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om ändring av värnpliktslagen

Utfärdad i Nådendal den 28 juni 2013

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i värnpliktslagen (1438/2007) 4, 8, 60, 92, 104, 110 och 113 § samt 129 § 5 mom.,

av dem 60, 110 och 113 § sådana de lyder i lag 147/2010, som följer:

4 §

Försvarsministeriet, huvudstaben och
staberna för försvarsgrenarna

Försvarsministeriet styr genomförandet av
värnplikten.

Huvudstaben leder i enlighet med de grun-
der som ministeriet fastställer verkställandet
av värnplikten och utvecklar värnpliktssyste-
met.

Staben för respektive försvarsgren plane-
rar, utvecklar och styr värnpliktsärendena
inom sitt ansvarsområde.

8 §

Allmän behörighet och beslutanderätt

Allmän behörighet och beslutanderätt i
ärenden som gäller värnpliktiga har regional-
byrån samt i fråga om dem som tjänstgör

enligt denna lag kommendören för truppför-
bandet eller ledaren för repetitionsövningen,
om det inte har föreskrivits att huvudstaben,
staben för en försvarsgren, chefen för grun-
denheten, kommendören för truppenheten el-
ler uppbådsnämnden har denna behörighet
och beslutanderätt.

Bestämmelser om beslutsfattandet i mili-
tära kommandomål finns, förutom i denna
lag, i lagen om försvarsmakten (551/2007).

60 §

Avbrytande av tjänstgöring

Kommendören för truppförbandet kan av-
bryta en värnpliktigs i denna lag avsedda
tjänstgöring och hemförlova den värnplik-
tige, om

1) den värnpliktiges utbildning har avbru-
tits med stöd av 40 § 1 punkten och den
värnpliktige har blivit oförmögen också till
annan tjänstgöring för en längre tid,
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2) den värnpliktige är misstänkt för ett
sådant brott eller uppträder på ett sådant sätt
att det finns motiverat skäl att befara att den
värnpliktige allvarligt kan äventyra säkerhe-
ten för andra i samband med tjänstgöringen,

3) den värnpliktige saknar tjänsteduglig-
het för en längre tid så som avses i 10 § 2
mom.

Dessutom kan den värnpliktiges tjänstgö-
ring avbrytas genom beslut av försvarsmini-
steriet, om det är nödvändigt i syfte att för-
hindra att en pandemi sprider sig eller av
andra tvingande skäl.

Om den värnpliktige har ansökt om civil-
tjänstgöring eller kompletterande tjänstgö-
ring, avbryts den värnpliktiges tjänstgöring
och han hemförlovas.

Repetitionsövningens ledare kan avbryta
tjänstgöringen för en värnpliktig som deltar i
en repetitionsövning och hemförlova den
värnpliktige av en orsak som avses i 1 mom.
2 och 3 punkten.

Den värnpliktige ska höras personligen,
om tjänstgöringen avbryts av en orsak som
avses i 1 mom.

92 §

Värnpliktsregisteransvarig

Värnpliktsregisteransvarig är huvudstaben,
staben för respektive försvarsgren och regio-
nalbyrån inom sitt verksamhetsområde samt
truppförbandet i fråga om dem som tjänstgör
vid truppförbandet.

104 §

Fri permissionsresa

När en beväring har veckoslutspermission
eller sådan permission eller ledighet som av-
ses i 44—46 § får beväringen resan tur och
retur till sin hemort eller bostadsort i Finland,
eller kostnaderna för resan ersatta. Detsamma
gäller av särskilda skäl också resor till någon
annan ort i Finland som beväringen har sär-
skilda personliga band till. Den som är sta-
digvarande bosatt utomlands har under tjänst-
göringstiden rätt till minst en permissionsresa
till sin hemort eller bostadsort utomlands.

Resan ska med beaktande av förhållandena
företas på det för staten förmånligaste sättet.

Närmare bestämmelser om antalet avgifts-
fria resor till utlandet får utfärdas genom
förordning av försvarsministeriet. Huvudsta-
ben meddelar närmare föreskrifter om ersät-
tandet av resekostnader.

110 §

Besvär i rättelseärenden och i andra ärenden
som gäller värnplikten

Ett beslut i vilket rättelse enligt 109 § får
yrkas får inte överklagas direkt genom be-
svär.

I ett beslut av en regionalbyrå i ett rättel-
seärende samt i andra med stöd av denna lag
utfärdade beslut av huvudstaben, staben för
en försvarsgren, en regionalbyrå, ett truppför-
band och en uppbådsnämnd får ändring sökas
genom besvär hos centralnämnden för upp-
bådsärenden.

113 §

Sändande av besvärsskriften till myndigheten

En besvärsskrift som är riktad till central-
nämnden för uppbådsärenden får sändas
också till den myndighet som fattat beslutet.
En besvärsskrift som gäller ett beslut av en
uppbådsnämnd ska dock sändas till den re-
gionalbyrå som tillsatt uppbådsnämnden eller
till centralnämnden för uppbådsärenden.

Huvudstaben, staben för en försvarsgren,
regionalbyrån eller truppförbandet ska inom
åtta dagar från det att besvärsskriften inkom-
mit sända besvärsskriften och de handlingar
som hör till den samt sitt eget utlåtande till
centralnämnden för uppbådsärenden.

129 §

Övergångsbestämmelse

— — — — — — — — — — — — —
Hänvisas det i annan lagstiftning till den
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värnpliktslag som upphävs genom denna lag,
ska hänvisningen anses avse denna lag.
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.
Bestämmelserna i 104 § träder dock i kraft
redan den 1 januari 2014.

Nådendal den 28 juni 2013
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