan om civiltjänstgöringsbrott skall liksom 
för närvarande leda till hemförlovning. Den 
viktigaste grunden för hemförlovning torde 
alltjämt vara hemförlovning på grund av häl
soskäl. År 1990 hemförlovades 101 civiltjänst
görare under tjänstgöringstiden och 480 efter 
fullgjord tjänstgöring. 

5 kap. Disciplin 

24 §. Disciplinstraff. Civiltjänst skiljer sig 
från ett arbetsförhållande bl.a. genom att 
tjänstgöringsstället är skyldigt att se till att 
civiltjänsteplikten fullgörs i behörig ordning. 
Till skillnad från ett arbetsförhållande kan 
hävande av civiltjänsteförhållandet eller upp
sägning från tjänstgöringsstället inte användas 
som yttersta påföljd för brott mot skyldighe
terna. I syfte att säkra fullgörandet av tjäns
teplikten används ett disciplinärt system. För 
en total försummelse av civiltjänsteplikten finns 
det straffrättsliga straffsystemet. 

Grunden för discplinstraff skall alltjämt vara 
brott mot tjänsteplikten. Till skillnad från det 
som gäller för beväringar kan civiltjänstgörares 
disciplinstraff inte baseras på stadgandena i 45 
kap. strafflagen, utan de påförs för brott mot 
arbetsplikt eller andra bestämmelser om tjänst
göringen. Enligt 57 § statstjänstemannalagen 
(755/86) kan en tjänsteman som handlar mot 

sin tjänsteplikt eller försummar den påföras 
disciplinstraff. Samma regel föreslås gälla för 
civiltjänstgörare. 

Disciplinstraffen för civiltjänstgörare skall 
kunna verkställas i praktiken och vara känn
bara. Ett av de nuvarande straffen har varit 
förbud att avlägsna sig, vilket har kunnat 
påföras endast på ett fåtal tjänstgöringsställen. 
Därför skall det avskaffas som onödigt. Som 
ett nytt disciplinstraff föreslås förlust av dags
penning. Detta straff skall påföras separat från 
den förlust av dagspenning som automatiskt 
följer av olovlig frånvaro . 

En civiltjänstgörare skall kunna gå miste om 
sin dagspenning för högst 30 dagar, vilket 
också är det motsvarande maximistraffet för 
beväringar. Detta motsvarar den ändring (652/ 
91) av militära disciplinlagen som trädde i kraft 
den l juni 1991, före vilken bortfall av dags
penning för över 15 dagar kunde .. föreskrivas 
för beväringar endast av domstol. Aven beträf
fande civiltjänst är det motiverat att tjänsgö
ringsstället kan besluta om bortfall av dagspen
ningen upp till maximum för att straffet skall 
kunna ersätta fängelsestraff som påföljd för de 
grövsta tjänstgöringsbrotten. 

25 §. Påförande av disciplinstraff. Disciplin
förfarandet skall garantera civiltjänstgörarens 
rättsskydd. Disciplinstraffen får inte vara för 
stränga, men inte heller för milda.: Förfarandet 
bör vara enhetligt vid de olika tjänstgörings
ställena. Därför föreslås lagen innehålla en 
allmän princip om att disciplinstraff skall stå i 
rättvist förhållande till tjänstgöringsförseelsen. 
Vid bedömningen av arten och omfattningen 
av disciplinstraffet skall man förutom omstän
digheterna i anknytning till civiltjänsten även 
beakta de allmänna förmildrande eller straff
skärpande omständigheterna enligt strafflagen 
som påverkar straffmätningen. För ringa 
tjänstgöringsförteelser skall disciplinstraff inte 
behöva påföras. Vid behov kan en muntlig 
anmärkning ges i sådana fall. 

6 kap. Brott mot civiltjänsteplikt 

26 §. Civiltjänstgöringsbrott. Paragrafen in
nehåller ett grundläggande stadgande om civil
tjänstgöringsbrott Tillämpningen av stadgan
det förutsätter att det är fråga om en civil
tjänstgörare. Om den tjänstepliktige inte god
känts som civiltjänstepliktig, behandlas hans 
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tjänstgöringsbrott enligt stadgandena om straff 
för militära brott. 

Enligt l mom. kännetecknas ett civiltjänst
göringsbrott av tre olika sätt att begå brottet. 
En civiltjänstgörare gör sig skyldig till detta 
brott först och främst, om han låter bli att 
infinna sig i civiltjänst Att inte infinna sig 
avser en sådan försummelse som inte kan anses 
vara en ringa försening. En exakt tidsgräns för 
hur stor förseningen skall vara för att leda till 
åtal för brott behövs inte på författningsnivå. 
Prövningen beror också på orsakerna till att 
den tjänstepliktige inte infunnit sig inom den 
utsatta tiden. Förutom längden av frånvaron 
skall vid tillämpningen av stadgandet beaktas 
hur stor olägenhet eller skada förseningen 
orsakat fullgörandet av civiltjänsten. Då väck
ande av åtal enligt 3 mom. kräver att arbets
ministeriet eller tjänstgöringsstället skall göra 
polisanmälan, är det möjligt att sköta oväsent
liga förseningar på ett mer entydigt sätt genom 
disciplinstraff och ytterligare tjänstgöring. 

Ett annat sätt att begå civiltjänstgöringsbrott 
är att avsluta tjänstgöringen. Med detta avses 
att den tjänstepliktige avlägsnar sig från tjänst
göringsstället eller t.ex. låter bli att infinna sig 
efter permission. I den gällande lagen används 
för detta både beträffande civiltjänstgörare och 
dem som fullgör tjänstgöring enligt värnplikts
lagen orden avlägsna sig eller rymma. För att 
det skall röra sig om avslutande av tjänstgöring 
krävs en sådan väsentlig frånvaro från tjänst
göringen som inte kan tolkas som tillfällig. 

Den civiltjänstepliktige kan innan tjänst
göringen börjar meddela att han inte går med 
på civiltjänst i någon form. I så fall är det inte 
nödvändigt att anvisa honom ett tjänstgörings
ställe, eftersom han enligt vad han meddelat 
inte kommer att infinna sig. Arbetsministeriet 
skall kunna göra en polisanmälan om den som 
på detta sätt skriftligen meddelat att han 
vägrar tjänstgöra, utan att han före det anvi
sats ett tjänstgöringsställe. Polisanmälan skall 
också kunna göras av civiltjänstcentralen, om 
ansvaret för den tjänstepliktige före anmälan 
överförts på centralen. 

En förutsättning för att det skall röra sig om 
civiltjänstegöringsbrott är att det har begåtts 
med avsikt. Därmed hör t.ex. inte uteblivande 
från tjänstgöringen på grund av laga förfall till 
stadgandets tillämpningsområde. 

Bestraffningen för ett civiltjänstgöringsbrott 
kan ordnas på olika sätt. En möjlighet vore att 
tillämpa samma förfarande beträffande civil-

3 3lll!ON 

tjänstgörare som beträffande frånvaro av dem 
som tjänstgör enligt värnpliktslagen. De senare 
döms för olovlig frånvaro eller rymning till 
arrest eller ett kort fängelsestraff. Fängelse
straffet kan även vara villkorligt. A vtjänandet 
av fängelsestraff ersätter inte på något sätt 
tjänstgöringstid. Återkommande rymningar le
der till fortgående straff utan att tjänsteplikten 
på något sätt fullgörs. Den tjänstepliktige 
befrias först när han fyller 30 eller före det av 
hälsoskäl. 

Vid bestraffning av dem som vägrar fullgöra 
civiltjänst har ett annorlunda system tillämpats. 
F ör en dylik vägran kan straff ådömas endast 
en gång och efter att straffet avtjänats är 
civiltjänsteplikten fullgjord. 

Båda straffsystemen är problematiska. Det 
är knappast möjligt att skapa ett felfritt straff
system för brott mot civiltjänsteplikten. Därför 
vore det viktigt att få systemet med civiltjänst 
att vara sådant att så få som möjligt vägrar 
fullgöra civiltjänst. 

Ett positivt drag i det nuvarande straffsyste
met är att ett civiltjänstgöringsbrott kan be
handlas uttömmande på en gång. Ett negativt 
drag är att stadgandena har lett till oskäligt 
långa fängelsestraff. Ä ven det faktum att ett 
avtjänat straff skiljer sig från övriga fängelse
straff i egenskap av ett sätt att avsluta civilt
jänsteplikten och den därav föranledda avvi
kelsen från vissa andra stadganden som tilläm
pas på brott ger upphov till oklarhet. 

Det är inte möjligt att ådöma villkorligt 
fängelsestraff för civiltjänstebrott eller att vill
korligt frige den som dömts för civiltjänstgö
ringsbrott och som avtjänar straffet vid straff
anstalt. Om detta vore möjligt, skulle det leda 
till att det fanns en enkel omväg att undvika 
civiltjänsteplikten. Brott mot plikten skall leda 
till en påföljd som står i rätt proportion till 
gärningen, och som därmed inte lockar till 
vägran att fullgöra civiltjänst, men som inte 
heller är oskäligt strängt. 

Ett system som påminner om reglerna som 
gäller frånvaro från tjänstgöring enligt värn
pliktslagen skulle leda till en mångårig ond 
cirkel av rättegångar och bestraffningar. Detta 
skulle vara till förfång för både dem som 
vägrat fullgöra civiltjänst och hela systemet 
med civiltjänst. Enligt förslaget skall straffsys
temets struktur kvarstå oförändrad och straff
tiden skall alltjämt vara hälften av den åter
stående tjänstgöringstiden. 

Brott mot tjänsteplikten på annat sätt än vad 
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som nämns i l mom. skall leda till disciplin
påföljd. Om disciplinstraff dock inte har av
sedd verkan och civiltjänstgöraren fortsätter att 
väsentligen försumma sin tjänsteplikt, gör han 
sig skyldig till civiltjänstgöringsbrott Detta sätt 
att begå brott motsvarar närmast en civiltjäns
tepliktigs lydnadsbrott enligt den gällande la
gen. 

För väckande av åtal för civiltjänstgörings
brott krävs att den myndighet som ansvarar för 
ordnande av civiltjänsten har gjort polisanmä
lan i saken. Polisanmälan skall enligt 35 § 
göras antingen av arbetsministeriet eller tjänst
göringsstället. Polisanmälan skall göras antin
gen till polisen på civiltjänstgörarens hemort 
eller tjänstgöringsorten. Det skall inte vara 
tillåtet för polisen att börja undersöka brottet 
eller för en allmän åklagare att väcka åtal 
innan anmälan gjorts. Kravet på polisanmälan 
beror på att det bör vara civiltjänstmyndighe
tens sak att avgöra när fullgörandet av civil
tjänst inte lyckas. 

Enligt 2 kap. 2 § l mom. strafflagen är 
minimitiden för ett fängelsestraff 14 dagar. Om 
en civiltjänstgörare vars återstående tjänstgö
ringstid är kortare än 28 dagar avslutar sin 
tjänstgöring, skall han ådömas ett straff som 
understiger 14 dagar. Därför föreslås att stad
gandet i strafflagen skall kunna förbigås i 
dylika fall och fängelsestraff under 14 dagar 
ådömas. straffet för civiltjänstgöringsbrott 
kommer att motsvara den ändring av interims
Iagen som trädde i kraft den l mars 1991. 

27 §. Tillämpning av visssa straffrättsliga 
stadganden. Beträffande civiltjänstebrott skall 
med de undantag som stadgas i lagen gälla de 
allmänna straffrättsliga stadgandena. De vikti
gaste undantagen ingår i den föreslagna 28 §. 

