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Regeringens proposition till Riksdagen med försJag tiJJ Jagar
om ändring av värnpliktsJagen och vissa Jagar som har samband
med fuJJgörandet av värnplikt

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL
I propositionen föreslås ändringar av värnpliktslagen, militära rättegångslagen, lagen om
befrielse för Jehovas vittnen från fullgörandet
av värnplikt i vissa fall samt lagen om hälsovården inom försvarsmakten. Ändringarna föranleds närmast av att försvarsmakten övergår
till ett nytt förvaltnings- och ledningssystem
och av att annan lagstiftning reviderats.
Inom försvarsmakten tas ett nytt förvaltnings- och ledningssystem i bruk vid ingången
av år 1993. De nuvarande sju militärlänen och
23 militärdistrikten ersätts med tre försvarsområden och 12 militärlän. Försvarsområdena
bildas närmast med tanke på undantagsförhållanden och skall i första hand fungera som
regionala förvaltningsenheter samt sköta uppgifter som överförs till dem från huvudstaben.
Skötseln av de nuvarande militärdistriktens
uppgifter överförs inom det nya förvaltningsoch ledningssystemet i huvudsak till militärlänen. Som följd av de förändringar som gäller
förvaltningsenheterna föreslås justeringar närmast av teknisk natur av de ovan nämnda
lagarna samt i fråga om värnpliktslagen och
militära rättegångslagen vissa ändringar av
stadgandena om behandling och avgörande av
de ärenden som avses i lagarna.
På grund av reformeringen av stadgandena
om militära undervisningsanstalter föreslås det
att till värnpliktslagen fogas grundläggande
stadganden om reservofficers- och underofficersutbildningen för värnpliktiga. Dessutom
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föreslås stadganden om de grunder enligt vilka
det är möjligt att förkorta tjänstgöringstiden
för en värnpliktig i det fall att tiden är längre
än minimitiden.
Enligt förslaget ändras värnpliktslagen dessutom så att det blir möjligt också för dem som
hör till lantvärnet att delta i frivilliga övningar
inom försvarsmakten.
Ytterligare föreslås att stadgandena i värnpliktslagen om beväringarnas permissioner
ändras på grund av de nya arrangemangen för
beväringarnas fritid.
På grund av den nya tolkning som Finlands
regering givit fredsfördraget i Paris föreslås att
de stadganden som begränsar tillämpningen av
värnpliktslagens stadganden om tjänstgöringstidens längd, reservens repetitionsövningar, extra tjänstgöring och frivilliga övningar upphävs
på grund av att de är obehövliga.
Vidare föreslås att det stadgande i civiltjänstlagen som gäller övergång från beväringstjänst
till civiltjänst upphävs, i syfte att undvika en
dubblering av stadgandena.
I lagarna föreslås ytterligare justeringar som
gäller civiltjänstgöringen och som beror på att
annan lagstiftning reviderats.
Ändringarna avses träda i kraft den l januari
1993, utom ändringen av lagen om hälsovården
inom försvarsmakten och upphävaodet av 60 §
civiltjänstlagen, som föreslås träda i kraft så
snart de har antagits och blivit stadfästa.
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ALLMÄN MOTIVERING

l. Nuläget och de föreslagna ändringarna
1.1. Reformen av försvarsmaktens organisation

Enligt värnpliktslagen (452/50) verkställs
uppbåden militärdistriktsvis. I varje militärdistrikt sköts värnpliktsärendena av staben för
militärdistriktet Chefen för militärdistriktet
och uppbådsnämnden avgör bl.a. frågor som
gäller förordnande av de värnpliktiga till tjänstgöring samt befrielse från tjänstgöring och
beviljande av uppskov. staben för militärdistriktet skall dessutom sköta de uppgifter som
gäller tillsynen över de värnpliktiga. Chefen
och staben för militärdistriktet samt uppbådsnämnderna är centrala myndigheter i frågor
som gäller värnplikten.
Försvarsmakten övergår till ett nytt förvaltnings- och ledningssystem vid ingången av år
1993. De grundläggande stadgandena om saken har givits genom lagen om ändring av 4 och
5 §§ lagen om försvarsmakten (494/90) och
förordningen om landets indelning i militärlän
och försvarsområden (609/90). Centralt i reformen är att beslutanderätten, ansvaret och
resurserna
decentraliseras
från
centralförvaltningen till den regionala och lokala
nivån.
Inom ramen för den nya organisationen
överförs till staberna för militärlänen bl.a. de
uppgifter som hör samman med behandlingen
och avgörandet av värnpliktsfrågorna i de
nuvarande militärdistrikten. Därför föreslås
också att värnpliktslagen, lagen om befrielse
för Jehovas vittnen från fullgörandet av värnplikt i vissa fall (645/85) och lagen om hälsovården inom försvarsmakten (322/87) ändras
så, att de stadganden om uppgifter och kompetens som nu gäller staben för militärdistriktet
och chefen för militärdistriktet i stället gäller
staben för militärlänet och kommendören för
militärlänet.
Den regionala tillsynen över och ledningen
av frågor som gäller den militära rättsvården
skall enligt planerna överföras från de nuvarande staberna för militärlänen till staberna för
försvarsområdena. Genom att antalet militärjurister är begränsat är det, med tanke på
arbetsmängden samt vikariats- och jävssituationer, inte ändamålsenligt att sprida ut militärjuristerna på militärlänen. Då resurserna kon-

centreras kan den juridiska sakkunskapen bäst
utnyttjas. Därför föreslås det att militära rättegångslagen (326/83) ändras så att de uppgifter
som gäller valet av ledamöter till underrätterna
och som enligt lagen ankommer på kommendören för militärlänet överförs till kommendören för försvarsområdet.
Enligt lagen är chefen för militärdistriktet
eller en annan därtill förordnad officer ordförande för uppbådsnämnden, och nämndens
ledamöter utgörs av sekreteraren för uppbådsärendena i militärdistriktet samt en representant för varje kommun som uppbådsförrättningen omfattar. Som sekreterare har kunnat
fungera endast en jurist eller en officer med
erfarenhet av skötseln av värnpliktsfrågor.
Då uppbåden i framtiden organiseras av
endast 12 mi1itärlän, inte av de 23 militärdistrikt som för närvarande står för arrangemangen, blir det nödvändigt att tillsätta flera
uppbådsnämnder också på de mindre militärlänens områden. Lagen möjliggör redan för
närvarande detta. En förutsättning för att flera
uppbådsnämnder skall kunna tillsättas är att
den personal som militärlänet anlitar för ändamålet utökas. Därför föreslås det att stadgandena om uppbådsnämndens sammansättning
ändras så, att ledamot kan vara förutom en
officer också en sådan institutofficer som är
insatt i skötseln av värnpliktsärenden.
1.2. Reformeringen av utbildningsorganisationen

I lagen om militära undervisningsanstalter
(15/66) ingår bl.a. grundläggande stadganden
om reservofficersskolan, där beväringarna ges
reservofficersutbildning. Kompletterande stadganden om beväringsskolorna ingår dessutom i
förordningen om militära undervisningsanstalter och examina som avlägges vid dem
(479/74). Förordningen omfattar bl.a. stadganden om avbrytande av studierna och om
skiljande av elever från undervisningsanstalten.
Lagen om militära undervisningsanstalter
upphävs genom lagen om upphävande av lagen
om militära undervisningsanstalter (491/92),
som träder i kraft den 1 januari 1993. Tilllagen
om försvarsmakten har, räknat från samma
tidpunkt, genom lagen om ändring av försvarsmakten (490/92) fogats grundläggande stadganden om försvarshögskolan och försvarsinstitu-
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tet, dvs. om sådana undervisningsanstalter vid
försvarsmakten där examina som är behörighetsvillkor för officers- och institutofficerstjänster avläggs. I förordningarna om försvarshögskolan och försvarsinstitutet (668 och
669/92) har inte intagits några stadganden om
utbildningen av beväringar.
I värnpliktslagen ingår huvuddelen av de
stadganden som gäller värnplikten och beväringstjänsten. Enligt förslaget fogas nu till
värnpliktslagen grundläggande stadganden
också om de undervisningsanstalter där beväringarna ges utbildning. Sålunda kommer de
centrala stadgandena om anorduandet av värnplikten att ingå i en och samma lag.
1.3. Övriga ändringsförslag

1.3.1. Värnpliktslagen

En värnpliktig som inte fullgör värnplikt
eller civiltjänst eller hör till reserven tillhör
lantvärnet från början av det år då han fyller
17 till utgången av det år då han fyller 60 år.
En värnpliktig hör till reserven till utgången av
det år under vilket han fyller 50 år, officerare,
institutofficerare och underofficerare dock till
utgången av det år då de fyller 60 år. Officerare
med överstes eller kommodors eller högre
militärgrad hör till reserven tills de helt och
hållet befrias från fullgörande av värnplikt. Till
lantvärnet hör ytterligare sådana värnpliktiga
som på grund av sjukdom eller kroppsskada är
befriade från beväringstjänst under fredstid.
Bland de värnpliktiga som hör tiii lantvärnet
finns personer som på grund av sina civila
uppgifter och sin utbildning kan anlitas i
försvarsmaktens specialuppgifter under krig.
Försvarsmakten har behov av att utbilda också
dessa värnpliktiga, och många av dem skulle
vara villiga att delta i utbildningen. För närvarande kan utbildning inte ges, eftersom
endast sådana värnpliktiga som tillhör reserven
enligt den gällande lagen kan tillåtas delta i
frivilliga övningar inom försvarsmakten. I denna proposition föreslås att lagen ändras så att
också de som tillhör lantvärnet om de så
önskar kan delta i frivilliga övningar inom
försvarsmakten.
Värnpliktiga som hör tiii reserven kan inkalIas till repetitionsövningar, de som hör till
manskapet för sammanlagt 40, underofficerare
och de som har utbildats för att sköta tekniska
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uppgifter för 75 samt de som har utbildats till
institutofficerare och till officerare för l 00
dagar. Enligt den gällande lagen kan dock en
värnpliktig som har kvar högst tio år av sin tid
i reserven inkallas till repetitionsövningar för
högst hälften av den maximitid som nämnts
ovan. Då det sistnämnda stadgandet om inverkan av den återstående tiden i reserven på
längden av repetitionsövningstiden är onödigt
föreslås det att stadgandet utgår ur lagen.
Enligt den gällande lagen har en beväring
rätt att utan särskilt angiven orsak få permission under 14-16 dygn beroende på tjänstgöringstiden. Dessutom är det möjligt att få
faderskapsledighet under 6 dagar och duglighetspermission under 30 dagar. Dessa dagar
betraktas som tjänstgöringstid.
En värnpliktig har ytterligare rätt till permission under högst sex månader av tvingande
personliga skäl. Om den värnpliktiges utbildning lider betydande avbräck genom en sådan
permission, kan hans tjänstgöringstid förlängas
med högst den tid permissionen varat. I början
av året togs ett nytt tjänstgörings- och fritidssystem i bruk inom försvarsmakten. Det nya
systemet förlänger beväringarnas fritid i samband med veckosluten. För att undvika att
utbildningstiden härigenom förkortas på ett
menligt sätt föreslås det att i lagen intas ett
stadgande enligt vilket permissioner som beviljas av tvingande personliga skäl inte räknas
som tjänstgöringstid. Motsvarande ändring har
redan gjorts i fråga om civiltjänstgörarna genom en ändring av civiltjänstlagen (456/92).
Finlands regering tillkännagav våren 1991
att dess tolkning av fredsfördraget i Paris
numera lyder bl.a. som följer: "Efter det att
Tyskland förenats och återfått sin suveränitet
anser Finlands regering att bestämmelserna om
Tyskland i avdelning III i fredsfördraget i Paris
har förlorat sin betydelse. De övriga bestämmelserna i avdelning III som begränsar Finlands suveränitet är inte förenliga med den
ställning Finland har som självständig och
suverän stat, medlem av Förenta Nationerna
och deltagare i Konferensen om säkerhet och
samarbete i Europa. Därför konstaterar regeringen att också dessa bestämmelser har förlorat sin betydelse."
På grund av denna nya tolkning av fredsfördraget föreslås det att 53§ 3 mom. värnpliktslagen, som gäller tjänstgöringstidens längd,
reservens repetitionsövningar, extra tjänstgö-
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ring och frivilliga övningar upphävs såsom
onödigt.
Enligt förslaget fogas till lagen ett stadgande
enligt vilket en tjänstgöringstid som är längre
än 240 dygn kan förkortas till 240 dygn, om en
värnp~_iktig måste avbryta den specialutbildning
som foranleder den längre tjänstgöringstiden av
orsaker som är oberoende av honom själv.
Vid ingången av år 1992 trädde civiltjänstlagen (1723/91) i kraft. Genom den upphävdes
lagen om vapenfri tjänst och civiltjänst
(132/69). Samtidigt ändrades också värnpliktslagen. I samband med ändringarna intogs
stadgandena om vapenfri tjänst i värnpliktslagen.
I regeringens proposition till riksdagen med
försl~g till civiltjän_stlag (RP 149/91) föreslog
regenngen att ett VIllkor för att en värnpliktig
skall få fullgöra civiltjänst är att han av
~llvarliga san_lVetsskäl som grundar sig på
ov~rtyg:!se ~mdras att fullgöra vapentjänst
enligt varnphktslagen. I värnpliktslagen skulle
enligt förslaget tas in ett motsvarande stadgan~~ om värnpliktiga som ansöker om vapenfri
t]anst.
Riksdagen ändrade dock villkoren för fullgörande av civiltjänst så att av den värnpliktige
förutsätts, att han försäkrar att allvarliga samvetsskäl som grundar sig på religiös eller etisk
övertygelse hindrar honom att fullgöra sin
tjänstgöring enligt värnpliktslagen. I värnpliktsl~gen ~tad_gades dock inte om någon ytterligare
forutsattmng av ovan nämnt slag för dem som
söker sig till vapenfri tjänst. I propositionen
föreslås nu att värnpliktslagen ändras till denna
del så att den motsvarar civiltjänstlagen. Också
d~~ ~pphävda lagen om vapenfri tjänst och
ClVlltJänst angav samma villkor för ansökan till
vapenfri tjänst och till civiltjänst.
I propositionen föreslås dessutom att vissa
mindre justeringar och språkliga rättelser samt
ändringar som förbättrar stadgandenas inbördes systematik görs i lagen.
1.3.2. Lagen om befrielse för Jehovas vittnen
frtm fullgörandet av värnplikt i vissa fall
So~ ovan konstaterats trädde civiltjänstlagen 1 kraft den l januari 1992. Genom den
upphävdes lagen om temporär ändring av lagen
om vapenfri tjänst och civiltjänst.
I propositionen föreslås att .lagen om befrielse för Jehovas vittnen från fullgörandet av
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värnplikt i vissa fall ändras så att där hänvisas
till civiltjänstlagen i stället för till lagen om
vapenfri tjänst och civiltjänst, som har upphävts.
1.3.3. Lagen om hälsovården inom försvarsmakten

