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PÖYTÄKIRJA 3 / 2017

Siviilipalvelusasiain neuvottelukunta, SPANK

Aika TIISTAI 21.11.2017 klo 9.00 - 10.45

Paikka Työ- ja elinkeinoministeriö: Eteläesplanadi 4, 1 krs, sali 5

Osallistujat Teräväinen Sami TEM
Tohkanen Vesa Pääesikunta
Kolttola Paavo Aseistakieltäytyjäliitto
Reijonen Mikko Siviilipalveluskeskus
Miestamo Aino-Inkeri Siviilipalveluskeskus
Eskola Sari Siviilipalveluskeskus, sihteeri

ASIALISTA

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen

Kokous avattiin ja todettiin läsnäolijat

2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen (LIITE)

Edellisen kokouksen pöytäkirja oli toimitettu etukäteen jäsenille tutustuvaksi ja se
hyväksyttiin muutoksitta.

3. Siviilipalveluskeskuksen terveiset (LIITE)

Siviilipalvelusjohtaja Mikko Reijonen kertoi ajankohtaista asioista. Arvio koulutettu-
jen velvollisten määrästä vuoden 2017 osalta tulee olemaan noin 1360 velvollista. Si-
viilipalvelukseen hakeutuneiden määrää näyttää jäävän muutamaa edellistä vuotta
alemmalle tasolle, tilanne 31.10 1498 hakemusta (v. 2016 1690 hakemusta). Siviili-
palveluskeskuksessa järjestetään vuonna 2018 11 koulutuserää ja 3 täyden-
nyspalveluserää.

Täydennyspalvelukseen on haettu kilpailutuksen kautta yhteistyökumppaneita. Va-
lintaprosessin kautta on valittu neljä tahoa, joiden kanssa tehdään sopimukset: Rau-
hankasvatusinstituutti ry (Raasepori), Meriturva – Merenkulun turvallisuuskoulutus-
keskus (Lohja), Pelastusopisto (Kuopio) ja Länsi-Suomen pelastusharjoitusalue (Po-
ri).

Peruskorjaukset Siviilipalveluskeskuksessa jatkuvat A-talossa, B- ja C-talojen perus-
korjaussuunnitelmat ovat työnalla, Kartano- rakennuksessa työskentelevät siirtyvät
väistötiloihin vuodenvaihteen paikkeilla, Koulutustalon rakentaminen on alkanut
marraskuussa.

4. Siviilipalveluslain muutostarpeita selvittävän työryhmän asettaminen
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Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut siviilipalveluslain muutostarpeita selvittävän
työryhmän. Työryhmän määräaika on 31.5.2018.

Aloite muutostarpeiden selvittämiseksi on tullut puolustusministeriöstä. Aloitteessa
on ehdotettu selvitettäväksi muun muassa mahdollisuuden palata reserviin / varus-
miespalvelukseen jo aloitetun täydennyspalveluksen / siviilipalveluksen jälkeen, pa-
luu reserviin sen jälkeen velvollinen on täyttänyt 28 vuotta, mutta ei ole aloittanut
täydennyspalvelusta ja täydennyspalveluksen pidentäminen viidestä päivästä esimer-
kiksi kymmeneen päivään.

5. Siviilipalveluksen koulutusjaoston esitys (LIITE)

Koulutusjaosto on lokakuun 2017 kokouksessaan esittänyt siviilipalvelustoiminnan ja
koulutuksen arviointitutkimuksen hankkimista. Tutkimuksessa tulisi arvioida muun
muassa aiemman Siviilipalveluksen kehittämistyöryhmän mietinnön mukaisten toimi-
en toteuttaminen, siviilipalveluksen koulutussisällöt ja jatkuvan kehittämisen mallit
sekä toimintaympäristö muutosten vaikutukset siviilipalvelusjärjestelmälle esimerkik-
si työelämässä.

Työ- ja elinkeinoministeriö huomioi, että koulutusjaoston esityksen jälkeen on käyn-
nistetty lainsäädännön muutostarpeita selvittävän työryhmän työ. Tutkimushankkee-
seen olisi kytkettävä työryhmän työstä mahdollisesti esille nousevat kysymykset.