28 §. Undantagsstadganden om civiltjänst. 
Eftersom avtjänande av straff för civil
tjänstebrott avslutar civiltjänsteplikten, skall 
det inte vara möjligt att meddela villkorlig dom 
som straff för brottet. Härvid räcker det inte 
enbart med att den dömde avhåller sig från 
andra brott under vissa tider. Ett villkorligt 
straff begränsar inte på annat sätt verksamhet 
i sådan utsträckning att det vore en tiiiräcklig 
påföljd för brott mot den medborgerliga plik
ten. 

Den som dömts för civiltjänstgöringsbrott 
föreslås inte heller kunna beviljas villkorlig 
frihet enligt samma regler som de som dömts 
för andra brott, eftersom den egentliga tiden i 
fängelse skulle bli för kort jämfört med tiden 

för civiltjänsten. Å andra sidan föreslås lagen 
innehålla en omfattande möjlighet till villkorlig 
frigivning på det villkoret att den dömde är 
beredd att slutföra sin civiltjänsteplikt på be
hörigt sätt vid det tjänstgöringsställe han anvi
sats. Denna möjlighet skall kunna utnyttjas i 
vilket skede som helst under avtjänandet av 
fängelsestraffet. 

Eftersom straffet för civiltjänstgöringsbrott 
innehåller särdrag, kan det inte läggas samman 
med straff för andra brott. Det skall inte heller 
gå att räkna samman straffet med något annat 
straff i verkställighetsskedet Därför behövs ett 
stadgande om att andra straff som skall verk
ställas samtidigt med straffet för civiltjänst
göringsbrott verkställs först. 

Det föreslås att stadgandena i den gällande 
lagen om att straff för civiltjänstgöringsbrott 
inte skall införas i straffregistret eller beaktas 
senare som grund för skärpning av straffet 
skall bibehållas i den föreslag!la lagen. 

29 §. Villkorlig frigivning. Aven om en dom 
meddelats för civiltjänstgöringsbrott, skall den 
dömde, om han så önskar, kunna övergå till att 
fullgöra sin civiltjänsteplikt. Detta kunde ske 
genom att den som avtjänar sitt straff friges 
villkorligt från straffanstalten och återgår till 
tjänstgöringsstället I den gällande lagen krävs 
att åtminstone tre månader av fängelsestraffet 
skall avtjänas innan det är möjligt att övergå 
till civiltjänst Det föreslås att detta krav skall 
avskaffas. Prövotiden för villkorlig frihet skall 
vara den återstående tjänstgöringstiden. Efter
som civiltjänstgöraren skall stå under tjänstgö
ringsställets tillsyn, skall det i allmänhet inte 
vara nödvändigt att föreskriva särskild tillsyn i 
anknytning till den villkorliga friheten. 

30 §. Förverkande av villkorlig frihet. Om 
den som fullgör civiltjänst under villkorlig 
frihet gör sig skyldig tiii civiltjänstgöringsbrott, 
skall han inte dömas till straff på nytt. I stället 
skall hans villkorliga frihet förklaras förverkad 
och han skall återförpassas till straffanstalten 
för att avtjäna det återstående straffet. Även 
om påföljden vore förverkande av frihet, skall 
samma förfarande som vid det första civil
tjänstgöringsbrottet tillämpas i undersökningen 
av förseelsen och vid domstolsförhandlingen. 
Därmed kommer det att krävas att arbetsmi
nisteriet eller tjänstgöringsstället gör polisan
mälan för att polisen skall undersöka ärendet. 
Inför domstol skall åtalet för brottet föras av 
allmän åklagare. 

I samband med att villkorlig frigivning för-
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verkas skall det utredas hur stor del av civil
tjänsten antingen avtjänats som fängelsestraff 
eller fullgjorts som civiltjänst. Domstolen skall 
föreläggas en utredning om detta. Fängelseti
den och civiltjänstgöringstiden görs jämförbara 
så att en dag i fängelse motsvarar två dagar i 
civiltjänst. Domstolen skall då den förklarar 
den villkorliga frigivningen förverkad konsta
tera hur stor del av straffet som ännu skall 
avtjänas. 

31 §. Förhållandet mellan strafftid och civil
tjänstgöringstid. Om den som dömts för civil
tjänstgöringsbrott friges villkorligt, skall det 
avtjänade straffet beaktas då den återstående 
tjänstgöringstiden beräknas. Om straffet upp
går till hälften av tjänstgöringstiden, föreslås 
det att en avtjänad dag vid straffanstalten skall 
motsvara två civiltjänstedagar. 

32 §. Preskription av fängelsestraff Ett fän
gelsestraff förfaller om det inte verkställts inom 
en viss tid efter domen. Ett fängelsestraff för 
civiltjänstgöringsbrott skall förfalla inom fem 
år från den dag då en Jagakraftvunnen dom 
getts eller verkställigheten avbrutits. I straffla
gen gäller samma tidsfrist för fängelsestraff om 
högst ett år. 

Ett fängelsestraff förfaller också om den 
villkorligt frigivne har fullgjort sin tjänsteplikt i 
behörig ordning genom civiltjänst eller om han 
befriats från tjänstgöring i fredstid eller helt av 
hälsoskäl. 

33 §. Civiltjänstepliktens upphörande på 
grund av fängelsestraff I denna paragraf fast
slås den egenskap hos civiltjänstebrott som 
skiljer det från andra brott, dvs. att den dömde 
efter avtjänat fängelsestraff har fullgjort sin 
civiltjänsteplikt. Samma verkan inträder när 
fängelsestraffet förfaller enligt föregående pa
ragraf. 

stadganden som motsvarar den föreslagna 
paragrafen finns i den gällande lagen, med 
undantag av befriande från tjänstgöring. Under 
den tid då interimslagen gällt har det rått 
ovisshet i situationer då den villkorligt frigivne 
av hälsoskäl befriats från tjänstgöring under 
tiden för den villkorliga friheten. 

34 §. Rättegång. Förslaget innebär att det 
sedvanliga behandlingsförfarandet vid brotts
mål skall tillämpas vid domstolsbehandlingen 
av civiltjänstgöringsbrott Efter att polisanmä
lan gjorts skall polisen genomföra en förunder
sökning. I denna undersökning skall även ingå 
en utredning av civiltjänstgörarens återstående 
tjänstgöringstid, eftersom den är av avgörande 

betydelse då straffet påförs. Efter detta skall 
ärendet överföras till en allmän åklagare, som 
skall bedöma huruvida åtal skall väckas. 

Allmän praxis vid brottmål är att brottets 
gärningsort bestämmer vilken domstol som är 
behörig att behandla åtalet för brottet. För att 
minska risken för att rum för tolkning lämnas 
skall alternativen för behandlingen av civil
tjänstgöringsbrott dock vara den allmänna 
underrätten på civiltjänstgörarens hemwt och 
tjänstgöringsställets förläggningsort. · 

35 §. Polisanmälan. En allmän åklagare skall 
enligt 27 § 3 mom. inte ha rätt att väcka åtal 
för civiltjänstgöringsbrott, om inte polisanmä
lan gjorts om brottet. Därmed kommer polis
anmälan att utgöra ett obligatoriskt krav för 
rättegång, och utan anmälan upptas åtalet inte 
till prövning i domstol. Därför är det nödvän
digt att stadga vilka myndigheter som har rätt 
att göra polisanmälan. Då tjänstgöringsstället 
skall övervaka att civiltjänsten fullgörs i behö
rig ordning, ter det sig naturligt att det är 
tjänstgöringsstället som skall göra polis
anmälan. I vissa fall kunde det t.ex. för 
säkerstållandet av en enhetlig praxis beträffan
de tillämpningen vara behövligt att det är 
arbetsministeriet som gör polisanmälan. Polis
anmälan skall göras till polisen på den ort vars 
underrätt är behörig att behandla åtalet. 

36 §. Nytt förordnade till tjänstgöringsstället. 
Civiltjänsteplikten avslutas inte genom avtjä
nande av straff, om inte den civiltjäntepliktige 
som polisamälts för civiltjänstgöringsbrott, 
döms till fängelsestraff. Därför skall arbetsmi
nisteriet och på dess förordnande civiltjänst
centralen se till att den tjänstepliktige åter 
förordnas till tjänstgöring. Avsikten är att 
genom förordning stadga om domstolens och 
allmän åklagares skyldighet att informera ar
betsministeriet om sitt beslut i ärendet. 

7 kap. Kompletterande tjänstgöring för dem 
som fullgjort värnplikt 

37 §. skyldighet till kompletterande tjänstgö
ring. Målen med och behövligheten av tjänst
göring som ersätter repetitionsövningarna har 
kritiserats under den tid som interimslagen 
varit i kraft. Flera av dem som inkallats till 
ersättande tjänstgöring har närmast ansett det 
vara ett straff för att de inte deltagit i repeti
tionsövningar. Den kompletterande tjänstgö
ringen skall dock inte åtskild från den övriga 
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civiltjänsten, utan dess syfte och innehåll är 
detsamma, även om den genomförs inom kort
are tid. Det är motiverat att ordna dylik 
tjänstgöring, eftersom beväringstjänstens och 
civiltjänstens mål och innehåll avviker från 
varandra och de som fullgjort sin tjänstgöring 
inte kan anses ha samma färdigheter efter 
fullgjord tjänstgöring. Tjänstgöringen har un
der den tid som interimslagen gällt ordnats i 
form av ca 14 dagar lång tjänstgöring för ca 
l 00-200 man per år. Enligt lagen är den 
maximala tjänstgöringstiden 75 dagar. 

Tydligen har syftet med ansökan om civil
tjänst ibland i själva verket varit uppskov med 
repetitionsövningarna, eftersom sannolikheten 
att inkallas till tjänstgöring som ersätter repe
titionsövningarna har varit ganska liten. Det 
har hänt att någon som inkallats till reservens 
repetitionsövningar har ansökt om civiltjänst 
först efter att han fått avslag på sin ansökan 
om uppskov av staben för militärdistriktet. I så 
fall har det verkat som om sökanden vill 
fullgöra civiltjänst av andra orsaker än de på 
övertygelse baserade orsaker som lagen kräver. 
För att begränsa denna möjlighet föreslås lagen 
innehålla ett stadgande enligt vilket tjänstgö
ring inom en tidsfrist om ett och ett halvt år 
skall ordnas för alla som ansökt om civiltjänst 
i samband med repetitionsövningarna eller ef
ter inkallelse till dem. I övrigt skall komplette
rande tjänstgöring ordnas för dem som ansöker 
om dylik tjänstgöring i den utsträckning arbets
ministeriet anser det vara nödvändigt. Enligt 
den gällande lagen skall en civiltjänstgörare 
förordnas till tjänstgöring som ersätter repeti
tionsövningar. 

38 §. Den kompletterande tjänstgöringens 
längd. Den maximala tiden för kompletterande 
tjänstgöring, som vid behov skall kunna full
göras i flera perioder, skall motsvara tiden för 
manskapets repetitionsövningar inom för
svarsmakten. I praktiken torde tjänstgörings
perioderna i allmänhet vara högst ett par 
veckor långa, vilket har visat sig vara en 
lämplig längd med beaktande av innehållet i 
tjänstgöringen. 