På grund a~ den reformering av lagstiftningen so~ besknvs <;wan föreslås det att i lagen
om ~alsovården mom försvarsmakten slopas
omnamnandet av att den hälsovård för vilken
försvarsmakten ansvarar omfattar dem som
~~d stöd av_ ~e~ .. upph~vda lag~n om vapenfri
t]anst och CIVIltJanst tjänstgör mom försvarsmakten. stadgandena om dem som utför vapenfri tjänst ingår numera i värnpliktslagen.
Om häls_ov~~d~n för dem som utför civiltjänst
stadgas 1 clVlltJänstlagen.
_På _grund av _att den allmänna hälsovårdslagstiftmogen reviderats föreslås att lagen dessuto~ ändras så att i fråga om avgifterna för
patle~terna på försvarsmaktens sjukhus hänvisas till de förordningar om avgifter som utfärdats med stöd av lagen om specialiserad
sj_ukv~rd. (1062/89). _I den gällande lagen hänv~sas 1 fra~a om avgifterna till förordningen om
VIssa avgifter, ersättningar och arvoden vid
sjukvårdsinrättningar (178/61 ), som numera
har upphävts i samband med att den ovan
!lämnda lagen om specialiserad sjukvård trädde
1 -~raft. I fråga om ~vgifterr~a för patienterna på
forsvarsmaktens sjukhus mkttas i praktiken
föro~d~ingen o~ av~ifter och ersättningar i den
specialiserade SJukvarden. För att det inte i
framtiden skall bli nödvändigt att ändra lagen
om hälsovården inom försvarsmakten då stadganden om grunderna för avgifterna eventuellt
ges i en ny förordning, föreslås det att i denna
lag hänvisas till de förordningar om avgifter
som utfårdats med stöd av lagen om specialiserad sjukvård.
1.3.4. Civiltjtinstlagen

stadganden om övergången från beväringstjänst till civiltjänst ingår för närvarande i såväl
värnpliktslagen som civiltjänstlagen. Enligt förslaget frångås den onödiga dubbleringen av
stadgandena genom att civiltjänstlagens 60 §
om saken upphävs. I civiltjänstlagen skall
~äremot alltjämt stadgas om de civiltjänstplikh~as överflyttning till tjänstgöring enligt värnpliktslagen. Arbetsministeriet har inte .haft något att anmärka om saken.
·

1992 rd 2. Propositionens verkningar

Propositionen har inte några organisatoriska
eller betydande ekonomiska verkningar.
3. Ärendets beredning

Propositionen har beretts som tjänsteärende
vid försvarsministeriet Grunden för beredningen har utgjorts av det betänkande som avgavs
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den 31 januari 1992 av en tjänstemannaarbetsgrupp som tillsatts av försvarsministeriet. Arbetsgruppen hade till uppgift att bereda de
ändringar som övergången till försvarsmaktens
nya förvaltnings- och ledningssystem medför
bl.a. i fråga om stadgandena i värnpliktslagen
och den förordning som givits med stöd av den.
Utlåtande om arbetsgruppens betänkande
har erhållits från huvudstaben och om regeringens proposition från Finlands Beväringsförbund r.f..

DETALJMOTIVERING

1. Motivering till lagförslagen
1.1. Värnpliktslagen

7 §. stadgandet i paragrafens l mom. om att
en värnpliktig, som har kvar högst tio år av sin
tid i reserven, kan inkallas till repetitionsövningar för högst hälften av den maximitid som
stadgas för repetitionsövningarna, föreslås utgå
ur lagen eftersom det är onödigt. Då uppgifterna inom försvarsmakten fortgående blivit
allt mer tekniska och mångsidiga har följden
varit att de värnpliktiga numera i allt större
utsträckning utbildas och placeras i planerade
krigstida sammansättningar också i andra uppgifter än sådana som sköts av stridsmän i
första linjen. Försvarsmakten har behov av att
utbilda också äldre, för krigstida specialuppgifter reserverade värnpliktiga ännu i slutet av
deras tid i reserven, ända upp till maximitiden
för repetitionsövningarna.
Enligt propositionen ändras paragrafens 3
mom. på det sätt som anges i den allmänna
motiveringen så att också de som hör till
lantvärnet kan delta i frivilliga övningar inom
försvarsmakten.
12 §. Enligt paragrafen kan en värnpliktig
befrias helt från fullgörandet av värnplikt, om
det framgår att han är behäftad med ett svårt
lyte, en obotlig sjukdom eller en psykisk
utvecklingsstörning som medför att han inte
under några omständigheter kan användas i
tjänsten.
Av ändamålsenlighetsskäl borde motsvarande beslut om befrielse, i. fråga om såväl
uppbådade som andra värnpliktiga, kunna

fattas också vid de besiktningar som företas vid
staben för militärlänet. Då något stadgande om
saken inte ingår i den gällande lagen föreslås
att ett sådant stadgande nu fogas till lagen.
Samtidigt föreslås några språkliga moderniseringar
16 §. En värnpliktig har rätt att, beroende på
tjänstgöringstiden, få personlig permission
under 14-16 dygn utan särskilt angiven orsak.
Det är dessutom möjligt att få faderskapsledighet under 6 dagar och duglighetspermission
under 30 dagar.
En värnpliktig har också rätt att få permission av tvingande personliga skäl för en tid av
högst sex månader. Om utbildningen lider
betydande avbräck genom permissionen, kan
tjänstgöringstiden förlängas med högst den tid
permissionen varat.
I praktiken kan den övervägande delen av
permissionerna beviljas utan särskilt angiven
orsak. A v de permissioner som beviljats av
tvingande personliga skäl har beväringarna i
medeltal utnyttjat endast ca tre dygn under
tjänstgöringstiden.
Beväringarnas fritid ökades genom ett arrangemang som togs i bruk i början av år 1992
och genom vilket bl.a. tjänstgöringen på lördagar inskränktes. Förnyandet av de arrangemang som gäller tjänstgöringstiden har inneburit att fritiden i anslutning till veckosluten har
ökat med ca l 0-14 dygn.
För att reformen inte på ett menligt sätt skall
förkorta utbildningstiden, föreslås att systemet
ändras så, att alla av tvingande personliga skäl
beviljade permissioner skall återintjänas. Detta
skulle vara ett sätt att få de värnpliktiga att i
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första hand utnyttja sådana personliga permissioner som beviljas utan särskilda skäl och
endast i tvingande fall ty sig till permissioner
som förlänger tjänstgöringstiden, s.k. orsakspermissioner. Enligt förslaget genomförs ändringen så, att den sista meningen i paragrafens
2 mom. utgår och att till 44 § fogas ett
omnämnande av att permission av tvingande
personliga skäl inte hänförs till tjänstetiden.
Det nya l mom. i 44 § skall inte tillämpas på
beväringar som har trätt i tjänst innan lagändringen träder i kraft.
Avsikten är att av rimlighetsskäl ändra bestämmelserna om beväringarnas tjänstgöring,
vila och fritid så, att en beväring som redan har
hunnit utnyttja alla permissioner som beviljas
honom av personliga skäl kan befrias från
tjänstgöringsuppgifter utan att detta förlänger
tjänstgöringstiden t.ex. i det fall att en nära
anhörig till beväringen avlider.
17 a och 18 § §. Enligt gällande 18 § kan en
värnpliktig, som till följd av lyte eller sjukdom
inte kan delta i repetitionsövningar som han
förordnats till beviljas uppskov från dem.
Terminologin i värnpliktslagen är inte lyckad
till denna del. Uppskov beviljas på basis av
studier, ekonomisk situation eller andra motsvarande orsaker. Lyte och sjukdom borde inte
jämställas med de ovan nämnda grunderna för
beviljande av uppskov. Enligt propositionen
ändras stadgandet så att det motsvarar den
terminologi som annars används i lagen på så
sätt, att stadgandena om beviljande av uppskov
ingår i 18 § medan stadgandena om befrielse
från tjänstgöring på grund av sjukdom antingen för viss tid eller helt och hållet ingår i en ny
17 a§. Dessutom föreslås vissa språkliga justeringar i syfte att förtydliga paragraferna utan
att sakinnehållet därigenom ändras.
20 och 21 §§. I syfte att förbättra lagens
systematik föreslås att l mom. i den nuvarande
21 § blir en ny 20 § samt att l mom. i den
nuvarande 20 §blir l mom. i 21 §och 2 mom.
i den nuvarande 20 § blir 3 mom. i 21 §.
Enligt propositionen skall de myndigheter
som enligt 20 § sköter värnpliktsfrågor utgöras
förutom av staben för militärlänet också av
uppbådsnämnden. Till 21 § l mom. fogas stadganden som gäller avsikten med uppbådet, och
21 § 2 mom., som gäller uppbådsnämndens
sammansättning, ändras så att medlem av
uppbådsnämnden kan vara förutom en officer
också en institutofficer. För närvarande har de
flesta militärdistrikten en sådan storlek och
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befolkningsmängd att chefen för militärdistriktet i regel hinner fungera som ordförande för
uppbådsnämnden. Genom förordning har det
blivit möjligt att ställa upp mer än en uppbådsnämnd på militärdistriktets område. Efter det
att försvarsmaktens förvaltnings- och ledningssystem ändras minskar antalet organisatoriska
enheter som verkställer uppbåd från de nuvarande 23 militärdistrikten till 12 militärlän. De
militärlän som bildas i samband med reformen
är i fråga om område och befolkningsunderlag
så stora, att det för att uppbåden skall kunna
genomföras är nödvändigt att ha två eller
t.o.m. fler uppbådsnämnder. Hittills har fler än
en uppbådsnämnd behövts endast undantagsvis, men som följd av det som nämnts ovan blir
detta arrangemang i framtiden det normala
förfarandet, och stadganden om saken föreslås
fogade till lagen.
22 §. Enligt propositionen fogas till paragrafen ett fullmaktsstadgande som överensstämmer med principerna för det projekt som gäller
reformen av förvaltningsmyndigheternas normer, och enligt vilket huvudstaben vid behov kan
meddela sådana mera detaljerade föreskrifter
om uppbådsmyndigheterna och deras uppgifter
samt om verkställande av uppbåd, i fråga om
vilka det inte anses ändamålsenligt att stadga
genom förordning.
23 §. I propositionen föreslås att paragrafens
l mom. delas upp på två särskilda moment.
stadgandet om skyldigheten för den som är
underkastad uppbåd att i första hand infinna
sig till uppbåd i det egna militärlänet föreslås
utgöra ett särskilt moment som placeras på en
plats som är lämplig med tanke på lagens
systematik, dvs. stadgandet föreslås bli ett nytt
3 mom. i paragrafen.
24 §. Närmast som en språklig rättelse föreslås att begreppet samlingsställe i paragrafens l
mom. ersätts med det allmänt använda begreppet uppbådsställe. Enligt förslaget ändras också
stadgandena i detta moment om laga förfall
som ger den värnpliktige rätt till frånvaro vid
uppbåd och om ställande av ombud.
Om den värnpliktige är behäftad med ett
sådant allmänt känt lyte eller lider av en sådan
sjukdom eller av en sådan psykisk utvecklingsstörning att han inte under några omständigheter kan användas i någon som helst tjänst för
landets försvar, kan han enligt paragrafens 3
mom. befrias från fullgörande av värnplikt,
även om han inte är företrädd av ombud vid
uppbådet eller om läkarintyg inte företes. I
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praktiken förekommer inte längre sådana fall,
eftersom läkarintyg finns att tillgå i fråga om
alla värnpliktigas duglighet till tjänst. Enligt
förslaget ändras också den sista delen av
momentet så att en värnpliktig inte kan befrias
annat än på basis av läkarintyg. En värnpliktig
kan enligt förslaget endast av särskilda skäl
befrias utan att personligen närvara eller utan
att vara företrädd av ombud. Ett sådant
förfarande kan komma i fråga t.ex. när det
gäller personer som varaktigt vistas på vårdanstalt. I den föreslagna formen motsvarar stadgandet rådande praxis. Huvudregeln är alltjämt
att den värnpliktige personligen skall närvara
vid uppbådet, varvid bl.a.personliga omständigheter och förhållanden som inverkar på
hans placering bäst kan beaktas.
25 §. I paragrafen föreslås, av de skäl som
anges i den allmänna motiveringen, begreppet
militärdistrikt bli ersatt med begreppet militärlän.
27 §. Inom försvarsmakten övergick man år
1989 till ett system, enligt vilket de värnpliktiga
deltar i uppbådet vid 18 års ålder och förordnas till tjänstgöring under de två närmaste åren
efter uppbådet. Inryckningskontingenterna är
fem tiii antalet under en tvåårsperiod. Vid
uppbådet förordnas de värnpliktiga till tjänst
antingen genast eller på någon av de allmänna
dagarna för inträde i beväringstjänst under det
år som närmast följer på uppbådet eller under
året därpå. Förordnande till tjänstgöring på
basis av en besiktning som förrättas efter
uppbådet och som ersätter uppbådsbesiktningen föreslås bli inordnat i det nuvarande systemet för inryckning.
30 §. Som terminologisk ändring föreslås att
begreppet aktiv tjänst i paragrafen ersätts med
beväringstjänst Det sistnämnda begreppet har
varit vedertaget redan länge och det togs in i
värnpliktslagen i samband med en ändring av
lagen år 1988. Dessutom föreslås att språkdräkten i paragrafen förenklas och görs mera
tidsenlig.
31 §. I paragrafen föreslås, av de skäl som
anges i den allmänna motiveringen, begreppet
militärdistrikt bli ersatt med begreppet militärlän.
33 §. Enligt förslaget fogas till paragrafen de
i den allmänna motiveringen nämnda grundläggande stadgandena om den beväringsutbildning som till övriga delar anordnas som ett
militärt kommandomåL Huvudstaben skall sålunda som militärt kommandomål kunna med-