Neuvottelukunnassa kannatettiin koulutusjaoston esitystä ja katsottiin, että tutkimus-
hankkeeseen on syytä palata työryhmän saatua työnsä päätökseen ja katsoa tässä yh-
teydessä laajemminkin siviilipalvelusjärjestelmää koskevat selvitystarpeet.

6. Sote-uudistuksen vaikutukset siviilipalvelukseen

Työ- ja elinkeinoministeriö alusti asiasta. Sote- ja maakuntauudistuksessa esimeriksi
sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yksiköt siirtyvät kunnilta maakuntien vastuulle vuon-
na 2020. Asia edellyttää myös palveluspaikkoja koskevan siviilipalveluslain pykälän
muuttamista. Tavoitteena on säilyttää nykytila mahdollisimman ennallaan siten, että
maakuntien alaisuudessa toimivat sosiaali- ja terveydenhuoltoalan toimintayksiköt
voisivat jatkossa toimia palveluspaikkoina. Asiassa on selvitettävä eräitä kilpailuneut-
raliteetista johtuvia kysymyksiä.

Mikko Reijonen kertoi kahdesta esimerkkitapauksesta, miten sote-uudistus tuo haas-
teita palveluspaikkoina toimimiseen

7. TE-toimistojen valtakunnallisen siviilipalveluslinjan tilanne

Etelä-Savon ELY-keskus, joka on hoitanut valtakunnallista siviilipalveluksen neuvon-
tapuhelinta, Siviilipalveluslinjaa, on tiedustellut työ- ja elinkeinoministeriöltä mahdol-
lisuutta lopettaa palvelu ja keskittää kaikki siviilipalvelusta koskeva neuvonta siviili-
palveluskeskukseen. Valtakunnalliselle palvelulinjalle on tullut noin 1000 puhelua
vuodessa. Osa yhteydenotoista on ollut luonteeltaan sellaisia, että asiassa on kuitenkin
pitänyt olla jatkoyhteydessä siviilipalveluskeskukseen.
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Siviilipalveluskeskuksella ei ole periaatteessa mitään siirtoa vastaan, mutta siirron tu-
lisi näkyä esimerkiksi resursoinnissa.  Neuvottelukunta ja siviilipalveluskeskus katso-
vat, että Siviilipalveluslinjan siirto tulisi valmistella kunnolla ja ajankohta voisi olla
aikaisintaan kesälomien 2018 jälkeen.

8. Siviilipalvelusasiain neuvottelukunnan seuraamien asioiden tilanne

Siviilipalvelukseen hakeutuneiden määrä tulee jäämään aikaisempia vuosia pie-
nemmäksi tilanne: 20.11.2017 siviilipalvelus 1669 hakemusta ja täydennyspalvelus
549 hakemusta.

Majoituskorvauksia on haettu ajankohtaan nähden saman verran kuin vuonna 2016.
Korvausta on hakenut 150 palveluspaikkaa ja ne koskevat noin 300 velvollista. Palve-
luspaikattomien määrä on keskimäärin 20–30 velvollista/ kuukausi.

Koulutettujen määrä jää alle vuositavoitteen, 1400 koulutettua. Arvio vuonna 201
koulutettavista on noin 1360.

9. Muut jäsenten esiin tuomat asiat

Päivärahat: velvollisten päivärahoihin ei ole tulossa korotusta vuodenvaihteessa.

Velvollisten matkustaminen: Matkahuollon kilometriperusteiset hinnastotaulukot ovat
poistuneet 1.9.2017 alkaen. Puolustusvoimat valmistelee uutta matkanormia, johon
perustuvia taksoja voitaisiin soveltaa myös siviilipalvelusvelvollisiin omalla autolla
kulkemisen osalta.

Siviilipalveluskeskus on neuvotellut Onnibus Oy:n kanssa 1.1.2018 mahdollisesti al-
kavasta linja-autovuorosta arkiaamuisin välille Helsinki – Porvoo – Ingermaninkylä –
Kouvola ja takaisin. Uudenmaan ELY-keskukselle on tehty asiaa koskeva hakemus ja
ratkaisua odotellaan ennen joulua.

10. Seuraavan kokouksen ajankohdasta sopiminen

Neuvottelukunnan seuraava kokous pidetään 14.3.2018 klo 09.00 alkaen TEM:n ti-
loissa.

Sami Teräväinen
kokouksen puheenjohtaja

Sari Eskola
sihteeri
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