39 §. Ordnande av kompletterande tjänstgö
ring. Den kompletterande tjänstgöringen skall 
bestå av utbildning, vilken skall innehålla 
samma ämnen som civiltjänstgörarnas utbild
ning, och praktisk arbetsträning enligt de fär
digheter som den korta utbildningen ger. Efter 
att interimslagen trädde i kraft har tjänstgöring 
som ersätter repetitionsövningar ordnats i an-

knytning till miljövård och räddningsverksam
heL Det krävs att utbildningen och arbetsträ
ningen i anknytning till den skall vara till nytta 
för samhället och meningsfullt för den tjäns
tepliktige. Faktorer i anknytning till övertygel
se skall beaktas på samma sätt som vid övrig 
civiltjänst. 

40 §. Uppskov med kompletterande tjänstgö
ring. Det skall vara möjligt att få uppskov med 
kompletterande tjänstgöring på samma grunder 
som med reservens repetitionsövningar. Ansök
ningarna skall dock behandlas av civiltjänst
centralen i stället för av staben för militärdist
riktet 

41 §. Permission. Eftersom den komplette
rande tjänstgöringen skall ordnas i korta perio
der och förordnandet att inleda tjänstgöring 
skall tillställas de berörda i god tid, kan det 
inte anses vara nödvändigt med rätt till ett visst 
antal permissioner. Tjänstgöringsstället skall 
liksom för närvarande kunna bevilja permis
sion vid behov. 

42 §. Lön för kompletterande tjänstgöring. 
Lönen för kompletterande tjänstgöring skall 
vara knuten till den reservistlön som betalas för 
tiden för repetitionsövningarna. skyldigheten 
att fullgöra kompletterande tjänstgöring påver
kas inte av den militära grad som den tjäns
tepliktige tidigare fått, vilket innebär att lönen 
skall betalas till alla enligt manskapets reser
vistlön. 

43 §. Kompletteringstjänstgöringsförseelse. 
Ä ven för förseelser mot skyldigheten att full
göra kompletterande tjänstgöring skall det fin
nas tillgång till tillräckliga påföljder. Den störs
ta betydelsen med dessa påföljder vore att 
genom sin blotta existens säkerställa att tjäns
teplikten fullgörs i behörig ordning. De som 
helt vägrar fullgöra kompletterande tjänstgö
ring skall dock inte dömas till fångelse, utan 
bötesstraff är en tillräcklig påföljd. Ett utdömt 
bötesstraff skall inte påverka den återstående 
tjänstgöringstiden. Den som är skyldig att 
fullgöra kompletterande tjänstgöring skall kun
na dömas till disciplinstraff för tjänstgörings
förseelse. 

44 §. Övriga stadganden. På kompletterande 
tjänstgöring skall i allmänhet tillämpas samma 
stadgai'den som på civiltjänst stadgandets 3 
mom. motsvarar lagstiftningen om värnplikt. 
En värnpliktig som hör till manskapet hör till 
reserven fram till utgången av det år då han 
fyller 50 år. 
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8 kap. Register och datasekretess 

45 §. Arbetsministeriets register över civil
tjänstgörare. Arbetsministeriets uppgift att 
övervaka de civiltjänstepliktiga och att verk
ställa tjänsteplikten förutsätter insamlande av 
de uppgifter och handlingar som räknas upp i 
paragrafen samt vad beträffar 2 mom. lagring 
av dessa i ett ADB-register och vad beträffar 3 
mom. i ett manuellt register. 

46 §. Sammanställnig och bevarande av upp
gifter i registret över civiltjänstgörare. stadgan
dena om källorna för uppgifterna i registret 
avses ingå i 46, 47 och 49 §§. Den primära 
uppgiftskällan för registret över civil
tjänstgörarna skall vara den tjänstepliktige 
själv. Dessutom skall staben för militärdistrik
tet tillställa arbetsministeriet uppgift om den 
tjänsteduglighet som fastställts för den tjäns
tepliktige i samband med uppbådet eller vid 
något annat tillfälle samt om den tid som han 
fullgjort beväringstjänst 

Uppgifterna om den tjänstepliktige skall 
avlägsnas från registret då han fyllt 50 år. 
Personkortet och läkarundersökningskortet 
skall sändas till militärdistriktet, eftersom en 
tjänstepliktig alltjämt skall höra till lantvärnet 
tills han fyller 60 år. Personkortet, i vilket 
införs uppgifterna om fullgörandet av tjänste
plikten, och läkarundersökningskortet skall på 
samma sätt som beväringarnas stamkort arki
veras i krigsarkivet. 

På registret och de uppgifter som det inne
håller skall i övrigt tillämpas lagstiftningen om 
handlingars offentlighet, personregister och ar
kiv. Utförliga stadganden om utlämnande av 
uppgifter föreslås ingå i 51 §. 

Eftersom civiltjänst endast skall gälla under 
fredstid, skall arbetsministeriets registerföring 
inte medföra ändring i stabernas för militär
distrikten registerföring. 

47 §. Civiltjänstgörares personkort och läkar
undersökningskort. Förslaget innebär att ar
betsministeriet tillställer tjänstgöringsstället 
närmast de person- och tjänsteduglighetsupp
gifter gällande en till tjänstgöringsstället anvi
sad civiltjänstepliktig som skall skrivas in på 
personkortet Tjänstgöringsställena skall se till 
att uppgifterna om civiltjänstgörarna och deras 
tjänstgöring registreras och hålls aktuella samt 
att handlingarna sänds till ministeriet efter 
hemförlovning. Ministeriet skall kontrollera att 
den uträknade tjänstgöringsstiden är riktig. 

48 §. Tjänstgöringsställets register över ci-

viltjänstgörare. Tjänstgöringsstället skall för
utom de uppgifter det fått av arbetsministeriet 
dessutom inhämta sådan uppgifter av civil
tjänstgöraren själv som behövs för ordnande 
och fullgörande av tjänstgöringen. På civil
tjänstcentralen kan dessa uppgifter ha nära 
samband med ordnandet av arbetstjänsten, 
t.ex. civiltjänstgörarens utbildning och arbets
livserfarenhet. Ansökningar om byte av tjänst
göringsställe och uppskov skall kunna innehål
la uppgifter om den tjänstepliktiges personliga 
förhållanden. Under tjänstgöringstiden kan 
uppgifter även samlas t.ex. om civiltjänstgöra
rens hälsotillstånd samt polisanmälningar som 
tjänstgöringsstället gjort. 

Andra eventuella handlingar än person- och 
läkarundersökningskortet skall uppbevaras på 
tjänstgöringsstället i 10 år efter hemförlovning
en. Vid det laget har t.ex. fordringar i allmän
het preskriberats. Handlingarna skall efter 
tidsfristen kunna förstöras. Ett undantag skall 
vara de läkarintyg som samlats under tjänst
göringstiden. De skall ges till civiltjänstgöraren 
eller förstöras efter att han hemförlovats. Detta 
gäller dock inte sådana läkarintyg som legat till 
grund för hemförlovning, vilka skall tillställas 
arbetsministeriet för kontroll av tjänsteduglig
het. 

49 §. Rätt att erhålla uppgifter. Arbetsminis
teriet skall för övervakningen av de civiltjäns
tepliktiga ha rätt till uppgifter av befolknings
registercentralen på ett sätt som motsvarar 
militärmyndigheternas rätt till uppgifter. På 
detta sätt kommer riktigheten av arbetsminis
teriets och även civiltjänstcentralens uppgifter 
att garanteras t.ex. i fråga om förordnande att 
inleda tjänstgöring. I enskilda skall adressupp
gifter på begäran kunna erhållas även av andra 
myndigheter, t.ex. av polisen. 

Uppgifterna av läkaren behövs då tjänstgö
ringsstället överväger lättnader i tjänstgöringen 
för civiltjänstgöraren, t.ex. sjukledighet eller 
hemförlovning av hälsoskäl, och då arbetsmi
nisteriet behandlar befrielse från civiitjänst av 
hälsoskäl. Rätten att få uppgifter skall vara 
begränsad till faktorer som påverkar tjänste
dugligheten och skall gälla läkare som under
sökt den tjänstepliktiges tjänsteduglighet. 

Eftersom fängelsestraff som eventuellt följer 
av civiltjänstgöringsbrott och verkställighet av 
straffet är av väsentlig betydelse för upphöran
det av civiltjänsteplikten, skall arbetsministeriet 
av polis- och fängelsemyndigheterna erhålla de 
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uppgifter om dessa påföljder som påverkar 
tjänsteplikten. 

50 §. Handlingars offentlighet. Civiltjänste
pliktigas personuppgifter är offentliga endast i 
begränsat omfattning. Detsamma gäller utläm
nande av personuppgifter. Offentligheten av 
personuppgifterna skall begränsas, eftersom 
uppgiften om civiltjänsteplikt är av känslig 
natur på det sätt som personregisterlagen (471/ 
87) avser emedan de hör nära samman med 
den berördas övertygelse. Uppgiften kan ge en 
bild av eller den kan användas att beskriva 
någons politiska, religiösa eller samhälleliga 
övertygelse, vilket kan bidra till att riskera den 
berördas integritetsskydd. Behandlingen av 
uppgifterna bör vara konfidentiell, vilket inne
fattar att antalet personer som behandlar in
formationen skall vara så litet som möjligt. 

stadgandena om datasekretess och den be
tonade förtroligheten förpliktar även de re
gisterförande privaträttsliga tjänstgöringsställe
na, på vilka dessutom lagstiftningen om per
sonregister skall tillämpas. Den som för ett 
register skall vid insamlande, lagring, använd
ning och utlämnande av personuppgifter iakta 
omsorgsfullhet och god registersed samt även i 
övrigt handla så att den registrerades integri
tetsskydd eller hans förmåner eller rättigheter 
inte kränks utan grund och att statens säkerhet 
inte riskeras. 

51 §. Utlämnande av uppgifter. Avsikten är 
att denna paragraf skall innehålla utförliga 
stadganden om utlämnande av de personupp
gifter som avses i kapitlet, vilket innebär att 
stadgandena i lagen om allmänna handlingars 
offentlighet (83/51) inte skall tillämpas på 
utlämnande av uppgifterna. I övrigt skalllagen 
tillämpas, och beträffande offentlighet för part 
skall den utvidgas att gälla även privaträttsliga 
tjänstgöringsställen. 

Utgångspunkten för utlämning av person
uppgifter till utomstående skall vara den tjäns
tepliktiges samtycke, eftersom han skall veta 
att uppgifter om honom används och utläm
nas. Avsikten är inte att hindra andra myndig
heters rätt till uppgifter enligt särskilda lagar, 
och i dylika fall skall integritetsskyddets intres
sen träda tillbaka. I dylika stadganden begrän
sas rätten till uppgifter vanligen till uppgifter 
som behövs för fullgörande av den berörda 
myndighetens uppgifter. 

Militärmyndigheterna kommer naturligtvis 
att ha samma behov av att erhålla uppgifter för 
att ordna tjänstgöring för dem som övergår till 

tjänstgöring enligt värnpliktslagen som arbets
ministeriet har av uppgifter om nya civiltjäns
tepliktiga. Dessutom förutsätter det faktum att 
de tjänstepliktiga hör till lantvärnet som 50--
60-åringar och åtgärder som eventuellt behövs 
i fall av undantagsförhållanden att uppgifter 
kan erhållas. 

Förutom vad som anförts ovan skall arbets
ministeriet av särskilda skäl på ansökan kunna 
tillåta utlämnande av personuppgifter för t.ex. 
statistikföring eller forskning under förutsätt
ning att den som tar emot uppgifterna har rätt 
enligt personregisterlagen att lagra information 
och att utlämnandet inte riskerar den tjänste
pliktiges integritetsskydd, förmåner eller rättig
heter eller statens säkerhet. För klarhetens 
skull skall således information ur en hemlig 
handling enligt lagstiftningen om handlingars 
offentlighet inte kunna utlämnas med stöd av 
20 § 2 mom. lagen om allmänna handlingars 
offentlighet med tillstånd av det ministerium 
under vilket den myndighet som fått begäran 
om utlämnande lyder. 