RP 133

7

dela närmare föreskrifter om utbildningen av
beväringar till officerare och underofficerare, i
de fall då det inte anses ändamålsenligt att
meddela föreskrifterna genom förordning.
Enligt 5 § är tjänstgöringstiden for de beväringar som beordras att genomgå utbildning för
officerare eller underofficerare eller för vissa
uppgifter inom manskapet, i stället för 240
dagar antingen 285 eller 330 dagar. Den längre
tjänstgöringstiden beror på den order om utbildning som meddelas. Det finns inte några
stadganden om förkortning av tjänstgöringstiden i det fall att en värnpliktig måste avbryta
sin utbildning. Det är möjligt att forkorta
tjänstgöringstiden till 240 dagar i det fall att
den värnpliktige måste avbryta utbildningen av
orsaker som gäller hälsan eller av andra orsaker som är oberoende av honom själv. Däremot har det inte ansetts vara möjligt att
återkalla ett förordnande om längre tjänstgöringstid ifall utbildningen har avbrutits på
grund av en förbrytelse eller någon annan
orsak som är beroende av personen i fråga
själv. Denna begränsning har ansetts vara
nödvändig för att förhindra manipulation med
tjänstgöringstidens längd.
Enligt forslaget intas i paragrafen som ett
nytt 5 mom. ett stadgande om återkallande av
förordnanden som gäller utbildningen och inverkan därav på tjänstgöringstiden. Närmare
stadganden om saken ges i förordning.
34 §. Paragrafen innehåller en hänvisning till
civiltjänsten som en form av tjänstgöring som
ersätter vapentjänsten. Av de orsaker som
anförs i den allmänna motiveringen föreslås det
att paragrafen ändras så att den motsvarar
civiltjänstlagen på så sätt att religiös eller etisk
övertygelse nämns i paragrafen som förutsättning för förordnande till civiltjänst.
36 a §. Enligt förslaget ändras paragrafen av
de orsaker som anges i den allmänna motiveringen så, att av en värnpliktig som söker sig
till vapenfri tjänst förutsätts att han försäkrar,
att allvarliga samvetsskäl som grundar sig på
religiös eller etisk övertygelse hindrar honom
från att fullgöra sin värnplikt i vapentjänst. I
den föreslagna formen motsvarar stadgandet de
förutsättningar som gäller för ansökan om
civil tjänst.
36 c och 36 d§§. I paragrafen föreslås, av de
skäl som anges i ·den allmänna motiveringen,
begreppet militärdistrikt bli ersatt med begreppet militärlän.
36 f§. I paragrafens 3 m om. stadgas om
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förfarandet då en beväring som fullgör vapentjänst eller vapenfri tjänst ansöker om civiltjänst. Enligt stadgandet skall beväringen hemförlovas, om han inte samtycker till att fortsätta tjänstgöringen som vapentjänst eller vapenfri tjänst till dess övergången till civiltjänst
sker. I praktiken har knappast någon som vill
övergå till civiltjänst mot sin övertygelse gått
med på eller skulle över huvud taget kunna gå
med på att fortsätta sin tjänstgöring inom
försvarsmakten. A v den anledningen föreslås
det att momentet ändras så, att en värnpliktig
som vill övergå till civiltjänst omedelbart skall
hemförlovas från försvarsmakten.
37 §. I paragrafen föreslås ändringar som
närmast är av språklig och skrivteknisk natur
och som inte inverkar på momentens sakinnehåll. Dessutom föreslås att det särskilda stadgande som hänför sig till sättet att beräkna
besvärstiden och som gäller ett beslut som har
fattats vid uppbådet upphävs såsom onödigt.
38 §. I paragrafen föreslås, av de skäl som
anges i den allmänna motiveringen, begreppet
militärdistrikt bli ersatt med begreppet militärlän.
42 §. Enligt 27 § 3 mom. upphör skyldigheten att fullgöra beväringstjänst under fredstid
vid utgången av det år under vilket den
värnpliktige fyller 30 år. Före den föregående
ändringen av lagen upphörde skyldigheten då
den värnpliktige fyllde 30 år. Enligt den gällande paragrafen kan emellertid en värnpliktig
som begått ett sådant brott som nämns i 40
eller 41 §, och som befinns vara duglig till
tjänstgöring, omedelbart på det sätt som stadgas genom förordning föras till tjänstgöring,
om han inte fyllt trettio år.
För konsekvensens skull föreslås att paragrafen ändras så att där hänvisas till lagens 27 § 3
mom. Den ålder vid vilken skyldigheten att
fullgöra beväringstjänsten upphör skulle sålunda vara den samma i alla situationer.
42 a §. I paragrafen föreslås, av de skäl som
anges i den allmänna motiveringen, begreppet
militärdistrikt bli ersatt med begreppet militärlän.
44 §. A v skäl som anförts i samband med
detaljmotiveringen till 16 § föreslås att till 44 §
l mom. fogas ett stadgande om att permission
som avses i 16 § 2 mom. inte hänförs till
tjänstgöringstiden.
45 §. I värnpliktslagen ingår inte något
stadgande enligt vilket det skulle vara möjligt
att bestämma, om en utlänning som antagits
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till finsk medborgare eller en person med
dubbelt medborgarskap som helt eller delvis
fullgjort fredstida värnpliktstjänst i ett annat
land, skall överföras till reserven eller lantvärnet när han befrias från skyldigheten att
fullgöra fredstida beväringstjänst i Finland.
Enligt förslaget fogas till paragrafen ett nytt 7
mom., enligt vilket stadgandena om att han
hänförs till reserven eller lantvärnet tillämpas
på honom på det sätt huvudstaben särskilt
beslutar på basis av hans ålder, hans tidigare
militära och övriga utbildning samt hans duglighet till tjänst.
50 §. Enligt paragrafen är utövandet av
näring och yrke samt skötseln av ett kommunalt eller ett annat offentligt uppdrag beroende
av tillstånd under tjänstgöringstiden. Enligt
förslaget ändras paragrafen så att den överensstämmer med motsvarande stadgande i statstjänstemannalagen. Avsikten är inte att rådande praxis i fråga om tillstånden skall ändras.
Tillstånd behövs sålunda enligt förslaget endast
om skötseln av de ovan avsedda uppgifterna
förutsätter att annan tid än fritid används för
ändamålet eller om skötseln av tjänstgöringsåliggandena lider men.
53 §. På grund av den nytolkning av fredsfördraget i Paris som Finlands regering offentliggjort och för vilken redogjorts i den
allmänna motiveringen föreslås det att paragrafens 3 mom. upphävs.
20, 21, 23-24, 27, 30, 36f och 37 §§.Av de
skäl som anförs i den allmänna motiveringen
föreslås att begreppet militärdistrikt i dessa
paragrafer ersätts med begreppet militärlän.
lkraftträdelsestadgandet. Enligt förslaget
stadgas här att vad som på något annat ställe
i lag stadgas om militärdistrikt gäller militärlän
sedan denna lag trätt i kraft och att vad som på
något annat ställe i lag stadgas om chefen för
ett militärdistrikt gäller kommendören för ett
militärlän.
1.2. Lagen om ändring av lagen om befrielse för
Jehovas vittnen från fullgörandet av värnplikt i vissa fall
l, 2, 4 och 5 § §. Av de skäl som anförs i den
allmänna motiveringen föreslås att hänvisningen till lagen om vapenfri tjänst och civiltjänst
ändras så att hänvisningen gäller civiltjänstlagen.
3, 4, 5, 6 och 7 §§. Av de skäl som anförs i
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den allmänna motiveringen föreslås att begreppet militärdistrikt ersätts med begreppet militärlän.
1.3. Lagen om hälsovården inom forsvarsmakten

3 §. Av de skäl som anförs i den allmänna
motiveringen föreslås att stadgandet om att
försvarsmaktens hälsovårdsansvar omfattar
dem som med stöd av lagen om vapenfri tjänst
och civiltjänst tjänstgör inom försvarsmakten
utgår ur paragrafen.
5 §. Av de skäl som anförs i den allmänna
motiveringen föreslås att i fråga om de avgifter
som uppbärs för patienterna på försvarsmaktens sjukhus görs en hänvisning till de
förordningar om avgifter som utfärdats med
stöd av lagen om specialiserad sjukvård.
1.4. Militära rättegångslagen

Il §. A v de skäl som anförs i den allmänna
motiveringen föreslås att paragrafen ändras så,
att hovrätten förordnar de militära ledamöterna av underrätten och suppleanter för dem på
framställning av kommendören för försvarsområdet, och inte på framställning av kommendören för militärlänet såsom för närvarande.
1.5. Civiltjänstlagen

Som i den allmänna motiveringen konstateras, ingår ett stadgande som motsvarar stadgandet i 36 f§ 3 mom. värnpliktslagen också i
60 § civiltjänstlagen av den 30 december 1991. I
syfte att slopa den dubbla regleringen föreslås
det att den ifrågavarande 60 § upphävs. Regleringen av övergången från civiltjänst till vapentjänst eller vapenfri tjänst skulle alltjämt bibehållas i civiltjänstlagen.
2. Närmare stadganden och
bestämmelser

Propositionen förutsätter att förordningen
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angående tillämpning av värnpliktslagen
(63/51), förordningen om befrielse för Jehovas
vittnen från fullgörandet av värnplikt i vissa
fall (636/86), militära rättegångsfårordningen
(964/83) och militära disciplinförordningen
(969/83) ändras. Det är dessutom nödvändigt
att försvarsministeriet utfärdar ett beslut om
frivilliga övningar och att huvudstaben meddelar föreskrifter om frågor som gäller anordnandet av uppbåd och beväringsutbildningen.