9 kap. Ändringssökande 

52 §. Sökande av ändring i civiltjänstcentra
lens beslut om arbetstjänst. Beslutet om tjänst
göringsställe tolkas för närvarande som tjäns
tebefallning, i vilket ändring inte kan sökas 
genom besvär. Beslutet har kunnat tas upp för 
ny behandling endast vid begäran om byte av 
tjänstgöringsställe. Enligt förslaget skall civil
tjänstcentralen fatta beslutet då den bestämmer 
tjänstgöringsställe beträffande civiltjänstgöra
rens arbetstjänst eller då den avgör ansökan 
om byte av tjänstgöringsställe. Ändring i beslut 
skall kunna sökas hos arbetsministeriet, som 
övervakar verksamheten. För att tjänstgörin
gen skall fortsätta oavbruten skall civiltjänst
göraren trots besvären fortfarande tjänstgöra 
vid det tjänstgöringsställe som han anvisats av 
centralen. 

53 §. Sökande av ändring i civiltjänstcentra
lens beslut om uppskov. Enligt värnpliktslagen 
kan ändring i chefens för militärdistriktet 
beslut om uppskov sökas hos centralnämnden 
för uppbådsärenden inom 30 dagar. Detta 
gäller för närvarande även de civiltjänsteplikti
ga. Enligt förslaget skall de ärenden som gäller 
fastställande av tidpunkten för inledande av 
deras tjänstgöring i sin helhet behandlas av 
civiltjänstcentralerna. Ändring skall sökas hos 
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arbetsministeriet, som även i övrigt skall svara 
för enhetlighet i övervakningen av verkställig
heten av civiltjänst i centralernas förfarande. 
För i ändring inte skall sökas i syfte att 
undvika fullgörande av tjänsteplikt skall sökan
den innan ansökan om uppskov avgörs inleda 
sin tjänstgöring vid den tidpunkt som fasts
tällts. Om arbetsministeriet godkänner ansökan 
skall civiltjänstgöraren hemförlovas. 

54 §. Sökande av ändring i disciplinstraff 
Det skall vara möjligt att hos länsrätten söka 
ändring i beslut om disciplinstraff som tjänst
göringsstället fattat. Till skillnad från vad som 
gäller för andra beslut av tjänstgöringsstället 
skall arbetsministeriet inte vara besvärsinstans, 
utan för att garantera rättssäkerhet skall in
stansen i stället vara en domstol. Syftet med 
detta är att besvärssystemet inte skall vara 
internt för förvaltningen. Avsikten är att tjänst
göringsstället skall tillställa länsrätten be
svärsskriften och sitt utlåtande inom högst ett 
par dagar. Behandlingen av besvären skall 
behandlas i brådskande ordning och med det 
avses i detta sammanhang att målet skall vara 
att beslutet meddelas inom en månad. Enligt 
detta skall beslutet vanligen kunna meddelas 
inom två veckor. 

Sökande av ändring hos länsrätten föreslås 
hindra verkstållandet av ett disciplinstraff, om 
inte verkstållandet är nödvändigt på grund av 
att den återstående tjänstgöringstiden är så 
kort. 

55 §. Sökande av ändring i beslut om utläm
nande av uppgifter. Om tjänstgöringsstället 
avslagit en begäran om utlämnande av uppgif
ter, skall ansökan om ändring göras hos 
arbetsministeriet genom besvär. Det skall inte 
vara möjligt att söka ändring enligt lagen om 
allmänna handlingars offentlighet, eftersom an
sökan i annat fall kunde behandlas av två 
myndigheter. Ändring i arbetsministeriets be
slut skall kunna sökas hos högsta förvaltnings
domstolen genom besvär. 

56 §. Besvärsförbud. Ändring genom besvär 
skall inte få sökas i de i paragrafen nämnda 
beslut av arbetsministeriet som gäller civil
tjänstgörares arbetstjänst, eftersom de allmänt 
taget inte kan anses ha sådan allmängiltig 
betydelse att det vore motiverat med en möj
lighet att söka ändring hos högsta förvaltnings
domstolen. Avsikten är att den tjänstepliktiges 
önskemål skall beaktas redan i förväg. 

Enligt värnpliktslagen är även centralnämn
dens för uppbådsärenden beslut om uppskov 

slutgiltiga och beslut som gäller tjänsteduglig
het kan inte överklagas. Möjlighet till besvär 
skall däremot finnas, då t.ex. arbetsministeriet 
med stöd av 11 § avslagit ansökan om befrielse 
som inlämnats på grund av utländskt medbor
garskap. De extraordinära rättsmedlen skall 
även kunna tillgripas i andra fall. 

57 §. Tillämpning av lagen om ändringssö
kande i förvaltningsärenden. På ändringssökan
de skall i övrigt utöver vad som stadgas i 
52-56 §§ tillämpas lagen om ändringssökande 
i förvaltningsärenden (154/50), t.ex. beträffande 
bifogande av besvärsanvisning till beslutet och 
anförande av besvär. Besluten skall enligt 
förslaget delges den civiltjänstepliktige genom 
förfarande med mottagningsbevis eller annars 
bevisligen enligt vad som förutsätts i lagen om 
delgivning i förvaltningsärenden (232/66). A v
sikten är att meddela föreskrifter enligt 64 § 2 
mom. om hur delgivningen skall ske. 

Undantag från lagens allmänna stadganden 
skall vara den korta besvärstiden vid disci
plinstraff och för beslut gällande arbetstjänst 
samt att besvär över uppskovsbeslut inte änd
rar tidpunkten för inledande av tjänstgöringen 
eller besvär över beslut gällande arbetstjänst 
verkställigheten av beslutet. Undantagen och 
den brådskande behandlingen av besvär är 
nödvändiga för att tjänstgöringen skall kunna 
ordnas på ett ändamålsenligt och flexibelt sätt. 

10 kap. Särskilda stadganden 

58 §. Övergång till beväringstjänst. En civil
tjänstepliktig skall kunna ansöka om att på 
nytt tjänstgöra enligt värnpliktlagen, om han 
inte redan påbörjat sin civiltjänst. Detta torde 
garantera att var och en kan tänka över sin 
övertygelse i tillräckligt stor utsträckning. Det 
kan inte egentligen anses finnas likadana all
varliga samvetsskäl som hindrar fullgörandet 
av civiltjänsten som beträffande vapentjänst 
eller vapenfri tjänst. Ansökan skall därför 
avvisas, om civiltjänsten redan påbörjats. Där
emot skall det vara möjligt att söka sig till 
civiltjänst i vilket skede som helst av värnplik
ten efter uppbådet. 

59 §. Övergång till civiltjänst. I huvudsak 
skall den som fullgör vapentjänst hemförlovas 
omedelbart för att vänta på att civiltjänsten 
börjar. Om han så önskar, skall han dock 
kunna fortsätta tjänstgöringen antingen som 
vapentjänst eller vapenfri tjänst. 

60 §. Tjänstgöringstiden vid övergång från 
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beväringstjänst till civiltjänst. Den del av bevä
ringstjänsten som fullgjorts skall beaktas då 
tiden för civiltjänstgöring räknas ut. Vapen
tjänst skall beaktas i förhållandet 240:395/360 
och vapenfri tjänst i förhållandet 330:395/360. 
Icke hela dagar avrundas till hela dagar. 

61 §. Extra tjänstgöring för olovlig frånvaro. 
Detta stadgande motsvarar lagstiftningen om 
värnplikt. Eftersom civiltjänstgörare inte skall 
övervakas under fri- och vilotiden, avses med 
hela frånvarodygn dock enbart frånvaro från 
den arbetsdag som civiltjänstgöraren föreskri
vits. 

62 §. Handräckning av polisen. I denna 
paragraf skall i överensstämmmelse med gäl
lande lag stadgas om polisens skyldighet att 
ombesörja att en civiltjänstgörare som är från
varande från tjänstgöring infinner sig på tjänst
göringsstäHeL För en dylik åtgärd skall enligt 
förslaget krävas tjänstgöringsställets begäran. 
Tjänstgöringsstället skall först försöka utreda 
orsaken till att civiltjänstgöraren är frånvaran
de och därefter vid behov göra begäran om 
åtgärder. Åtgärder skall inte vidtas om civil
tjänstgöraren skriftligen meddelar att han väg
rar tjänstgöra. En dylik vägran skall motsvara 
brottsbeskrivningen för civiltjänstebrott 

63 §. Tillämpning av lagen om förvaltnings
förfarande. Lagen om förvaltningsförfarande 
tillämpas i allmänhet inte på privaträttsliga 
samfund och stiftelser. Tillämpningen av lagen 
skall med beaktande av rättssäkerhet utvidgas 
att även gälla behandlingen av förvaltningsä
renden som gäller civiltjänst vid dylika tjänst
göringsställen, eftersom dessa tjänstgöringsstäl
len i så fall handhar offentliga förvaltningsupp
gifter. 

64 §. Närmare stadganden och föreskrifter. 
Arbetsministeriet skall liksom för närvarande 
ha rätt att vid behov meddela sådana före
skrifter om ordnande och fullgörande av civil
tjänst som är nödvändiga för att systemet skall 
fungera och för de civiltjänstepliktigas skyldig
heter och rättigheter. Det kan med beaktande 
av civiltjänstens natur och de tjänstepliktigas 
rättsskydd inte anses räcka med rekommenda
tioner och anvisningar. 

Il kap. Ikraftträdelse- och övergångsstadgan
den 

65 §.Ikraftträdande. Eftersom det är mening
en att reglerna om vapenfri tjänst skall flyttas 

till värnpliktslagen, föreslås det att lagen om 
vapenfri tjänst och civiltjänst upphävs. Likaså 
föreslås att lagen om bestraffning av vissa 
värnpliktiga för vägran att fullgöra aktiv tjänst 
skall upphävas. Den senare lagen gäller de 
värnpliktiga som trots anmälan inte beordrats 
att fullgöra vapenfri tjänst eller civiltjänst och 
som senare alltjämt vägrar tjänstgöra. Eftersom 
den värnpliktige enligt förslaget alltid skall 
beviljas civiltjänst om han så önskar, skall 
lagen i fråga upphävas eftersom den är onödig. 
På vägran att fullgöra tjänst skall beroende på 
formen av tjänstgöring tillämpas antingen ci
viltjänstlagen eller 45 kap. stafflagen. De stad
ganden som enligt förslaget skall upphävas har 
inte heller tillämpats under interimslagens gil
tighetstid. 

66 §. Tjänstgöringstiden för dem som förord
nats till civiltjänst före år 1987. Tjänstgörings
tiden för dem som godkänts för civiltjänst 
genom prövning av övertygelse innan interims
lagen trädde i kraft skall inte förlängas, utan 
den skall även i fortsättningen vara 360 dagar, 
liksom under interimslagens giltighetstid. 

67 §. Tillämpning av lagen på dem som 
förordnats till civiltjänst med stöd av tidigare 
lag. I allmänhet skall samma stadganden gälla 
samtliga tjänstepliktiga, om inte annat stadgas 
särskilt. Om olika stadganden tillämpades på 
tjänstepliktiga som godkänts för civiltjänst 
under olika tider, skulle detta i praktiken leda 
till förvirring och problem, vilket även kunde 
påverka de tjänstepliktigas rättsskydd. En för
kortning av tjänstgöringstiden till 395 dagar 
skall med hänsyn till skälighet även gälla dem 
som godkänts för civiltjänst under interimsla
gens giltighetstid. Efter detta skall deras civil
tjänsteplikt anses som fullgjord i sin helhet. 