3. Ikraftträdande

Lagen om ändring av 3 och 5 §§ lagen om
hälsovården inom försvarsmakten och lagen
om upphävande av 60 § civiltjänstlagen föreslås
träda i kraft så snart de har antagits och blivit
stadfästa. Lagen om ändring av värnpliktslagen, lagen om ändring av lagen om befrielse får
Jehovas vittnen från fullgörandet av värnplikt i
vissa fall samt lagen om ändring av 11 §
militära rättegångslagen föreslås träda i kraft
den l januari 1993. De sistnämnda lagarnas
ikraftträdande skulle sålunda ansluta sig till
reformen av försvarsmaktens förvaltnings- och
ledningssystem, som träder i kraft den l januari
1993.
4. Lagstiftningsordning

Lagen om befrielse för Jehovas vittnen från
fullgörandet av värnplikt i vissa fall har stiftats
i den ordning som 67 § riksdagsordningen
anger. Eftersom de ändringar som föreslås i
propositionen inte innehåller några undantag
från stadgandena i grundlagen utan endast
tekniska ändringar av hänvisningsstadgandena,
kan förslaget behandlas i normal lagstiftningsordning.
Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs
Riksdagen följande lagförslag:

lO
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l.
Lag
om ändring av värnpliktslagen

I enlighet med Riksdagens beslut
upphävs i värnpliktslagen av den 15 september 1950 (452/50) 53§ 3 mom.,
ändras 7 § l och 3 mom., 12 §, 16 § 2 mom., 18 §, 20-22 §§, 23 § l och 2 mom., 24 §, 25 § l

mom., 27 § l och 2 mom., 30 och 31 §§, 33 § l och 2 mom., 34, 36 a och 36 c§§, 36 d§ l mom.,
36 f§ l och 3 mom., 37 § l och 2 mom., 38 § l mom., 42 §, 42 a§ 2 och 3 mom., 44 §, 45 § l mom.
och 50§,
av dessa lagrum 7 § l m om., 25 § l m om., 34, 36 a och 36 c§§, 36 d§ l m om., 36 f§ l och 3
mom., 37 § l mom. och 42 a§ 2 och 3 mom. sådana de lyder i lag av den 30 december 1991
(1728/91), 16§ 2 mom. och 42§ sådana de lyder i lag av den 6 aprill966 (221166), 18§ och 23§
2 mom. sådana de lyder delvis ändrade genom lag av den 23 december 1988 (1169/88), 23 § l
mom., 27 § l och 2 mom. och 31 § sådana de lyder i sistnämnda lag och 44 § sådan den
lyder ändrad genom lag av den25mars 1983 (325/83) och genom nämnda lag av den 30 december
1991, samt
fogas till lagen en ny 17 a§ och till 23 §, sådan den lyder ändrad genom nämnda lagar av den
23 december 1988 och den 30 december 1991, ett nytt 3 mom., varvid de nuvarande 3 och 4 mom.
blir 4 och 5 mom., till 33 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av den 23 december
1988, ett nytt 5 mom. samt till 45 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av
den 30 december 1991, ett nytt 7 mom. som följer:
7§
Värnpliktiga som hör till reserven kan inkallas till repetitionsövningar, de som hör till
manskapet för sammanlagt 40 dagar, underofficerare och de som har utbildats för att sköta
tekniska uppgifter för 75 dagar samt de som
har utbildats till institutofficerare och till officerare för l 00 dagar.
Värnpliktiga kan tillåtas att förutom repetitionsövningar utföra frivilliga övningar vid
försvarsmakten.
12 §
Om det vid uppbåd eller vid någon annan
besiktning framgår att en värnpliktig har ett
sådant svårt lyte, en sådan obotlig sjukdom
eller en sådan psykisk utvecklingsstörning att
han inte under några omständigheter kan
användas i tjänsten, skall han helt och hållet
befrias från fullgörande av värnplikt.
16§
En värnpliktig kan utöver permissionerna

enligt l mom. av tvingande personliga skäl
beviljas permission i högst sex månader.
17 a§
Om en värnpliktig som kallats till reservens
repetitionsövning konstateras vara oduglig för
tjänstgöring av hälsoskäl skall han, enligt vad
som stadgas genom förordning, befrias från
repetitionsövningen och vid behov åläggas att
infinna sig till ny besiktning, om han inte blir
befriad från tjänstgöring under fredstid eller
helt befrias från fullgörande av värnplikt.
18 §
Uppskov med reservens repetitionsövningar
kan beviljas en värnpliktig för vilken uppskovet
är synnerligen nödvändigt av familjeskäl, på
grund av ekonomiska angelägenheter eller av
orsaker som har samband med utövning av
yrke eller näring, och en värnpliktig som
förbereder sig för någon befattning eller något
yrke eller går i skola eller bedriver studier och
vars utveckling skulle bli lidande om han inte
fick uppskov, samt av särskilda skäl en värn-
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skulle orsaka hans arbetsgivare väsentlig olägenhet eller skada i hans verksamhet.
En värnpliktig som på grund av sin tjänst
eller sitt yrke vistas utomlands och som genom
att delta i en repetitionsövning skulle orsakas
kännbar olägenhet eller skada kan likaså beviljas uppskov från repetitionsövningen.
Utöver vad som stadgas i l och 2 mom. kan
en person som avses i 19 § 2 mom. av särskilda
skäl beviljas uppskov med reservens repetitionsövningar.
20§
I militärlänet behandlas värnpliktsfrågorna
av staben för militärlänet och uppbådsnämnden.
21 §
För konstaterande av de värnpliktigas duglighet för tjänst och för förordnande av dem till
tjänst verkställs uppbåd militärlänsvis.
För fårrättande av uppbåden tillsätts inom
militärlänet minst en uppbådsnämnd. Uppbådsnämnden består av en ordförande och två
medlemmar. Ordförande för uppbådsnämnden
är kommendören för militärlänet eller en av
honom förordnad officer med minst majors
grad vid staben för militärlänet. Medlemmar av
uppbådsnämnden är en av kommendören för
militärlänet förordnad officer eller institutofficer som är förtrogen med värnpliktsfrågor samt
en representant för den kommun vars uppbådade uppbådsförrättningen gäller. Kommunens
representant, för vilken ett behövligt antal
suppleanter skall utses, har rösträtt endast i
frågor som gäller den egna kommunens värnpliktiga.
För förrättande av uppbåd utses ett behövligt antal uppbådsställen inom varje militärlän.
Kommunen är vid behov skyldig att på begäran av staben för militärlänet mot skälig
ersättning tillhandahålla en lämplig lokal får
förrättande av uppbådet.
22§
Närmare stadganden om uppbådsmyndigheterna och deras uppgifter samt om verkställande av uppbåden utfärdas genom förordning.
Detaljerade föreskrifter som kompletterar förordningen meddelas av huvudstaben.
23 §

Uppbåd ordnas årligen så att de inleds
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tidigast den l september och avslutas senast
den 30 november.
Underkastade uppbåd är
l) de manliga medborgare som under uppbådsåret fyller 18 år,
2) de som vid uppbådet för ifrågavarande år
förordnats att genomgå ny besiktning,
3) de som uteblivit från tidigare uppbåd, om
de inte enligt vad som stadgas genom förordning har blivit särskilt besiktigade och inte har
fyllt eller under det året fyller 30 år.
Den som är underkastad uppbåd är i första
hand skyldig att infinna sig till uppbåd i det
militärlän under vars tillsyn han står.
24§
På utsatt tid skall var och en som är
underkastad uppbåd personligen infinna sig på
uppbådsplatsen, om han inte har laga förhinder
eller om han inte i de fall som avses i 2 mom.
ställt ombud för sig.
Ombud får ställas av en uppbåd underkastad, som
l) är bosatt eller på grund av sin tjänst, sitt
yrke eller studier vistas i utlandet eller annars
är förhindrad att infinna sig vid uppbådet, om
han genom läkarintyg, vilket för en person som
vistas i utlandet skall vara godkänt av en finsk
beskickning eller ett finskt konsulat, styrker att
han i fråga om sitt hälsotillstånd och sin
kroppsbyggnad är duglig till tjänst, eller
2) genom läkarintyg styrker att han på de
grunder som nämns i 12 § helt skall befrias från
fullgörande av värnplikt.
När staben för militärlänet anser det vara
nödvändigt är en uppbåd underkastad som
avses i 2 mom. likväl skyldig att infinna sig till
en efterbesiktning som föreskrivs av staben för
militärlänet. Av särskilda skäl kan en uppbåd
underkastad som avses i 2 mom. 2 punkten på
basis av läkarintyg befrias från fullgörande av
värnplikt, trots att han inte företräds av ombud.
25 §
Besiktningen av värnpliktiga förrättas enligt
en uppbådslängd som uppgörs av staben för
militärlänet.
27 §
De värnpliktiga som vid uppbåd eller vid en
av militärlänets stab föreskriven besiktning har
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godkänts för tjänstgöring, förordnas att inom
de två närmaste kalenderåren efter uppbådet
träda i tjänst någon av de allmänna dagarna
för inträde i beväringstjänst. Varje värnpliktig
skall i god tid innan han träder i tjänst ges eller
på annat sätt bevisligen tillställas ett förordnande att träda i tjänst. När en av staben
för militärlänet föreskriven besiktning förrättas
efter uppbåden, kan en värnpliktig som godkänts vid besiktningen förordnas att träda i
tjänst omedelbart eller någon av de allmänna
dagarna för inträde i beväringstjänst under
besiktningsåret eller året därefter. Detsamma
gäller när en värnpliktig förordnas att träda i
tjänst sedan tiden för ett uppskov har gått ut.
En värnpliktig som på grund av ett lagligt
hinder inte har infunnit sig i beväringstjänst vid
föreskriven tid skall träda i tjänst omedelbart
efter det hindret upphört, om han inte av
militärlänets stab har förordnats att träda i
tjänst vid någon annan tidpunkt.

gå utbildning för underofficer i reserven. Om
utbildningen stadgas genom förordning och
bestäms som i fråga om militära kommandomål.

30§
En värnpfiktig som förordnats till beväringstjänst och som innan han skall träda i tjänst
ådragit sig ett lyte eller en sjukdom som avses
i 12 eller 13 §, kan på ansökan befrias från
skyldigheten att på en bestämd tid infinna sig
till tjänst. Kan beslut om befrielse inte fattas på
basis av ansökan, är den värnpliktige skyldig
att infinna sig till besiktning enligt vad staben
för militärlänet bestämmer.
Ansökan om befrielse berättigar inte den
värnpliktige att utebli från tjänsten.

36 a§
En värnpliktig som av allvarliga samvetsskäl
vilka grundar sig på religiös eller etisk övertygelse hindras att fullgöra sin värnplikt i vapentjänst och som ansöker om vapenfri tjänst,
skall på ansökan befrias från vapentjänst i
fredstid och förordnas till vapenfri tjänst. Den
som förordnats till sådan tjänst benämns i
denna lag vapenfri tjänstepliktig.

31 §
Önskar en värnpliktig som fyllt 17 år träda i
beväringstjänst som frivillig, skall han inom en
av försvarsministeriet utsatt tid senast det år då
han fyller 18 år tillställa staben för militärlänet
en skriftlig ansökan därom.
33 §
En värnpliktig som i tjänsten visat fallenhet
och lämplighet för officersuppgifter och som
bedöms ha behövliga kunskaper, kan beordras
att genomgå utbildning för officer i reserven.
Om utbildningen stadgas genom förordning
och bestäms som i fråga om militära kommandomåL
En värnpliktig som konstateras vara lämplig
för underofficersuppgifter och som bedöms ha
behövliga kunskaper, kan beordras att genom-

Om en värnpliktigs utbildning enligt 1-3
mom. på en kurs eller ett utbildningsavsnitt
måste avbrytas av hälsoskäl eller av andra
orsaker som är oberoende av den värnpliktige,
kan den längre tjänstgöringstid som enligt 5 §
fastställts för honom förkortas till 240 dagar
enligt vad som stadgas genom förordning.
34§
Om befrielse av en värnpliktig från fullgörande av värnplikt i vissa fall och om tjänstgöringsplikten för sådana värnpliktiga som av
allvarliga samvetsskäl vilka grundar sig på
religiös eller etisk övertygelse har befriats från
vapentjänst i fredstid enligt denna lag och på
ansökan har förordnats till civiltjänst stadgas
särskilt.

36 c§
Ansökan om vapenfri tjänst skall vid uppbådet lämnas till uppbådsnämnden eller tillställas kommendören för militärlänet eller kommendören för det truppförband där personen i
fråga tjänstgör. Ansökan skall innehålla försäkran om att samvetsskäl som avses i 36 a §
föreligger.
36 d§
Beslut om befrielse från vapentjänst samt om
förordnande till vapenfri tjänst fattas i samband med uppbådet av uppbådsnämnden och i
de fall som nämns i 36 f§ av kommendören för
militärlänet.
36 f§
Om en vapenfri tjänstepliktig vill övergå till
vapentjänst, skall han skriftligen anmäla detta
till kommendören för det truppförband där

1992 rd- RP 133
han tjänstgör. Kommendören fattar beslut om
att tjänstgöringen fortsätter som vapentjänst.
Om den som förordnats till vapenfri tjänst inte
har inlett sin tjänstgöring, skall anmälan tillställas kommendören för det militärlän under
vars tillsyn han står, och denne skall besluta
om förordnande till tjänstgöring.
Om en värnpliktig som fullgör vapentjänst
eller vapenfri tjänst eller en värnpliktig som
förordnats till sådan tjänst ansöker om civiltjänst, skall den som fullgör tjänst genast
hemförlovas och förordnandet för den som
förordnats till tjänst återkallas. Ansökan om
civiltjänst skall sändas till staben för militärlänet
37 §
I beslut av staben för militärlänet eller
uppbådsnämnden i ett värnpliktsärende får
ändring sökas genom besvär hos centralnämnden för uppbådsärenden. Besvärsskriften
får också tillställas staben för militärlänet eller
närmaste truppförband, länsman eller polisinrättning, som utan dröjsmål skall sända den till
staben för militärlänet Besvär skall anföras
inom 30 dagar från den dag då ändringssökanden fick del av beslutet.
Staben för militärlänet skall inom åtta dagar
efter det besvärsskriften inkommit sända den
jämte därtill hörande handlingar samt sitt eget
utlåtande och protokoll i ärendet till centralnämnden för uppbådsärenden.
38 §
Besvär som anförts hos centralnämnden för
uppbådsärenden skall behandlas och avgöras i
brådskande ordning. Beslut som meddelats i
saken skall utan dröjsmål genom förmedling av
staben för militärlänet tillställas ändringssökanden.
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värnpliktiga som huvudstaben får av befolkningsregistercentralen och övriga myndigheter
enligt 42 c § och som den överför till staberna
för militärlänen för att användas av dem och
för vidarebefordran till truppförbanden. Registret kompletteras med uppgifter som fås av
de värnpliktiga och myndigheterna i samband
med förrättandet av uppbåd, under de värnpliktigas tjänstgöringstid och i samband med
tillsynen över dem.
Huvudstaben för ett riksomfattande värnpliktsregister över alla värnpliktiga, staben för
militärlänet ett regionalt värnpliktsregister över
värnpliktiga som är skrivna på dess område
samt truppförbanden och de militära inrättningarna lokala värnpliktsregister över värnpliktiga som tjänstgör vid förbanden eller
inrättningarna.

44§
Till tjänstgöringstiden för en värnpliktig i
beväringstjänst eller vid repetitionsövning hänförs inte permission som avses i 16 § 2 mom.
Till tjänstgöringstiden hänförs inte heller
l) tid under vilken han olovligen varit borta
från tjänstgöring,
2) arresttid, till den del han har avtjänat
sammanlagt över tio dygn arreststraff,
3) tid under vilken han varit anhållen eller
häktad för brott, om han med anledning därav
döms till fängelsestraff, eller
4) tiden for avtjänande av fängelsestraff i
allmän straffanstalt eller av arreststraff som
verkställs samtidigt.
Om tjänstgöringstiden för en beväring har
avbrutit:> av skäl som nämns i l mom. 4
punkten, skall beväringen återsändas till sitt
truppförband efter det han försatts på fri fot
eller i villkorlig frihet från straffanstalten.
45 §
En utlänning som har antagits till finsk

42 §
Om något annat inte följer av 27 § 3 mom.
kan en värnpliktig som begått ett i 40 eller 41 §
nämnt brott och som befinns vara duglig till
tjänstgöring, omedelbart föras till tjänstgöring,
enligt vad som stadgas genom förordning.

medborgare är i fråga om värnplikten likställd
med en infödd finsk medborgare. Aven om han
redan överskridit den allmänna uppbådsåldern,
skall han dock infinna sig till uppbåd eller till
besiktning som förordnas av staben för militärlänet, om han inte redan har fyllt eller det
året fyller 30 år.

42 a§
Värnpliktsregistret består av de uppgifter om

En värnpliktig som avses i l - 3 mom. hör
till reserven eller lantvärnet enligt vad huvud-
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staben beroende på den värnpliktiges ålder,
tidigare utbildning och övriga duglighet till
tjänst särskilt beslutar.
50§
En person som är i tjänst enligt värnpliktslagen får inte utan tillstånd av kommendören
för truppförbandet utöva näring eller yrke eller
åta sig ett kommunalt eller något annat offentligt uppdrag, om det förutsätter utnyttjande av
annan tid än fritid eller annars kan inverka
menligt på skötseln av tjänsteåliggandena.

RP 133
Denna lag träder i kraft den
199 .
När beväringar som har trätt i tjänst innan
denna lag har trätt i kraft beviljas permissioner
av tvingande personliga skäl skall fortfarande
tillämpas de stadganden som gällde vid ikraftträdandet.
Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.
Vad som på något annat ställe i lag stadgas
om militärdistrikt gäller sedan denna lag har
trätt i kraft militärlän, och vad som stadgas om
chefen för ett militärdistrikt gäller kommendören för ett militärlän.

2.
Lag
om ändring av lagen om befrielse för Jehovas vittnen från fullgörandet av värnplikt
i vissa fall
I enlighet med riksdagens beslut
tindras l § l mom., 2 § 3 mom., 3 §, 4 § 3 och 4 mom., 5 § l mom., 6 § och 7 § l mom lagen

den 12 juli 1985 om befrielse för J ehovas vittnen från fullgörandet av värnplikt i vissa fall (645/85),
som följer:
l §
En värnpliktig som visar att han hör till det
registrerade religionssamfundet Jehovas vittnen
och anmäler att allvarliga samvetsskäl som
grundar sig på religiös övertygelse hindrar
honom att fullgöra värnplikt i vapentjänst eller
i någon ersättande tjänstgöringsform, kan utan
hinder av värnpliktslagen (452/50) och civiltjänstlagen (1723/91) beviljas uppskov med och
befrielse från fullgörandet av värnplikt i fredstid så som denna lag stadgar.

2§
Om sökanden inte kan beviljas uppskov
enligt denna lag, skall han förordnas att fullgöra sin värnplikt i den ordning som anges i
värnpliktslagen eller i civiltjänstlagen. ·

3§
Uppskov enligt denna lag med fullgörandet

av tjänstgöring beviljas i samband med uppbådet av uppbådsnämnden och annars av kommendören för militärlänet.

4§
Ansökan enligt l mom. skall göras hos
staben för militärlänet inom tre månader från
ingången av det år då sökanden fyller 29 år.
Beslut om befrielse fattas av kommendören för
militärlänet.
Om sökanden inte kan beviljas befrielse
enligt l mom., skall han förordnas att fullgöra
sin värnplikt i den ordning som anges i
värnpliktslagen eller i civiltjänstlagen.

5§
Om en värnpliktig som beviljats uppskov
enligt denna lag önskar börja fullgöra sin
värnplikt i den ordning som anges i värnpliktslagen eller civiltjänstlagen, skall han skriftligen
anmäla detta till staben för militärlänet. Därefter inkallas han till den tjänstgöring till vilken
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han förordnas i den ordning som anges i de
nämnda lagarna.
6§
En värnpliktig som inkallats tiii reservens
repetitionsövningar eller till någon annan
tjänstgöring i stället för dessa och som efter att
ha fått kallelsen gjort skriftlig anmälan till
staben för militärlänet om att skäl som nämns
i I § hindrar honom från att fullgöra vapentjänst och ersättande tjänstgöring samt företer
en utredning enligt 2 § därom, skall befrias från
repetitionsövningarna och annan tjänstgöring
som skall fullgöras i stället för dessa. Beslut om
befrielse fattas av kommendören för militärlänet.
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7§
Andring i ett beslut som med stöd av denna
lag meddelats av en uppbådsnämnd eller av
kommendören för ett militärlän får sökas
genom besvär hos centralnämnden för uppbådsärenden inom 30 dagar från delfåendet.
Om behandlingen av besvärsärenden i nämnden gäller i övrigt vad som stadgas i värnpliktslagen.

Denna

lag träder
kraft den
199 .
Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

3.
Lag
om ändring av 3 och 5 §§ lagen om hälsovården inom försvarsmakten

I enlighet med riksdagens beslut
ändras 3 §l mom. och 5 § 2 mom. lagen den20mars 1987 om hälsovården inom försvarsmakten
(322/87)
av dessa lagrum 3 § l m om. sådant det lyder i lag av den 23 december I 988 (I 170/88), som
följer:

3§
F örsvarsmakten ansvarar för hälsovården
för dem som med stöd av värnpliktslagen
(452/50) tjänstgör inom försvarsmakten och
gränsbevakningsväsendet under deras tjänstgöringstid samt för sådana elever som skall
utbildas för militära tjänster vid en militär
undervisningsanstalt och som inte står i tjänsteeller arbetsavtalsförhållande till staten.
5§
A vgifterna för

patienterna på försvars-

maktens sjukhus bestäms enligt de förordningar om aYgifter som utfärdats med stöd av lagen
om specialiserad sjukvård (I 062/89).
Denna

lag träder
kraft den
199 .
Åt[':ärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.
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4.
Lag
om ändring av 11 § militära rättegångslagen
I enlighet med riksdagens beslut
ändras 11 § l mom. militära rättegångslagen av den 25 mars 1983 (326/83) som följer:
11 §
Militära ledamöter av underrätt och ett
tillräckligt antal suppleanter för dem förordnas
av hovrätten på framställning av kommendören för försvarsområdet.

Denna lag träder i kraft den
199 .
Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

5.
Lag
om upphävande av 60 § civiltjänstlagen
I enlighet med riksdagens beslut stadgas:
l §
Genom denna lag upphävs 60 § civiltjänstlagen av den 30 december 1991 (1723/91).

2§
Denna lag träder i kraft den

199 .

Helsingfors den 11 september 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Försvarsminister Elisabeth Rehn
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l.
Lag
om ändring av värnpliktslagen

I enlighet med Riksdagens beslut
upphävs i värnpliktslagen av den 15 september 1950 (452/50) 53§ 3 mom.,
ändras 7 § l och 3 mom., 12 §, 16 § 2 mom., 18 §, 20-22 §§, 23 § l och 2 mom., 24 §, 25 § l
mom., 27 § l och 2 mom., 30 och 31 §§, 33 § l och 2 mom., 34, 36 a och 36 c§§, 36 d § l mom.,
36 f§ l och 3 mom., 37 § l och 2 mom., 38 § l mom., 42 §, 42 a§ 2 och 3 mom., 44 §, 45 § l mom.
och 50§,
av dessa lagrum 7 § l m om., 25 § l m om., 34, 36 a och 36 c§§, 36 d § l m om., 36 f§ l och 3
mom., 37 § l mom. och 42 a§ 2 och 3 mom. sådana de lyder i lag av den 30 december 1991
(1728/91 ), 16 § 2 m om. och 42 § sådana de lyder i lag av den 6 april 1966 (221166), 18 § och 23 §
2 mom. sådana de lyder delvis ändrade genom lag av den 23 december 1988 (1169/88), 23 § l
mom., 27 § l och 2 mom. och 31 § sådana de lyder i sistnämnda lag och 44 § sådan den
lyder ändrad genom lag av den25mars 1983 (325/83) och genom nämnda lag av den 30 december
1991, samt
fogas till lagen en ny 17 a§ och till 23 §, sådan den lyder ändrad genom nämnda lagar av den
23 december 1988 och den 30 december 1991, ett nytt 3 mom., varvid de nuvarande 3 och 4 mom.
blir 4 och 5 mom., till 33 §, sådan den. lyder delvis ändrad genom nämnda lag av den 23 december
1988, ett nytt 5 mom. samt till 45 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av
den 30 december 1991, ett nytt 7 mom. som följer:

Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

7§
Värnpliktiga som hör till reserven inkallas
till repetitionsövningar, de som hör till manskapet för sammanlagt 40, underofficerare och
de som har utbildats för att sköta tekniska
uppgifter för 75 samt de som har utbildats till
institutofficerare och till officerare för l 00
dagar. En värnpliktig som har kvar högst tio år
av sin tid i reserven kan dock inkallas till
repetitionsövningar för högst hälften av den
maximitid som nämns ovan.