68 §. Tidigare stadganden om brott. Då 
denna föreslagna lag upphäver lagen om va
penfri tjänst och civiltjänst, behövs ett stadgan
de om hur straff som dömts med stöd av den 
tidigare lagen skall behandlas. De brott i den 
tidigare lagen som motsvarar civiltjänstgö
ringsbrott enligt den nya lagen är undvikande 
av civiltjänst och civiltjänstepliktigs lydnads
brott. Om ett straffdom enligt den tidigare 
lagen vunnit laga kraft, skall den nya lagens 
regler tillämpas på verkställigheten av detta 
straff, dock även med beaktande av den för
kortning av straffet som stadgas i 69 §. 

Om domstolsförhandlingen inte avslutats, 
skall den nya lagens stadganden tillämpas med 
hänsyn till principen om den lindrigaste lagen. 
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69 §. Förkortande av fängelsestraff I detta 
stadgande föreslås en förkortning av straffen 
för dem som dömts för undvikande av civil
tjänst och civiltjänstepliktigs lydnadsbrott. 
Denna förkortning skall gälla straff som är 
längre än de genomsnittliga straffen enligt den 
nya lagen. Då avtjänandet av straffet inleds, 
skall fängelsestraff som överstiger 197 dagar 
förkortas till 197 dagar, vilket är längden på 
fängelsestraffet om ingen civiltjänst alls full
gjorts. I övrigt skall ändringar och förkortnin
gar av strafftiderna göras av fängelsemyndig
heterna. Förkortningen av fängelsestraffen 
skall med tanke på klarheten i systemet endast 
gälla domar över 197 dagar. Därmed skall 
förkortningen inte gälla sådana domar som på 
grund av att civiltjänsten delvis fullgjorts är 
kortare än den nämnda tiden. 

Det föreslås att de som dömts med stöd av 
tidigare Jag och som avtjänat minst 197 dagar 
då lagen träder i kraft skall befrias från 
straffanstalten. Samtidigt skall deras civil
tjänsteplikt anses vara fullgjord. 

Den föreslagna paragrafen är till sin natur 
ett allmänt benådningsstadgande. 

4 311110N 

1.2. Lagen om fortbestånd av till tjänstgöring 
inkallad värnpliktigs arbets- och tjänste
förhållande 

Till den gällande lagens tillämpningsområde 
hör med stöd av värnpliktslagen de som inkal
lats till tjänstgöring. Eftersom värnpliktslagen 
inte längre skall tillämpas på de civiltjänste
pliktiga, föreslås till den gällande lagen ett nytt 
stadgande som beträffande detta bringar dem i 
samma ställning som dem som förordnats till 
tjänstgöring enligt värnpliktslagen. Situationen 
kommer i praktiken inte att ändras i jämförelse 
med nuläget. 

2. Ikraftträdande 

Lagarna föreslås träda i kraft då interimsla
gen upphör att gälla, dvs. den l januari 1992. 

Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs 
Riksdagen följande lagförslag: 
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l. 
Civiltjänstlag 

I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 

l kap. 

Allmänna stadganden 

l § 

Civiltjänsteplikt 

En värnpliktig som försäkrar att allvarliga 
samvetsskäl som grundar sig på övertygelse 
hindrar honom att fullgöra sin tjänstgöring 
enligt värnpliktslagen (452/50) befrias från 
tjänstgöringen under fredstid och förordnas att 
fullgöra civiltjänst enligt vad som stadgas i 
denna lag. 

2 § 

Civiltjänstens innehåll 

Civiltjänsten består av arbete som är nyttigt 
för samhället. I civiltjänsten ingår utbildning 
som syftar till att utgöra grund för fullgörande 
av arbetstjänst och att stödja allmän medbor
garfostran. 

Arbetstjänsten fullgörs närmast inom social
eller hälsovårdsbranschen, undervisnings- eller 
kulturbranschen eller i uppgifter som hör till 
miljövården eller räddningsbranschen. 

3 § 

Tjänstgöringstid i civiltjänst 

Tjänstgöringstiden i civiltjänst är 395 dagar. 

4 § 

Civiltjänstmyndigheter 

Civiltjänsten leds och övervakas av arbets
ministeriet. 

Tjänstgöringsställen är civiltjänstcentralerna 
och civiltjänstgöringsinrättningarna. 

5 § 

skyldighet att placera civiltjänstgörare 

statsrådet kan vid behov årligen fastställa 
det minimiantal civiltjänstgörare som skall pla-

ceras inom olika ministeriers förvaltningsområ
de. 

2 kap. 

Civiltjänstepliktens inträdande 

6 § 

Ansökan om civiltjänst 

En värnpliktig kan ansöka om civiltjänst 
före, under eller efter tjänstgöring enligt värn
pliktslagen. Ansökan får inte göras före upp
bådet eller före beväringstjänst som har inletts 
som frivillig. En minderårig värnpliktig kan 
ansöka om civiltjänst utan vårdnadshavarens 
samtycke. 

Ansökan om civiltjänst skall lämnas till 
uppbådsnämnden vid uppbådet samt till trupp
avdelningens kommendör, om den värnpliktige 
är i tjänst, och i övriga fall efter uppbådet till 
arbetsministeriet eller chefen för militärdistrik
tet. Till ansökan, vars blankettformulär fast
ställs av arbetsministeriet, skall fogas en för
säkran om att allvarliga samvetsskäl som grun
dar sig på övertygelse och som avses i l § 
föreligger. 

7 § 

Behandling av ansökan om civiltjänst 

Ansökningar skall behandlas utan dröjsmål. 
Uppbådsnämnden, arbetsministeriet eller 
chefen för militärdistriktet skall godkänna an
sökan, om den uppfyller villkoren enligt 6 §. 
Kommendören för truppavdelningen skall sän
da de ansökningar som han har fått till chefen 
för militärdistriktet för godkännande. 

Sökanden är efter att ansökan har godkänts 
civiltjänstepliktig och befriad från tjänstgöring 
enligt värnpliktslagen. 

Uppbådsnämnden eller chefen för militärdi
striktet skall utan dröjsmål meddela arbetsmi
nisteriet att ansökan om civiltjänst har god-
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känts. Arbetsministeriet skall sända motsvaran
de meddelande till chefen för militärdistriktet. 

8 § 

Verkställande av civiltjänst 

Arbetsministeriet svarar för tillsynen över 
civiltjänstepliktiga och verkställandet av civil
tjänsten. Arbetsministeriet utser en civiltjänst
central för varje civiltjänstepliktig. 

Arbetsministeriet fastställer för två år i sän
der de allmänna tidpunkter då civiltjänstgöring 
skall inledas. 

Civiltjänstcentralen förordnar den tjänste
pliktige till civiltjänst och bestämmer vid vilken 
civiltjänstgöringsinrättning han skall fullgöra 
sin arbetstjänst. Centralen beslutar på ansökan 
av civiltjänstgöraren eller civiltjänstgöringsin
rättningen även om förflyttning till en annan 
inrättning under tiden för arbetstjänsten. 

9 § 

Förordnande till civiltjänst 

Civiltjänstcentralen skall bevisligen och i god 
tid före tjänstgöringen förordna den civiltjäns
tepliktige att inleda civiltjänst 

Den som på grund av laga förfall inte har 
infunnit sig för civiltjänst inom utsatt tid skall 
inleda sin tjänstgöring omedelbart efter att han 
inte längre är förhindrad, om inte centralen har 
bestämt att han skall inträda i civiltjänst vid 
någon annan tidpunkt. 

Om inte något annat följer av lO§ l mom. 
och 12 §,skall den civiltjänstepliktige förordnas 
att inleda sin tjänstgöring under det år då 
ansökan som avses i 6 § har godkänts eller de 
två därpå följande åren. 

3 kap. 

Befrielse frän civiltjänst samt uppskov och 
permission 

10 § 

Befrielse av hälsoskäl 

Arbetsministeriet kan med stöd av ett utlå
tande från en läkare som ministeriet har utsett 
befria en tjänstepliktig från civiltjänst helt och 
hållet eller delvis, om han inte har kroppsliga 
eller själsliga förutsättningar att fullgöra civil
tjänst eller om han på grund av kroppsskada 
eller sjukdom inte kan fullgöra civiltjänst. 

Arbetsministeriet förordnar dem som befri
ats för viss tid till ny läkarundersökning. 

Om civiltjänstepliktigas tjänsteduglighet och 
undersökning av den gäller dessutom i tillämp
liga delar vad som stadgas om värnpliktigas 
tjänsteduglighet. 

11 § 

Befrielse på grund av utländskt medborgarskap 

Arbetsministeriet kan på ansökan helt eller 
delvis befria en civiltjänstepliktig finsk medbor
gare från civiltjänst, om han har haft eller 
utöver sitt finska medborgarskap har med
borgarskap i någon annan stat och om han 
fullgjort tjänstgöring som motsvarar civiltjänst 
eller värnplikt i någon annan stat. 

Arbetsministeriet kan av särskilda skäl på 
ansökan befria en civiltjänstepliktig finländsk 
medborgare som även har medborgarskap i 
någon annan stat från civiltjänst, om hans 
egentliga bo och hemvist inte är i Finland och 
om han inte har någon faktisk anknytning till 
Finland. 

Om en finsk medborgare även har danskt, 
norskt eller svenskt medborgarskap gäller be
träffande hans civiltjänsteplikt dessutom vad 
Finland, Danmark, Norge och Sverige har 
avtalat om detta. 

12 § 

Uppskov 

Civiltjänstcentralen kan bevilja uppskov med 
fullgörande av civiltjänst för högst tre år i 
sänder, om uppskovet skall anses synnerligen 
behövligt på grund av utbildning för yrke, 
bedrivande av studier eller ordnande av eko
nomiska förhållanden eller av andra jämförba
ra särskilda personliga orsaker. Den som är 
riksdagsman skall beviljas uppskov för skötseln 
av detta uppdrag. Uppskov får inte beviljas för 
längre tid än till utgången av det kalenderår 
under vilket den tjänstepliktige fyller 28 år. 
Ansökan om uppskov skall behandlas i bråds
kande ordning. 

Uppskov kan även sökas medan civiltjänsten 
pågår. 

13§ 

skyldighet att inleda tjänstgöring 

En ansökan om befrielse eller uppskov utgör 
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inte lagligt hinder för en civiltjänstepliktig att 
infinna sig för tjänstgöring. 

Civiltjänstcentralen skall förordna den civil
tjänstepliktige att inleda sin tjänstgöring så 
snart som möjligt efter att uppskovet har 
upphört och den som befriats från tjänstgöring 
för viss tid så snart som möjligt efter att han 
förmår fullgöra tjänstgöring. 

14 § 

Permission 

En civiltjänstgörare har rätt till 17 dagars 
personlig permission utan särskild motivering 
och till sex dagars faderskapsledighet i sam
band med eget barns födelse. Om en civiltjänst
görare har utmärkt sig särskilt under sin 
tjänstgöringstid, kan han beviljas högst 30 
dagars duglighetspermission. Dessa permissio
ner räknas med i tjänstgöringstiden. 

En civiltjänstgörare kan av tungt vägande 
personliga skäl beviljas permission för högst 
sex månader. Om dessa permissioner samman
lagt överstiger 14 dygn, förlängs tjänstgörings
tiden med det antal fulla permissionsdygn som 
överstiger 14 dygn. 

Beslut om permission fattas av tjänstgörings
stället. 

4 kap. 

Fullgörande av civiltjänst och civiltjänsteplik
tens upphörande 

15 § 

Tjänstgöringsställen 

Civiltjänsten skall fullgöras 
l) i tjänst hos en statlig förvaltningsmyndig

het eller ett affärsverk, hos en självständig 
statlig inrättning eller hos en offentligrättslig 
förening, 

2) i tjänst hos en kommun, ett kommunal
förbund eller ett samarbetsorgan för dessa, 

3) i tjänst hos den evangelisk-lutherska kyr
kan i Finland eller ortodoxa kyrkosamfundet 
eller en församling eller ett samarbetsorgan för 
dessa eller 

4) i tjänst hos en finländsk privaträttslig 
sammanslutning eller en finländsk privaträttslig 
stiftelse som bedriver allmännyttig verksamhet 
och om vilken stadgas genom förordning. 

Endast en statlig eller kommunal myndighet 
eller en kommunalförbundsmyndighet kan vara 
civiltjänstcentraL 

16 § 

Ordnande av civiltjänst 

Tjänstgöringsstället skall skriftligen avtala med 
arbetsministeriet om ordnande av civiltjänst 
Avtalet skall innehålla uppgift om vem som 
enligt 19 § ansvarar för ärenden som gäller 
civiltjänst på tjänstgöringsstället 

Civiltjänsten skall fullgöras i Finland med 
undantag av eventuella kortare kommendering
sresor utomlands. 

17 § 

Respekterande av övertygelse 

Tjänstgöringen skall ordnas så att tjänste
uppgifterna inte strider mot civiltjänstgörarens 
övertygelse. 

18 § 

Diskrimineringsförbud 

Civiltjänsten får inte ordnas så att civiltjänst
göraren diskrimineras på grund av ras, här
komst, språk, religion, politisk eller annan åsikt 
eller av någon annan jämförbar orsak. 

19 § 

Bestämmande av tjänsteuppgifterna 
samt tillsyn 

Chefen vid tjänstgöringsstället eller den som 
har utsetts att ansvara för civiltjänsteärenden 
skall under tjänstemannaansvar bestämma 
tjänsteuppgifterna, ordna den inskolning som 
hör till arbetstjänsten och utöva tilsyn över 
civiltjänstgörarna samt upprätthålla disciplin. 

20 § 

Civiltjänstgörarnas uppehälle och förmåner 

Civiltjänstgörarna har rätt till kostnadsfri 
inkvartering, kost, beklädnad, hälsovård samt 
dagspenning och fria resor enligt vad som 
stadgas genom förordning. Tjänstgöringsstället 
får inte betala lön eller arvode till civiltjänst
göraren under tjänstgöringstiden. 

Dagspenning betalas inte för de hela dygn 
som en tjänstepliktig är 

l) olovligen frånvarande från tjänstgöring, 
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2) på perm1sswn enligt 14 § 2 mom. över 
tre permissionsdygn till den del permissionen 
överstiger tre dygn, 

3) oförmögen till tjänstgöring på grund av 
skada eller sjukdom som han avsiktligt har 
åsamkat sig eller 

4) anhållen eller häktad för brott, om han 
döms till fängelsestraff för den gärning på 
grund av vilken han berövats sin frihet. 

Till den del något annat inte stadgas i denna 
lag tillämpas övriga stadganden och avtal om 
värnpliktigas ekonomiska och sociala förmåner 
på motsvarande sätt på civiltjänstgörare. 

21 § 

Civiltjänstgörarnas skyldigheter 

En civiltjänstgörare är skyldig att utföra sina 
tjänsteuppgifter samvetsgrant samt att iaktta 
vad arbetsministeriet och tjänstgöringsstället 
bestämmer för att civiltjänsten skall kunna 
ordnas och fullgöras. 

22 § 

Civiltjänstgörarnas arbetstid och fritid samt 
arbetarskydd 

En civiltjänstgörare skall iaktta den arbetstid 
som tjänstgöringsstället bestämmer. Den ordi
narie arbetstiden får inte överstiga 40 timmar 
per vecka. 

På civiltjänstgörarnas arbetarskydd tillämpas 
lagen om skydd i arbete (299/58) enligt vad 
som särskilt stadgas genom förordning. På 
arbete som en civiltjänstgörare under 18 år 
utför tillämpas även lagen om skydd för unga 
arbetstagare (669/67). 

Civiltjänstgörarna har rätt till tillräcklig fri
tid för vila och rekreation. 

23 § 

Civiltjänstepliktens upphörande och hemförlov
ning av civiltjänstgörare 

Om inte något annat stadgas nedan upphör 
civiltjänsteplikten vid utgången av det år då 
den tjänstepliktige fyller 30 år. 

Tjänstgöringsstället skall se till att en civil
tjänstegörare blir hemförlovad när 

l) han har fullgjort hela sin tjänstgöring 
enligt denna lag, 

2) hans tjänstplikt har upphört, 
3) han enligt ett läkarutlåtande är oförmögen 

till tjänstgöring en längre tid, 

4) han beviljats uppskov under tjänstgörings
tiden, 

5) han har befriats från fullgörande av 
civiltjänst enligt 11 §, 

6) han mister sitt finska medborgarskap, 
7) i fråga om honom har gjorts en polisan

mälan om civiltjänstgöringsbrott enligt vad 
som stadgas nedan eller 

8) verkställigheten av fängelsestraff för något 
annat brott än civiltjänstgöringsbrott inleds. 

5 kap. 

Disciplin 

24 § 

Disciplinstraff 

Om en civiltjänstgörare handlar i strid med 
sin civiltjänsteplikt eller försummar den, kan 
han som disciplinstraff enligt vad som närmare 
stadgas genom förordning 

l) tilldelas varning, 
2) åläggas arbete utöver den ordinarie arbets

tiden eller 
3) fråntas dagspenningen. 
En civiltjänstgörare kan åläggas arbete ut

över den ordinarie arbetstiden högst fyra tim
mar om dagen under högst fem dagar och 
fråntas dagspenningen för högst 30 dagar. För 
en och samma förseelse får disciplinstraff på
föras endast i en straffart. 

Disciplinstraff påförs av den som avses i 19 § 
efter att han har hört civiltjänstgöraren. 

25 § 

Påförande av disciplinstraff 

Ett disciplinstraff skall stå i rättvist förhål
lande till tjänstgöringsförseelsen. Prövningen 
av straffet skall ske med beaktande av de 
grunder som enligt strafflagen påverkar straff
mätningen och de omständigheter under vilka 
förseelsen har begåtts samt civiltjänstgörarens 
tidigare tjänstgöring och uppförande. 

Ett disciplinstraff kan lämnas opåfört eller 
ärendet lämnas att bero vid muntlig anmärk
ning, om tjänstgöringsförseelsen har berott på 
ouppmärksamhet, tanklöshet eller okunnighet 
som med beaktande av omständigheterna är 
ursäktlig eller om förseelsen i övrigt skall anses 
vara ringa. 
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Om sökande av ändring 
stadgas i 9 kap. 

disciplinstraff ringsbrottet, verkställs straffet för det andra 
brottet före fängelsestraffet för civiltjänstgö
ringsbrottet. 

6 kap. 

Brott mot civiltjänsteplikt 

26 § 

Civiltjänstgöringsbrott 

Om en civiltjänstepliktig låter bli att infinna 
sig i civiltjänst, slutar tjänstgöra eller skriftligen 
meddelar att han vägrar att fullgöra civiltjänst, 
skall han för civiltjänstgöringsbrott dömas till 
fängelse för en tid som motsvarar hälften av 
hans återstående tjänstgöringstid. Fängelse
straffet utdöms i hela dagar. Till fängelse kan 
dömas för kortare tid än den minimitid som 
stadgas i 2 kap. 2 § l mom. strafflagen. 

För civiltjänstgöringsbrott döms även en 
civiltjänstgörare som trots ådömt disciplinstraff 
fortfarande försummar sin tjänsteplikt på ett 
väsentligt sätt. Straff för civiltjänstgöringsbrott 
får dömas endast en gång. 

Allmän åklagare får inte väcka åtal för 
civiltjänstgöringsbrott, om polisa11mälan inte 
har gjorts i enlighet med 35 §. 

27 § 

Tillämpning av vissa straffrättsliga stadganden 

I fråga om civiltjänstgöringsbrott iakttas vad 
som stadgas om rättegång i brottmål samt om 
fängelsestraff och verställighet därav, om inte 
något annat stadgas i denna lag. 

28 § 

Undantagsstadganden om civiltjänst 

Fängelsestraff för civiltjänstgöringsbrott får 
inte förklaras villkorligt. Den som avtjänar 
fängelsestraff för civiltjänstgöringsbrott får fri
ges villkorligt endast under de förutsättningar 
som anges i 29 §. 

För civiltjänstgöringsbrott och andra brott 
får inte bestämmas ett gemensamt fängelse
straff, och fängelsestraff för civiltjänstgörings
brott får varken sammanläggas eller samman
räknas med straff för ett annat brott. Om ett 
fängelsestraff eller förvandlingsstraff för böter 
som dömts för något annat brott skall verk
ställas samtidigt med straffet för civiltjänstgö-

Fängelsestraff för civiltjänstgöringsbrott an
tecknas inte i straffregistret och straffet får inte 
senare beaktas som straffskärpningsgrund. 

29 § 
Villkorlig frigivning 

Den som avtjänar fängelsestraff för civil
tjänstgöringsbrott kan friges villkorligt, om han 
anmäler att han är villig att på behörigt sätt 
slutföra den återstående civiltjänsten på tjänst
göringsstället 

Prövotiden för en villkorligt frigiven civil
tjänstgörare är den återstående tjänstgöringsti
den. Han skall inte ställas under övervakning, 
om det inte finns särskilda skäl för det. Den 
villkorliga friheten kan förklaras förverkad, om 
civiltjänstgöraren gör sig skyldig till civiltjänst
göringsbrott. 

Den som har förverkat sin villkorliga frihet 
enligt 30 § får inte på nytt friges villkorligt. 

30 § 

Förverkande av villkorlig frihet 

Om en villkorligt frigiven civiltjänstgörare 
gör sig skyldig till civiltjänstgöringsbrott, döms 
han inte till straff enligt 26 § utan förverkar i 
stället sin villkorliga frihet. 

Av domen skall framgå hur långt fångel
sestraff som ytterligare skall avtjänas med 
beaktande av tidigare avtjänat straff och full
gjord civiltjänst. Härvid motsvarar två dagar i 
civiltjänst en dag i fängelse. 

31 § 

Förhållandet mellan strafftid och 
civiltjänstgöringstid 

Den återstående tjänstgöringstiden för den 
som är villkorligt frigiven räknas så att en dag 
i straffanstalt motsvarar två dagar i civiltjänst. 

32 § 
Preskription av fängelsestraff 

Fängelsestraff för civiltjänstgöringsbrott för
faller, om verkställigheten av straffet inte har 
inletts inom fem år från den dag då den 
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lagakraftvunna domen gavs eller, om verk
ställigheten har avbrutits, från dagen för av
brottet. 

Ett fängelsestraff förfaller också, om den 
villkorligt frigivne har varit i civiltjänst under 
den återstående tjänstgöringstiden eller om han 
har befriats från tjänstgöring av hälsoskäl. 