7§
Värnpliktiga som hör till reserven kan inkallas till repetitionsövningar, de som hör till
manskapet för sammanlagt 40 dagar, underofficerare och de som har utbildats för att sköta
tekniska uppgifter för 75 dagar samt de som
har utbildats till institutofficerare och till officerare för 100 dagar.

Värnpliktige i reserven kunna tillåtas utföra,
förutom repetitionsövningar, frivilliga övningar
vid försvarsmakten.

Värnpliktiga kan tillåtas att förutom repetitionsövningar utföra frivilliga övningar vid
försvarsmakten.

12 §
Befinnes vid uppbådsbesiktningen någon vara behäftad med sådant svårt lyte, obotlig
sjukdom eller andesvaghet, att han icke under
några omständigheter kan användas i tjänsten,
varde han helt och hållet befriad från fullgörandet av värnplikt.

12 §
Om det vid uppbåd eller vid någon annan
besiktning framgår att en värnpliktig har ett
sådant svårt lyte, en sådan obotlig sjukdom
eller en sådan psykisk utvecklingsstörning att
han inte under några omständigheter kan
användas i tjänsten, skall han helt och hållet
befrias från fullgörande av värnplikt.

3 320680Q
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Föreslagen lydelse

Gällande lydelse

16 §

Av tvingande personliga skäl må värnpliktig
beviljas permission i högst sex månader. Skulle
värnpliktigs utbildning genom dylik permission
lida betydande avbräck, må hans tjänstgöringstid
förlängas med högst den tid permissionen varat.

En värnpliktig kan utöver permissionerna enligt l mom. av tvingande personliga skäl beviljas
permission i högst sex månader.

17 a§
Om en värnpliktig som kallats till reservens
repetitionsövning konstateras vara oduglig för
tjänstgöring av hälsoskäl skall han, enligt vad
som stadgas genom förordning, befrias från
repetitionsövningen och vid behov åläggas att
infinna sig till ny besiktning, om han inte blir
befriad från tjänstgöring under fredstid eller helt
befrias från fullgörande av värnplikt.
18 §
Värnpliktig, som till följd av lyte eller sjukdom
eller annan laglig orsak icke kan deltaga i
reservens repetitionsövningar, bör beviljas uppskov från dem. Kan värnpliktig på grund a·v
fysisk svaghet eller ådragen kroppsskada eller
sjukdom vid mobilisering användas blott till
sådana uppgifter, för vilka icke erfordras vid
reservövningarna meddelad ytterligare utbildning, kan han befrias från deltagande i reservövningarna. Har han ådragit sig lyte eller sjukdom,
som avses i 12 §, bör han helt och hållet befrias
från fullgörande av värnplikt.
Uppskov med reservens repetitionsövningar
kan beviljas även en värnpliktig för vilken
uppskovet är synnerligen nödvändigt av familjeskäl, på grund av ekonomiska angelägenheter
eller av orsaker som har samband med utövning av yrke eller näring, och en värnpliktig
som förbereder sig för någon befattning eller
något yrke eller går i skola eller bedriver
studier och vars utveckling skulle bli lidande av
att han inte fick uppskov, samt av särskilda
skäl en värnpliktig vars deltagande i repetitionsövningarna skulle orsaka hans arbetsgivare väsentlig olägenhet eller skada i hans verksamhet.
Sjökapten, skeppare samt maskinist och eldare
å ångfartyg ävensom annan sjöman, som tjänstgör på fartyg utom Finland och som genom att
infinna sig till repetitionsövningar skulle lida
kännbara förluster, så ock annan värnpliktig,
som till följd av sin befattning eller sitt yrke
vistas utom Finland, kan för den tid sagda

18 §

Uppskov med reservens repetitionsövningar
kan beviljas en värnpliktig för vilken uppskovet
är synnerligen nödvändigt av familjeskäl, på
grund av ekonomiska angelägenheter eller av
orsaker som har samband med utövning av
yrke eller näring, och en värnpliktig som
förbereder sig för någon befattning eller något
yrke eller går i skola eller bedriver studier och
vars utveckling skulle bli lidande om han inte
fick uppskov, samt av särskilda skäl en värnpliktig vars deltagande i repetitionsövningarna
skulle orsaka hans arbetsgivare väsentlig olägenhet eller skada i hans verksamhet.
En värnpliktig som på grund av sin tjänst
eller sitt yrke vistas utomlands och som genom
att delta i en repetitionsövning skulle orsakas
kännbar olägenhet eller skada kan likaså beviljas uppskov från repetitionsövningen.
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hinder består likaså beviljas uppskov från
repetitionsövningarna.
Då synnerliga skäl äro, kan jämväl åt person, som i 19 § 2 mom. avses, beviljas uppskov
med deltagande i reservens repetitionsövningar.
20§
Uppbåden verkställas militärdistriktsvis.
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Utöver vad som stadgas i l och 2 mom. kan
en person som avses i 19 § 2 mom. av särskilda
skäl beviljas uppskov med reservens repetitionsövningar.
20§
I militärlänet behandlas värnpliktsfrågorna av
staben för militärlänet och uppbådsnämnden.

För verkställande av besiktning utses nödigt
antal samlingsställen inom varje militärdistrikt.
Vid behov åligger det vederbörande kommun att
på anhållan av staben för militärdistriktet mot
skälig gottgörelse anskaffa lämplig lokal för
besiktningens verkställande.
21 §
I varje militärdistrikt ankommer handläggningen av värnpliktsärendena på staben för
militärdistriktet.
Uppbåden inom militärdistrikt verkställas av
en uppbådsnämnd, bestående av chefen för
militärdistriktet eller annan därtill förordnad
officer såsom ordförande och sekreteraren för
uppbådsärendena i militärdistriktet samt en
representant för varje kommun, som uppbådsförrättningen omfattar, såsom ledamöter. Sistnämnda ledamot, som har rösträtt endast i
ärenden rörande värnpliktige från hans egen
kommun, utses av kommunens styrelse. Dessutom utses av sagda myndighet en suppleant,
som vid förfall för den valda ledamoten träder
i dennes ställe.

21 §
För konstaterande av de värnpliktigas duglighet för tjänst och för förordnande av dem till
tjänst verkställs uppbåd militärlänsvis.
För förrättande av uppbåden tillsätts inom
militärlänet minst en uppbådsnämnd. Uppbådsnämnden består av en ordförande och två medlemmar. Ordförande för uppbådsnämnden är
kommendören för militärlänet eller en av honom
förordnad officer med minst majors grad vid
stabenför militärlänet. Medlemmar av uppbådsnämnden är en av kommendören för militärlänet
förordnad officer eller institutofficer som är
förtrogen med värnpliktsfrågor samt en representant för den kommun vars uppbådade uppbådsförrättningen gäller. Kommunens representant,
för vilken ett behövligt antal suppleanter skall
utses, har rösträtt endast i frågor som gäller den
egna kommunens värnpliktiga.
För förrättande av uppbåd utses ett behövligt
antal uppbådsställen inom varje militärlän. Kommunen är vid behov skyldig att på begäran av
staben för militärlänet mot skälig ersättning
tillhandahålla en lämplig lokal för förrättande av
uppbådet.

22§
Närmare bestämmelser angående uppbådsmyndigheterna och deras åligganden utfärdas
genom förordning.

22 §
Närmare stadganden om uppbådsmyndigheterna och deras uppgifter samt om verkställande
av uppbåden utfärdas genom förordning. Detaljerade föreskrifter som komplimerar förordningen meddelas av huvudstaben.

23 §
Uppbåd för värnpliktiga ordnas årligen mel-

23 §
Uppbåd ordnas årligen så att de inleds
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lan den l september och den l december. Den
som är underkastad uppbåd är i första hand
skyldig att infinna sig till uppbådet inom det
militärdistrikt under vars tillsyn han står.

tidigast den l september och avslutas senast den
30 november.

Underkastade uppbåd äro:
l) alla manliga medborgare som under uppbådsåret fyller 18 år;
2) de, som vid detta års uppbåd böra ånyo
besiktigas; samt
3) alla de, vilka uteblivit från tidigare uppbåd, såframt de icke i enlighet med vad genom
förordning stadgas ännu blivit särskilt besiktigade och icke hava fyllt eller under det året
fylla trettio år.

Underkastade uppbåd är
l) de manliga medborgare som under uppbådsåret fyller 18 år,
2) de som vid uppbådet för ifrågavarande år
har förordnats att genomgå ny besiktning,
3) de som uteblivit från tidigare uppbåd, om
de inte enligt vad som stadgas genom förordning har blivit särskilt besiktigade och inte har
fyllt eller under det året fyller 30 år.
Den som är underkastad uppbåd är i första
hand skyldig att infinna sig till uppbåd i det
militärlän under vars tillsyn han står.

24§
På utsatt tid bör varje uppbådad personligen
infinna sig på samlingsstället, såvida han ej har
laga förfall och på grund därav för sig ställt
ombud. Förfall skall vid uppbådstillfället behörigen styrkas; är det allmänt känt, skall det
gälla, ändå att det ej särskilt styrkes.

Ombud får även ställa den,
l} som genom läkarintyg styrker sig i anseende till hälsotillstånd och kroppsbyggnad
vara till tjänst duglig;

2) som genom läkarintyg styrker, att han på
grund av svårt lyte eller obotlig sjukdom eller
andesvaghet icke under några omständigheter
kan användas i någon som helst tjänst för
landets försvar; samt den

24§
På utsatt tid skall var och en som är
underkastad uppbåd personligen infinna sig på
uppbådsplatsen, om han inte har laga förhinder
eller om han inte i de fall som avses i 2 mom.
ställt ombud för sig.

Ombud får ställas av en uppbåd underkastad
som
l) är bosatt eller på grund av sin tjänst, sitt
yrke eller studier vistas i utlandet eller annars är
förhindrad att infinna sig vid uppbådet, om han
genom läkarintyg, vilket för en person som vistas
i utlandet skall vara godkänt av en finsk
beskickning eller ett finskt konsulat, styrker att
han i fråga om sitt hälsotillstånd och sin
kroppsbyggnad är duglig till tjänst, eller
2) genom läkarintyg styrker att han på de
grunder som nämns i 12 § helt skall befrias från
fullgörande av värnplikt.

3) som är bosatt eller för utförande av sitt
arbete vistas i utlandet och genom av Finlands
beskickning eller finskt konsulat godkänt läkarintyg, vilket jämväl genom beskickningens eller
konsulatets förmedling kan insändas till staben
för militärdistriktet, styrker sin duglighet till
vapentjänst eller att bestämmelserna i 12 eller
13 § äro på honom tillämpliga.

Där staben för militärdistriktet finner det
nödigt, vare likväl ovan i 2 mom. punkt 2

När staben för militärlänet anser det vara
nödvändigt är en uppbåd underkastad som
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nämnd, uppbåd underkastad värnpliktig skyldig att infinna sig till av staben för militärdistriktet föreskriven efterbesiktning. År sådant
lyte, sjukdom eller andesvaghet, som avses i
sagda punkt, allmänt bekant, kan den uppbådade befrias från värnpliktens fullgörande,
ändå att ombud ej företräder honom eller
läkarintyg företetts.

avses i 2 mom. likväl skyldig att infinna sig till
en efterbesiktning som föreskrivs av staben för
militärlänet. Av särskilda skäl kan en uppbåd
underkastad som avses i 2 mom. 2 punkten på
basis av läkarintyg befrias från fullgörande av
värnplikt, trots att han inte företräds av ombud.

25 §
Besiktning av värnpliktiga förrättas enligt en
uppbådslängd som uppgörs av staben för miIi tärdistriktet.

25 §
Besiktningen av värnpliktiga förrättas enligt
en uppbådslängd som uppgörs av staben för
militärlänet.

27 §
De värnpliktiga, som vid uppbåd eller vid en
av militärdistriktets stab föreskriven besiktning
har godkänts för tjänstgöring, förständigas att
inom de två närmaste kalenderåren efter uppbådet träda i tjänst någon av de allmänna
dagarna för inträde i b~väringstjänst. Varje
värnpliktig skall i god tid innan han träder i
tjänst ges eller på annat sätt bevisligen tillstälIas ett förständigande att träda i tjänst. Då en
av militärdistriktets stab föreskriven besiktning
verkställs efter uppbåden, kan en vid besiktningen godkänd värnpliktig förständigas att
träda i tjänst omedelbart eller den allmänna
dag för inträde i beväringstjänst som följer
närmast därefter. Detsamma gäller när en
värnpliktig förständigas att träda i tjänst sedan
tiden för ett uppskov har gått ut.
En värnpliktig som på grund av ett lagligt
hinder inte har infunnit sig i beväringstjänst vid
föreskriven tid skall träda i tjänst omedelbart
efter det hindret upphört, om han inte av
militärdistriktets stab har förständigats att träda i tjänst vid någon annan tidpunkt.