33 § 

Civiltjänstepliktens upphörande på grund av 
fängelsestraff 

När den som har dömts för civiltjänstgörings
brott har avtjänat hela fängelsestraffet eller när 
fängelsestraffet har förfallit upphör hans civil
tjänsteplikt. 

34 § 

Rättegång 

Åtal för civiltjänstgöringsbrott väcks av all
män åklagare. Åtalet kan prövas vid den 
allmänna underrätten på den civiltjänsteplikti
ges hemort eller på tjänstgöringsställets för
läggningsort. 

35 § 

Polisanmälan 

Polisanmälan om civiltjänstgöringsbrott görs 
av arbetsministeriet eller tjänstgöringsstället 
hos polisen på den civiltjänstepliktiges hemort 
eller tjänstgöringsställets förläggningsort. 

En civiltjänstgörare om vilken polisanmälan 
har gjorts skall omedelbart hemförlovas. 

36 § 

Nytt förordnande till tjänstgöringsstället 

Döms en civiltjänstepliktig om vilken har 
gjorts anmälan om civiltjänstgöringsbrott inte 
ill fängelsestraff, skall civiltjänstcentralen på 
ytt förordna den civiltjänstepliktige som ar
~tsministeriet har hänvisat till centralen till 
nstgöring. Den tid under vilken den tjänste
:tige på grund av undersökningar berövats 
frihet räknas härvid till hans tjänstgörings-

tid så att en dag av frihetsberövande motsvarar 
två dagar i civiltjänst 

7 kap. 

Kompletterande tjänstgöring tör dem som 
fullgjort värnplikt 

37 § 

Skyldighet till kompletterande tjänstgöring 

En värnpliktig som efter fullgjord bevärings
tjänst gör en sådan ansökan som avses i 6 § 
kan med stöd av denna lag förordnas till 
kompletterande tjänstgöring. 

En värnpliktig som gör en sådan ansökan 
som avses i 6 § efter att han inkallats till 
repetitionsövningar eller under repetitionsöv
ningarna skall förordnas till kompletterande 
tjänstgöring inom 18 månader från det ansö
kan gjordes. 

38 § 

Den kompletterande tjänstgöringens längd 

Den kompletterande tjänstgöringen är högst 
40 dagar. 

39 § 

Ordnande av kompletterande tjänstgöring 

Tjänstgöringsställena ordnar kompletterande 
tjänstgöring i form av civiltjänsteutbildning och 
praktiska arbetsövningar. 

40 § 

Uppskov med kompletterande tjänstgöring 

Civiltjänstcentralen kan bevilja den som är 
skyldig att fullgöra kompletterande tjänstgö
ring uppskov med tjänstgöringen. Uppskov 
kan beviljas sådana tjänstepliktiga för vilka 
uppskov är synnerligen behövligt på grund av 
familjeförhållanden eller ekonomiska förhållan
den eller på grund av orsaker i anknytning till 
yrkesutövning eller näringsidkande. Uppskov 
kan även beviljas sådana tjänstepliktiga som 
utbildar sig för befattning eller yrke eller som 
studerar och vars utveckling skulle lida känn
bart utan uppskov. Uppskov kan dessutom 
beviljas, om den tjänstepliktiges deltagande i 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 



32 1991 rd- RP 149 

tjänstgöringen skulle åsamka hans arbetsgivare 
väsentlig olägenhet eller skada. 

41 § 

Permission 

Tjänstgöringsstället kan bevilja den som full
gör kompletterande tjänstgöring permission en
dast av tungt vägande personliga skäl. 

42 § 

Lön för kompletterande tjänstgöring 

Utan hinder av 20 § l mom. har den som 
fullgör kompletterande tjänstgöring rätt till lön 
för denna tjänstgöring enligt vad som stadgas 
genom förordning. 

Vad som i 20 § 2 mom. stadgas om förlust av 
dagspenning gäller på motsvarande sätt även 
lön för kompletterande tjänstgöring. 

43 § 
Kompletteringstjänstgöringssförseelse 

Om den som är skyldig att fullgöra komplet
terande tjänstgöring inte deltar i tjänstgöring 
som han förordnats att fullgöra, skall han 
dömas till böter för kompletteringstjänstgörings
förseelse. 

44 § 
Övriga stadganden 

Beträffande kompletterande tjänstgöring 
iakttas i tillämpliga delar vad som stadgas i l 
och 4-7 §, 8 § l mom., 9 § l och 2 mom., 10 
och 11 §§, 13 och 15-22§§, 23 § 2 mom., 24 
och 25 §§, 26 § 3 mom. samt 34 och 35 §§. 

Vad som i 8-10 kap. stadgas om civiltjäns
tepliktiga gäller även dem som är skyldiga att 
fullgöra kompletterande tjänstgöring, om inte 
något annat stadgas särskilt. 

skyldigheten till kompletterande tjänstgöring 
upphör vid utgången av det år då den tjänste
pliktige fyller 50 år. 

8 kap. 

Register och datasekretess 

45 § 

Arbetsministeriets register över civiltjänstgörare 

Arbetsministeriet för ett register över de 

civiltjänstepliktiga och dem som är skyldiga att 
fullgöra kompletterande tjänstgöring. Registret 
innehåller de uppgifter som behövs för tillsynen 
över civiltjänstgörare och ordnande av deras 
tjänstgöring. 

I registret antecknas följande uppgifter om 
den tjänstepliktige: 

l) namn och personbeteckning, 
2) hemort, adress och telefonnummer, 
3) utbildning och yrke, 
4) modersmål, 
5) annat medborgarskap än finskt, 
6) tjänsteduglighet, 
7) uppgifter om tjänstgöringsställe och 

tjänstgöringstid, 
8) uppgifter om polisanmälan som gäller 

civiltjänstgöringsbrott och kompletterings
tjänstgöringsförseelse, brottspåföljden eller 
verkställighet av fängelsestraff samt 

9) orsak till hemförlovning och till att 
tjänsteplikten upphör. 

Till registret över civiltjänstgörare fogas i 
manuell form handlingarna i anknytning till 
fullgörandet av tjänsteplikten, vilka är 

l) de ansökningar som avses i 6 §, 
2) de läkarutlåtanden som undersökningen 

av tjänstedugligheten förutsätter, 
3) handlingarna i anknytning till polisanmä

lan om civiltjänstgöringsbrott och komplette
ringstjänstgöringsförseelse, 

4) handlingarna i anknytning till sådana 
ansökningar om ändring som avses i denna lag 
samt 

5) civiltjänstgörarens personkort och läkar
undersökningskort. 

46 § 

Sammanställning och bevarande av uppgifter i 
registret över civiltjänstgörare 

En värnpliktig skall i sin ansökan enligt 6 § 
ange de uppgifter som nämns i 45 § 2 mom. 
1-5 punkten och önskemål om fullgörandet 
av tjänstgöringen. Staben för militärdistrikW 
skall i det meddelande angående nya civiltjär 
tepliktiga som avses i 7 § 3 mom. tillst; 
arbetsministeriet en kopia av den tjänstep' 
ges ansökan, uppgift om hans tjänsteduf 
och de uppgifter som påverkar hans t; 
ringstid . På motsvarande sätt sände 
ministeriet till staben för militärdi' 
uppgifter som avses i 45 § 2 ' 
punkten i fråga om dem som 
beväringstjänst. 

l 

l 

l 
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Uppgifterna om en civiltjänstepliktig skall 
avföras ur registret senast vid utgången av det 
år då han fyller 50 år. Personkortet och 
läkarundersökningskortet, vilka bevaras enligt 
vad som stadgas genom förordning, överlåts 
härvid till staben för militärdistriktet 

Registerföringen vid arbetsministeriet föran
leder inte ändring i vad som stadgas om 
registerföring vid staberna för militärdistrikten. 

47 § 

Civiltjänstgörares personkort och läkarunder
sökningskort 

På det personkort som nämns i 45 § 3 mom. 
5 punkten och för vilket formuläret fastställs 
av arbetsministeriet antecknas följande i fråga 
om civiltjänstgöraren: 

l) namn och personbeteckning, 
2) hemort, adress och telefonnummer, 
3) utbildning och yrke, 
4) modersmål, 
5) tjänsteduglighet, 
6) uppgifter om tjänstgöringsställe, tjäns

teuppgifter och tjänstgöringstid, till vilka även 
hör uppgifter om disciplinstraff, samt 

7) grunden för hemförlovning. 
Läkaren vid tjänstgöringsstället antecknar på 

läkarundersökningskortet de uppgifter om ci
viltjänstgörarens hälsotillstånd som behövs för 
fullgörandet av tjänstgöringen. Formuläret för 
detta kort fastställs av arbetsministeriet 

Arbetsministeriet skall för anteckning på 
personkortet lämna ut de uppgifter som nämns 
i l mom. 1-5 punkten till den civiltjänsteplik
tiges tjänstgöringsställe. Tjänstgöringsstället 
skall se till att de uppgifter som nämns i 6--7 
punkten antecknas på personkortet När en 
civiltjänstgörare byter tjänstgöringsställe skall 
personkortet och läkarundersökningskortet 
sändas det nya tjänstgöringsstället Kortet 
sänds till arbetsministeriet efter att civiltjänst
göraren har hemförlovats. 

48 § 

Tjänstgöringsställets register över civiltjänstgö
rare 

Ett tjänstgöringsställe skall föra register över 
civiltjänstgörare i dess tjänst. I registret skall 
utöver uppgifterna på personkortet och läkar
undersökningskortet och de uppgifter som en
ligt 47 § finns på dem antecknas även andra 
uppgifter som behövs för ordnande och fullgö-
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rande av tjänstgöringen. Registret kan innehål
la uppgifter om civiltjänstgörarens hälsotill
stånd med tanke på fullgörande av tjänstgö
ringen och uppgifter om disciplin samt polis
anmälan som gäller civiltjänstgöringsbrott och 
kompletteringstjänstgöringsförseelser. 

I civiltjänstcentralens register kan dessutom 
ingå sådana uppgifter om den civiltjäns
tepliktiges övertygelse, familjeförhållanden 
samt sociala och ekonomiska situation som är 
nödvändiga för att begynnelsetidpunkten för 
den civiltjänstepliktiges tjänstgöring och civil
tjänstgöringsinrättningen skall kunna bestäm
mas. 

49 § 

Rätt att erhålla uppgifter 

Arbetsministeriet har utöver vad som stadgas 
ovan rätt att 

l) för tillsyn över civiltjänstepliktiga få deras 
adressuppgifter av befolkningsregistercentralen, 
militärmyndigheter eller i enskilda fall av polis
myndigheter eller andra myndigheter, 

2) oberoende av stadgandena om sekretess 
av läkare som undersökt en civiltjänstepliktigs 
tjänsteduglighet få utlåtande om sådana upp
gifter om hälsotillstånd som är av betydelse för 
kontroll av tjänsteduglighet och 

3) oberoende av stadgandena om sekretess 
av polis- och fängelsemyndigheter få de upp
gifter som nämns i 45 § 2 mom. 8 punkten 

Tjänstgöringsstället har rätt att oberoende av 
stadgandena om sekretess av läkare få utlåtan
de om en civiltjänstgörares hälsotillstånd i den 
utsträckning detta är av betydelse för utredan
de av hans tjänsteduglighet. 

50 § 

Handlingars offentlighet 

Om offentligheten i fråga om de handlingar 
och register som innehåller personuppgifter om 
civiltjänstepliktiga och som avses i denna lag 
stadgas nedan. 