27 §
De värnpliktiga som vid uppbåd eller vid en
av militärlänets stab föreskriven besiktning har
godkänts för tjänstgöring, förordnas att inom
de två närmaste kalenderåren efter uppbådet
träda i tjänst någon av de allmänna dagarna
för inträde i beväringstjänst. Varje värnpliktig
skall i god tid innan han träder i tjänst ges eller
på annat sätt bevisligen tillställas ett förordnande att träda i tjänst. När en av staben för
militärlänet föreskriven besiktning förrättas efter uppbåden, kan en värnpliktig som godkänts
vid besiktningen förordnas att träda i tjänst
omedelbart eller någon av de allmänna dagarna
för inträde i beväringstjänst under besiktningsåret eller året därefter. Detsamma gäller när en
värnpliktig fårordnas att träda i tjänst sedan
tiden för ett uppskov har gått ut.
En värnpliktig som på grund av ett lagligt
hinder inte har infunnit sig i beväringstjänst vid
föreskriven tid skall träda i tjänst omedelbart
efter det hindret upphört, om han inte av
militärlänets stab har förordnats att träda i
tjänst vid någon annan tidpunkt.

30§
Till aktiv tjänst godkänd värnpliktig, som
före sitt inträde i tjänst ådragit sig sådant lyte
eller sådan sjukdom, som i 12 eller 13 §
omförmälts, skall hos staben för militärdistriktet anhålla om befrielse tills vidare från inträde
i tjänst. Har ansökningen bifallits, skall värnpliktig infinna sig till nästföljande uppbåd eller
av staben för militärdistriktet utsatt särskild
besiktning. Blir han då icke ålagd att inträda i
tjänst eller från värnpliktens fullgörande helt

30§
En värnpliktig som förordnats till beväringstjänst och som innan han skall träda i tjänst
ådragit sig ett lyte eller en sjukdom som avses
i 12 eller 13 §, kan på ansökan befrias från
skyldigheten att på en bestämd tid infinna sig
till tjänst. Kan beslut om befrielse inte fattas på
basis av ansökan, är den värnpliktige skyldig att
infinna sig till besiktning enligt vad staben för
militärlänet bestämmer.
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befriad, förfares med honom såsom i 15 §
stadgas.
Gjord anhållan om befrielse må ej gälla
såsom skäl till uteblivande från tjänsten.

Ansökan om befrielse berättigar inte den
värnpliktige att utebli från tjänsten.

31 §
Önskar en värnpliktig som fyllt 17 år träda i
beväringstjänst såsom frivillig, skall han inom
en av försvarsministeriet utsatt tid senast det år
då han fyller 18 år tillställa staben för militärdistriktet en skriftlig ansökan därom.

31 §
Önskar en värnpliktig som fyllt 17 år träda i
beväringstjänst som frivillig, skall han inom en
av försvarsministeriet utsatt tid senast det år då
han fyller 18 år tillställa staben för militärlänet
en skriftlig ansökan därom.

33 §
Värnpliktig, som i tjänsten ådagalagt böjelse
och lämplighet för officersåligganden och som
prövas innehava erforderliga kunskaper, kan
beordras till genomgående av kurs för utbildning till officer i reserven.
Värnpliktig, som har förutsättningar för underbefålsåligganden, kan beordras till genomgående av kurs för utbildning till underofficer i
reserven.

33 §
En värnpliktig som i tjänsten visat böjelse
och lämplighet för officersuppgifter och som
bedöms inneha nödvändiga kunskaper, kan
beordras att genomgå utbildning för officer i
reserven. Om utbildningen stadgas genom förordning och bestäms som i fråga om militära
kommandomål.
En värnpliktig som konstateras vara lämplig
för underofficersuppgifter och som bedöms inneha nödvändiga kunskaper, kan beordras att
genomgå utbildning för underofficer i reserven.
Om utbildningen stadgas genom förordning och
bestäms som i fråga om militära kommandomål.
Om en värnpliktigs utbildning enligt 1-3
mom. på en kurs eller ett utbildningsavsnitt
måste avbrytas av hälsoskäl eller av andra
orsaker som är oberoende av den värnpliktige,
kan den längre tjänstgöringstid som enligt 5 §
fastställts för honom förkortas till 240 dagar
enligt vad som stadgas genom förordning.

34§
Om befrielse av en värnpliktig från fullgörandet av värnplikt i vissa fall och om tjänstgöringsplikten för sådana värnpliktiga som av
allvarliga samvetsskäl vilka grundar sig på
övertygelse har befriats från vapentjänst i
fredstid och på ansökan har förordnats till
civiltjänst stadgas särskilt.

34 §
Om befrielse av en värnpliktig från fullgörande av värnplikt i vissa fall och om tjänstgöringsplikten för sådana värnpliktiga som av
allvarliga samvetsskäl vilka grundar sig på
religiös eller etisk övertygelse har befriats från
vapentjänst i fredstid enligt denna lag och på
ansökan har förordnats till civiltjänst stadgas
särskilt.

36 a§
En värnpliktig som av allvarliga samvetsskäl
vilka grundar sig på övertygelse hindras att
fullgöra sin värnplikt i vapentjänst och som
inte söker sig till civiltjänst så som särskilt
stadgas genom lag, skall på ansökan befrias
från vapentjänst i fredstid och förordnas till

36 a§
En värnpliktig som av allvarliga samvetsskäl
vilka grundar sig på religiös eller etisk övertygelse hindras att fullgöra sin värnplikt i vapentjänst och som ansöker om vapenfri tjänst,
skall på ansökan befrias från vapentjänst i
fredstid och förordnas till vapenfri tjänst. Den
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vapenfri tjänst. Den som förordnats till sådan
tjänst benämns i denna lag vapenfri tjänstepliktig.

som förordnats till sådan tjänst benämns
denna lag vapenfri tjänstepliktig.

36 c§
Ansökan om befrielse för vapentjänst skall
vid uppbådet lämnas till uppbådsnämnden eller
tillställas chefen för militärdistriktet eller kommendören för det truppförband där personen i
fråga tjänstgör. Ansökan skall innehålla försäkran om att samvetsskäl som avses i 36 a §
föreligger.

36 c§
Ansökan om vapenfri tjänst skall vid uppbådet lämnas till uppbådsnämnden eller tillställas
kommendören för militärlänet eller kommendören för det truppförband där personen i fråga
tjänstgör. Ansökan skall innehålla försäkran
om att samvetsskäl som avses i 36 a § föreligger.

36 d§
Beslut om befrielse från vapentjänst samt om
förordnande till vapenfri tjänst fattas i samband med uppbådet av uppbådsnämnden och i
övriga fall som nämns i 36 f§ av chefen för
militärdistriktet.

36 d§
Beslut om befrielse från vapentjänst samt om
förordnande till vapenfri tjänst fattas i samband med uppbådet av uppbådsnämnden och i
de fall som nämns i 36 f§ av kommendören för
militärlänet.

36 f§
Om en vapenfri tjänstepliktig vill övergå till
vapentjänst, skall han skriftligen anmäla detta
till kommendören för det truppförband där
han tjänstgör. Denne skall se till att tjänstgöringen fortsätter som vapentjänst. Ar en vapenfri tjänstepliktig inte i tjänst, skall anmälan
tillställas chefen för det militärdistrikt under
vars tillsyn han står, och denne skall besluta
om förordnande till tjänstgöring.

36 f§
Om en vapenfri tjänstepliktig vill övergå till
vapentjänst, skall han skriftligen anmäla detta
till kommendören för det truppförband där
han tjänstgör. Kommendören fattar beslut om
att tjänstgöringen fortsätter som vapentjänst.
Om den som förordnats till vapenfri tjänst inte
har inlett sin tjänstgöring, skall anmälan tillställas kommendören för det militärlän under
vars tillsyn han står, och denne skall besluta
om förordnande till tjänstgöring.

Anmäler en värnpliktig som fullgör vapentjänst eller vapenfri tjänst att han ansöker om
civiltjänst, skall ansökan tillställas staben för
militärdistriktet för behandling. Den värnpliktige skall hemförlovas, om han inte samtycker
till att fortsätta tjänstgöringen som vapentjänst
eller vapenfri tjänst till dess övergången till
civiltjänst sker.

Om en värnpliktig som fullgör vapentjänst
eller vapenfri tjänst eller en värnpliktig som
förordnats till sådan tjänst ansöker om civiltjänst, skall den som fullgör tjänst genast hemförlovas och förordnandet för den som förordnats
till tjänst återkallas. Ansökan om civiltjänst skall
sändas till staben för militärlänet.

37 §
I beslut enligt denna lag av staben för
militärdistriktet eller uppbådsnämnden får ändring sökas genom besvär hos centralnämnden
för uppbådsärenden. Besvärsskriften skall tillställas staben för militärdistriktet eller närmaste länsman, polisinrättning eller befälhavare,
som utan dröjsmål skall sända den till staben
för militärdistriktet Besvär skall anföras inom
30 dagar från den dag då ändringssökanden
fick del av beslutet. Gäller besvären ett beslut

37 §
I beslut av staben för militärlänet eller
uppbådsnämnden i ett värnpliktsärende får ändring sökas genom besvär hos centralnämnden
för uppbådsärenden. Besvärsskriften får också
tillställas staben för militärlänet eller närmaste
truppförband, länsman · eller polisinrättning,
som utan dröjsmål skall sända den till staben
för militärlänet. Besvär skall anföras inom 30
dagar från den dag då ändringssökanden fick
del av beslutet.
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som har fattats vid uppbådet, räknas besvärstiden från den dag då uppbådet slutfördes i den
kommun till vilken ändringssökanden hör.
staben för militärdistriktet åligger att inom
åtta dagar efter det besvären inkommit, insända desamma jämte till dem hörande handlingar
samt eget utlåtande och protokoll i ärendet till
centralnämnden för uppbådsärenden.

staben för militärlänet skall inom åtta dagar
efter det besvärsskriften inkommit sända den
jämte därtill hörande handlingar samt sitt eget
utlåtande och protokoll i ärendet till centralnämnden för uppbådsärenden.

38 §
Hos centralnämnden för uppbådsärenden
anförda besvär böra skyndsamt till handläggning och avgörande företagas, och skall utslag,
som däröver meddelas, utan tidsutdräkt genom
stabens för militärdistriktet försorg tillställas
besväranden.

38 §
Besvär som anförts hos centralnämnden för
uppbådsärenden skall behandlas och avgöras i
brådskande ordning. Beslut som meddelats i
saken skall utan dröjsmål genom förmedling av
staben för militärlänet tillställas ändringssökanden.

42
Värnpliktig, som begått i 40 eller 41 § nämnt
brott må, om han befinnes duglig till tjänstgöring, omedelbart beordras till tjänstgöring på
sätt, varom stadgas i förordning, såframt han
icke fyllt trettio år.

§
Om något annat inte följer av 27 § 3 mom.
en värnpliktig, som begått ett i 40 eller 41 §
nämnt brott och som befinns vara duglig till
tjänstgöring, omedelbart föras till tjänstgöring,
enligt vad som stadgas genom förordning.
k~n

42a §
Värnpliktsregistret består av de uppgifter om
värnpliktiga som huvudstaben får av befolkningsregistercentralen och övriga myndigheter
enligt 42 c § och som den överför till staberna
för militärdistrikten för att användas av dem
och för vidarebefordran till truppförbanden.
Registret kompletteras med uppgifter som fås
av de värnpliktiga och myndigheterna i samband med förrättandet av uppbåd, under de
värnpliktigas tjänstgöringstid och i samband
med tillsynen över dem.
Huvudstaben för ett riksomfattande värnpliktsregister över alla värnpliktiga, staben för
militärdistriktet ett regionalt värnpliktsregister
över värnpliktiga som är skrivna på dess
område samt truppförbanden eller andra militära inrättningar lokala värnpliktsregister över
värnpliktiga som tjänstgör vid förbanden eller
inrättningarna.

Värnpliktsregistret består av de uppgifter om
värnpliktiga som huvudstaben får av befolkningsregistercentralen och övriga myndigheter
enligt 42 c § och som den .överför till staberna
för militärlänen för att användas av dem och
för vidarebefordran till truppförbanden. Registret kompletteras med uppgifter som fås av
de värnpliktiga och myndigheterna i samband
med förrättandet av uppbåd, under de värnpliktigas tjänstgöringstid och i samband med
tillsynen över dem.
Huvudstaben för ett riksomfattande värnpliktsregister över alla värnpliktiga, staben för
militärlänet ett regionalt värnpliktsregister över
värnpliktiga som är skrivna på dess område
samt truppförbanden och de militära inrättningarna lokala värnpliktsregister över värnpliktiga som tjänstgör vid förbanden eller
inrättningarna.
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44§
Till tjänstetiden för värnpliktig i aktiv trupp
eller vid repetitionsövningar hänförs inte
l) den tid under vilken han olovligen varit
borta från tjänstgöring;
2) arresttid, till den del han har avtjänat
sammanlagt över tio dygn arreststraff;
3) den tid under vilken han varit anhållen
eller häktad för brott, såvida honom med
anledning därav ådöms fängelsestraff; ej heller
4) tiden för avtjänande av fängelsestraff i
allmän straffanstalt eller av arreststraff som
verkställts samtidigt.
Har tjänstetiden för värnpliktig i aktiv trupp
avbrutits av skäl som nämnts i l mom. 4
punkten, skall han, efter det han försatts på fri
fot eller i villkorlig frihet från straffanstalten,
återsändas till sin trupp.

44§
Till tjänstgöringstiden för en värnpliktig i
beväringstjänst eller vid repetitionsövning hänförs inte permission som avses i 16 § 2 mom.
Till tjänstgöringstiden hänförs inte heller
l) tid under vilken han olovligen varit borta
från tjänstgöring,
2) arresttid, till den del han har avtjänat
sammanlagt över tio dygn arreststraff,
3) tid under vilken han varit anhållen eller
häktad för brott, om han med anledning därav
döms till fängelsestraff, eller
4) tiden för avtjänande av fängelsestraff i
allmän straffanstalt eller av arreststraff som
verkställs samtidigt.
Om tjänstgöringstiden för en beväring har
avbrutits av skäl som nämns i l mom. 4
punkten, skall beväringen återsändas till sitt
truppförband efter det han försatts på fri fot
eller i villkorlig frihet från straffanstalten.

45 §
Utlänning, som antagits till finsk medborgare, är i avseende å värnplikt likställd med
infödd finsk medborgare. A ven om han redan
överskridit den allmänna uppbådsåldern, skall
han dock infinna sig till uppbåd eller till av
staben för militärdistriktet förordnad besiktning, därest han ej redan uppnått eller det året
uppnår en ålder av trettio år.

45 §
En utlänning som har antagits till finsk
medborgare är i fråga om värnplikten likställd
med en infödd finsk medborgare. Även om han
redan överskridit den allmänna uppbådsåldern,
skall han dock infinna sig till uppbåd eller till
besiktning som förordnas av staben för militärlänet, om han inte redan har fyllt eller det
året fyller 30 år.

En värnpliktig som avses i 1-3 mom. hör till
reserven eller lantvärnet enligt vad huvudstaben
beroende på den värnpliktiges ålder, tidigare
utbildning och övriga duglighet till tjänst särskilt
beslutar.
50§
Utan behörigt tillstånd må icke person, som
är i aktiv tjänst, utöva näring eller yrke eller
åtaga sig kommunalt eller annat offentligt
uppdrag.

50§
En person som är i tjänst enligt värnpliktslagen får inte utan tillstånd av kommendören för
truppförbandet utöva näring eller yrke eller åta
sig ett kommunalt eller något annat offentligt
uppdrag, om det förutsätter utnyttjande av
annan tid än fritid eller annars kan inverka
menligt på skötseln av tjänsteåliggandena.

53 §

Denna lags stadganden on tjänstetidens längd
i aktiv tjänst samt om inkallelse av till reserven
hörande värnpliktige till repetitionsövningar eller
extra tjänstgöring eller såsom frivilliga till öv4 320680Q

(3 mom. upphävs)
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Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

ningar skola tillämpas högst i den omfattning
bestämmelserna i det i Paris den JO februari
1947 underskrivna samt medelst lagen den 18
april samma år ( 690147) och förordningen den
16 därpå följande september (691147) i kraft
trädda fredsfördraget det medgiva.
Denna lag träder i kraft den
199.
När beväringar som har trätt i tjänst innan
denna lag har trätt i kraft beviljas permissioner
av tvingande personliga skäl skall fortfarande
tillämpas de stadganden som gällde vid ikraftträdandet.
Atgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.
Vad som pil något annat ställe i lag stadgas
om militärdistrikt gäller sedan denna lag har
trätt i kraft militär/än, och vad som stadgas om
chefen för ett militärdistrikt gäller kommendören
för ett militär/än.
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2.
Lag
om ändring av lagen om befrielse för Jehovas vittnen från fullgörandet av värnplikt i vissa fall
I enlighet med riksdagens beslut
ändras l § l mom., 2 § 3 mom., 3 §, 4 § 3 och 4 mom., 5 § l mom., 6 § och 7 § l mom. lagen
den 12 juli 1985 om befrielse för Jehovas vittnen från fullgörandet av värnplikt i vissa fall (645/85)
som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

l §
Värnpliktig, som visar att han hör till det
registrerade religionssamfundet Jehovas vittnen
och anmäler att allvarliga samvetsskäl som
grundar sig på religiös övertygelse hindrar
honom att fullgöra sin värnplikt i vapentjänst
eller i någon ersättande tjänstgöringsform, kan
utan hinder av vad som är stadgat i värnpliktslagen (452/50) och i lagen om vapenfri tjänst
och civiltjänst (132/69) beviljas uppskov med
och befrielse från fullgörandet av värnplikt i
fredstid, på det sätt som stadgas i denna lag.

l §
En värnpliktig som visar att han hör till det
registrerade religionssamfundet Jehovas vittnen
och anmäler att allvarliga samvetsskäl som
grundar sig på religiös övertygelse hindrar
honom att fullgöra värnplikt i vapentjänst eller
i någon ersättande tjänstgöringsform, kan utan
hinder av värnpliktslagen (452/50) och civiltjänstlagen (J 723/91) beviljas uppskov med och
befrielse från fullgörandet av värnplikt i fredstid så som denna lag stadgar.

2§
Kan i denna lag nämnt uppskov inte beviljas,
skall vederbörande beordras att fullgöra sin
värnplikt i den ordning som är stadgad i
värnpliktslagen eller i lagen om vapenfri tjänst
och civiltjänst.

Om sökanden inte kan beviljas uppskov
enligt denna lag, skall han förordnas att fullgöra sin värnplikt i den ordning som anges i
värnpliktslagen eller i civiltjänstlagen.

3§
Uppskov enligt denna lag med fullgörandet
av tjänstgöring beviljas i samband med uppbådet av uppbådsnämnden och annars av chefen
för militärdistriktet

3§
Uppskov enligt denna lag med fullgörandet
av tjänstgöring beviljas i samband med uppbådet av uppbådsnämnden och annars av kommendören för militärlänet.
4§

Ansökan enligt l mom. skall göras hos
staben för vederbörande militärdistrikt inom tre
månader från ingången av det år då sökanden
fyller 29 år. Beslut om befrielse fattas av chefen
för militärdistriktet
Kan sökanden inte beviljas befrielse enligt l
mom., skall han beordras att fullgöra sin
värnplikt i den ordning som är stadgad i
värnpliktslagen eller i lagen om vapenfri tjänst
och civiltjänst

Ansökan enligt l mom. skall göras hos
staben för militärlänet inom tre månader från
ingången av det år då sökanden fyller 29 år.
Beslut om befrielse fattas av kommendören för
militärlänet.
Om sökanden inte kan beviljas befrielse
enligt l mom., skall han förordnas att fullgöra
sin värnplikt i den ordning som anges i
värnpliktslagen eller i civiltjänstlagen.
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Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

5§
Önskar värnpliktig, som beviljats i denna lag
nämnt uppskov, börja fullgöra sin värnplikt i
den ordning som är stadgad i värnpliktslagen
eller i lagen om vapenfri tjänst och civiltjänst,
skall han skriftligen anmäla detta till staben för
militärdistriktet Därefter inkallas han till den
tjänstgöring, till vilken han beordras i den
ordning som är stadgad i de nämnda lagarna.

5§
Om en värnpliktig som beviljats uppskov
enligt denna lag önskar börja fullgöra sin
värnplikt i den ordning som anges i värnpliktslagen eller civiltjänstlagen, skall han skriftligen
anmäla detta till staben för militärlänet. Därefter inkallas han till den tjänstgöring, till vilken
han förordnas i den ordning som anges i de
nämnda lagarna.

6§
Värnpliktig, som inkallats till reservens repetitionsövningar eller till annan tjänstgöring i
stället för dessa och som, efter att ha fått
kallelsen, gjort skriftlig anmälan till staben för
militärdistriktet om att i l § nämnda skäl
hindrar honom från att fullgöra vapentjänst
och ersättande tjänstgöring samt företer i 2 §
nämnd utredning därom, skall befrias från
repetitionsövningarna och annan tjänstgöring
som skall fullgöras i stället fqr dessa. Beslut om
befrielse fattas av chefen för militärdistriktet.

6§
En värnpliktig som inkallats till reservens
repetitionsövningar eller till någon annan
tjänstgöring i stället för dessa och som efter att
ha fått kallelsen har gjort skriftlig anmälan till
staben för militärlänet om att skäl som nämns i
l § hindrar honom från att fullgöra vapentjänst
och ersättande tjänstgöring samt företer en
utredning enligt 2 § därom, skall befrias från
repetitionsövningarna och annan tjänstgöring
som skall fullgöras i stället för dessa. Beslut om
befrielse fattas av kommendören för militärlänet.

7§
Ändring i beslut som med stöd av denna lag
meddelats av uppbådsnämnd eller chefen för
militärdistrikt får sökas genom besvär hos
centralnämnden för uppbådsärenden inom 30
dagar från delfåendet. Angående behandlingen
av besvärsärende i nämnden gäller i övrigt vad
som är stadgat i värnpliktslagen.

7§
Ändring i ett beslut som med stöd av denna
lag meddelats av en uppbådsnämnd eller av
kommendören för ett militärlän får sökas genom
besvär hos centralnämnden för uppbådsärenden inom 30 dagar från delfåendet. Om
behandlingen av besvärsärenden i nämnden
gäller i övrigt vad som stadgas i värnpliktslagen.
Denna lag träder i kraft den
199.
Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

1992 rd -

RP 133

29

3.
Lag
om ändring av 3 och 5 §§ lagen om hälsovården inom försvarsmakten

I enlighet med riksdagens beslut
ändras 3 §l mom. och 5 § 2 mom. lagen den20mars 1987 om hälsovården inom försvarsmakten
(322/87),
av dessa lagrum 3 § l mom. sådant det lyder i lag av den 23 december 1988 (1170/88), som
följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

3§
Försvarsmakten ansvarar för hälsovården
för dem som med stöd av värnpliktslagen
(452/50) och lagen om vapenfri tjänst och
civiltjänst (132/69) tjänstgör inom försvarsmakten och gränsbevakningsväsendet under
deras tjänstgöringstid samt för sådana elever
som skall utbildas för militärtjänst vid en
militär undervisningsanstalt och som inte står i
tjänste- eller arbetsavtalsförhållande till staten.

3§
F örsvarsmakten ansvarar för hälsovården
för dem som med stöd av värnpliktslagen
(452/50) tjänstgör inom försvarsmakten och
gränsbevakningsväsendet under deras tjänstgöringstid samt för sådana elever som skall
utbildas för militära tjänster vid en militär
undervisningsanstalt och som inte står i tjänsteeller arbetsavtalsförhållande till staten.

5§

Avgifterna för patienterna på försvarsmaktens sjukhus bestäms i enlighet med förordningen om vissa avgifter, ersättningar och
arvoden vid sjukvårdsinrättningar (178/61).

Avgifterna för patienterna på försvarsmaktens sjukhus bestäms enligt de förordningar om
avgifter som utfärdats med stöd av lagen om
specialiserad sjukvård (1062/89).
Denna lag träder i kraft den
199 .
Atgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.
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4.
Lag
om ändring av 11 § militära rättegångslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras 11 § l mom. militära rättegångslagen av den 25 mars 1983 (326/83) som följer:
Föreslagen lydelse

Gällande lydelse
11§

Militära ledamöter av underrätt och ett
tillräckligt antal suppleanter för dem förordnas
av hovrätten på framställning av kommendören för militärlänet.

11 §
Militära ledamöter av underrätt och ett
tillräckligt antal suppleanter för dem förordnas
av hovrätten på framställning av kommendören för försvarsområdet.
Denna lag träder i kraft den
199 .
Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.
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5.
Lag
om upphävande av 60 § civiltjänstlagen
I enlighet med riksdagens belsut stadgas:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

60 §
Övergång till civiltjänst

l §

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

Genom denna lag upphävs 60 § civiltjänstlagen av den 30 december 1991 (1723/91).

2§
Denna lag träder i kraft den

199.
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