De som är i tjänst hos eller arbetar vid 
arbetsministeriet eller ett tjänstgöringsställe el
ler som är sakkunniga vid någon av dessa får 
inte, om inte annat följer av 51 §, utan den 
tjänstepliktiges samtycke röja uppgifter som 
beskriver den tjänstepliktiges hälsotillstånd, 
ekonomiska eller sociala situation eller överty-
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gelse eller andra uppgifter som gäller den 
tjänstepliktiges personliga förhållanden. 

51 § 

Utlämnande av uppgifter 

Personupppgifter som avses i detta kapitel 
ges eller lämnas ut endast 

l) till en part i enlighet med 3 a kap. lagen 
om allmänna handlingars offentlighet och med 
hans skriftliga samtycke i enskilda fall även till 
andra, 

2) till arbetsministeriet, tjänstgöringsställena 
och staberna för militärdistrikten i enlighet 
med denna lag och på grund av mobilisation 
som avses i 12 kap. förordningen angående 
tillämpning av värnpliktslagen (63/51) samt 

3) till andra myndigheter med stöd av lag. 
Arbetsministeriets kan av särskilda skäl på 

ansökan ge tillstånd till utlämnande av uppgif
ter för vetenskaplig forskning eller statistikfö
ring eller för andra godtagbara ändamål, om 
utlämnandet uppfyller kraven enligt 19 § l 
mom. 3 punkten personregisterlagen (471/87). 

På utgivande och utlämnande av personupp
gifter tillämpas inte vad lagen om allmänna 
handlingars offentlighet stadgar om utlämnan
de av uppgifter eller om ett ministeriums rätt 
att ge tillstånd till röjande av uppgifter som 
skall hemlighållas. 

9 kap. 

Ändringssökande 

52 § 

Sökande av ändring i civilstjänstcentralens be
slut om arbetstjänst 

Ändring i ett sådant beslut av civiltjänstcen
tralen som gäller civiltjänstgöringsinrättning 
och som avses i 8 § 3 mom. kan sökas genom 
besvär hos arbetsministeriet. Besvärsskriften 
skall tillställas ministeriet eller centralen inom 
sju dagar från den dag då civiltjänstgöraren 
delgavs beslutet. Besvär hindrar inte att beslu
tet verkställs. 

53 § 

Sökande av ändring i civiltjänstcentralens beslut 
om uppskov 

Ändring i civiltjänstcentralens beslut om 
uppskov kan sökas genom besvär hos arbets-

ministeriet. Besvärsskiften skall tillställas mini
steriet eller centralen inom 30 dagar från den 
dag då den civiltjänstepliktige delgavs beslutet. 
Besvär utgör inte hinder för inledande av 
tjänstgöringen. 

54 § 
Sökande av ändring i disciplinstraff 

En civiltjänstgörare som har påförts disci
plinstraff får söka ändring i beslutet om straff 
genom besvär hos den länsrätt till vars dom
krets tjänstgöringsstället hör. Besvären skall 
dock anföras hos högsta förvaltningsdomsto
len, om tjänstgöringsstället är en myndighet 
vars beslut enligt de allmänna stadgandena om 
sökande av ändring skall överklagas hos högsta 
förvaltningsdomstolen. 

Besvärsskriften, som skall innehålla civil
tjänstgörarens yrkanden och grunderna för 
dem, skall lämnas in till tjänstgöringsstället 
inom sju dagar från den dag då beslutet 
delgavs civiltjänstgöraren. Tjänstgöringss~ället 
skall utan dröjsmål tillställa besvärsmyndighe
ten besvärsskriften och de handlingar som 
fogats till den samt sitt utlåtande. Besvären 
skall behandlas i brådskande ordning. 

Ett disciplingstraff får inte verkställas förrän 
beslutet har vunnit laga kraft. Om besvär över 
beslutet har anförts hos länsrätten, får straffet 
dock verkställas sedan länsrätten meddelat sitt 
beslut med anledning av besvären. Ett disci
plinstraff kan dock verkställas omedelbart, om 
verkställighet inte är möjlig under görarens 
civiltjånsgörarens återstående tjänstgöringstid. 

55 § 
Sökande av ändring i beslut om utlämnande av 

uppgifter 

Om ett tjänstgöringsställe har vägrat lämna 
ut uppgifter ur sitt register över civiltjänstgö
rare kan den som bett om uppgifterna söka 
änd;ing i beslutet genom besvär hos arbetsmi
nisteriet Besvärsskriften skall tillställas minis
teriet inom 30 dagar från den dag då beslutet 
delgavs den som hade bett om uppgiften. 

Ändring i arbetsministeriets beslut med an
ledning av besvär som avses i l mom. kan 
sökas så som stadgas i lagen om ändringssö
kande i förvaltningsärenden (154/50). 

56 § 
Besvärsförbud 

I arbetsministeriets beslut som avses i 10 § l 
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mom. samt i 52 och 53 §§ får ändring inte 
sökas genom besvär. 

57 § 
Tillämpning av lagen om ändringssökande i 

förvaltningsärenden 

Utöver vad som stadgas i 52-56§§ tilläm
pas lagen om ändringssökande i förvaltnings
ärenden. 

10 kap. 

Särskilda stadganden 

58 § 

Övergång till tjänst enligt värnpliktslagen 

Om en civiltjänstepliktig önskar fullgöra 
tjänst enligt värnpliktslagen, skall han ansöka 
om detta skriftligen hos arbetsministeriet eller 
chefen för militärdistriktet. Ansökan skall god
kännas utan dröjsmål, om det framgår av 
ansökan att den övertygelse som avses i l § inte 
längre hindrar den tjänstepliktige att fullgöra 
tjänst enligt värnpliktslagen. Ansökan får inte 
göras efter att civiltjänsten har inletts. 

Om ansökan enligt l mom. har gjorts efter 
att den civiltjänstepliktige förordnats till civil
tjänst, skall förordnandet återkallas. Sökanden 
är efter godkännandet befriad från fullgörande 
av civiltjänst 

Arbetsministeriet och chefen för militärdi
striktet skall utan dröjsmål underrätta varand
ra om att ansökan har godkänts. 

59 § 

Övergång till civiltjänst 

Lämnar någon som fullgör tjänst enligt 
värnpliktslagen in en ansökan som avses i 6 §, 
skall han genast hemförlovas, om han inte 
samtycker till att fortsätta tjänstgöringen som 
vapentjänst eller vapenfri tjänst till dess över
gången till civiltjänst sker. 

Om en värnpliktig lämnar in en ansökan 
enligt 6 § efter att ha förordnats till tjänst enligt 
värnpliktslagen, skall förordnandet återkallas. 

60 § 

Tjänstgöringstiden vid övergång från 
beväringstjänst till civiltjänst 

Den tid av beväringstjänsten som fullgjorts 

beaktas vid uträkning av civiltjänstgöringstiden 
varvid arbetsministeriet fastställer den återstå
ende civiltjänstgöringstiden. För dem som full
gjort vapentjänst fastställs denna tid enligt 
förhållandet mellan den enligt värnpliktslagen 
kortaste tjänstgöringstiden i vapentjänst och 
tjänstgöringstiden i civiltjänst. För dem som 
fullgjort vapenfri tjänst fastställs motsvarande 
tid enligt förhållandet mellan tjänstgöringstiden 
i vapenfri tjänst och tjänstgöringstiden i civil
tjänst. 

Vad som stadgas i denna paragraf gäller inte 
den som är skyldig att fullgöra kompletterande 
tjänstgöring. 

Om tjänstgöringen enligt 59 § l mom. fort
sätter utom avbrott anses civiltjänstgöringsti
den börja när ansökan godkänns, dagen för 
godkännandet medräknad. 

61 § 

Extra tjänstgöring för olovlig frånvaro 

De dygn en civiltjänstepliktig är olovligt 
frånvarande från civiltjänst räknas inte med i 
tjänstgöringstiden. 

62 § 

Handräckning av polisen 

Polisen skall på tjänstgöringsställets begäran 
se till att en civiltjänstgörare som utan laga 
förfall är frånvarande från tjänst infinner sig på 
tjänstgöringsstället, om inte denne skriftligen 
meddelar polisen eller tjänstgöringsstället att 
han vägrar tjänstgöra. 

63 § 

Tillämpning av lagen om förvaltningsförfarande 

När ett förvaltningsärende enligt denna lag 
behandlas skall lagen om förvaltningsförfaran
de (598/82) iakttas även då ärendet behandlas 
av ett sådant tjänstgöringsställe vid vilket lagen 
om förvaltningsförfarande i övrigt inte iakttas. 

64 § 

Närmare stadganden och föreskrifter 

Närmare stadganden om verkställigheten av 
denna lag utfärdas genom förordning. 
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Arbetsministeriet kan vid behov meddela 
tjänstgöringsställena och de civiltjänstepliktiga 
föreskrifter om ordnande och fullgörande av 
civiltjänst 

11 kap. 

Ikraftträdelse- och övergångsstadganden 

65 § 

Ikraftträdande 

Denna lag träder i kraft den l januari 1992. 
Genom denna lag upphävs 
l) lagen den 21 februari 1969 om vapenfri 

tjänst och civiltjänst (132/69) jämte ändringar 
samt 

2) lagen den 14 januari 1972 om bestraffning 
av vissa värnpliktiga för vägran att fullgöra 
aktiv tjänst (23/72). 

66 § 

Tjänstgöringstiden för dem som förordnats till 
civiltjänst före år 1987 

Tjänstgöringstiden för dem som förordnats 
till civiltjänst före den l januari 1987 är 360 
dagar. 

67 § 

Tillämpning av lagen på dem som förordnats till 
civiltjänst med stöd av tidigare lag 

stadgandena i denna lag tillämpas även på 

de civiltjänstgörare som inlett sin tjänstgöring 
innan denna lag trätt i kraft. 

En civiltjänstgörare som fullgjort civiltjänst i 
minst 395 dagar befrias från tjänstgöring när 
denna lag träder i kraft, och hans civiltjänste
plikt anses ha upphört. 

68 § 

Tidigare stadganden om brott 

Vad som stadgas i denna lag om civil
tjänstgöringsbrott och kompletteringstjänstgö
ringsförseelse samt verkställigheten av straff för 
dessa skall efter att lagen trätt i kraft tillämpas 
på den som med stöd av tidigare lag dömts för 
undvikande av civiltjänst och civiltjänsteplik
tigs lydnadsbrott. 

69 § 

Förkortande av fängelsestraff 

Den som innan denna lag trätt i kraft för 
undvikande av civiltjänst eller civiltjänsteplik
tigs lydnadsbrott dömts till fängelsestraff som 
överstiger 197 dagar skall befrias från avtjä
nandet av den del av fängelsestraffet som 
överstiger 197 dagar. Beslut om befrielse fattas 
av fängelsedirektören. 

Det straff som den dömde delvis har befriats 
från med stöd av l mom. anses helt avtjänat. 
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2. 
Lag 

om ändring av lagen om fortbestånd av till tjänstgöring inkallad värnpliktigs arbets- och 
tjänsteförhållande 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till lagen den l december 1961 om fortbestånd av till tjänstgöring inkallad värnpliktigs 

arbets- och tjänsteförhållande (570/61) en ny l a§ som följer: 

l a § Denna lag träder i kraft den l januari 1992. 
Denna lag tillämpas även på ens fortbestånd 

i fråga om arbets- och tjänsteförhållande för 
dem som har förordnats till tjänstgöring med 
stöd av civiltjänstlagen ( l ). 

Helsingfors den l l oktober 1991 

Republikens President 

MAUNO KOIVISTO 

Arbetsminister Ilkka Kanerva 




