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SIVIILIPALVELUKSEN KOULUTUSJAOSTON KOKOUS (nro 19) 4/2017

Aika perjantai 27.10.2017 klo 10 – 12.10

Paikka Opetus- ja kulttuuriministeriö
Meritullinkatu 1, 00170, kokoushuone Juhani, 2. krs

Osallistujat Simo Hellsten, Aseistakieltäytyjäliitto
Totti Lohman, siviilipalvelusvelvollisten edustaja
Aino-Inkeri Miestamo, koulutusasiantuntija, Siviilipalveluskeskus
Elina Nordenswan, Siviilipalveluskeskus, sihteeri
Karim Peltonen, varautumisjohtaja, Suomen pelastusalan keskusjärjestö SPEK
Petri Pääkkönen, komentaja, Pääesikunta
Olli Päärnilä (Jani Lehdon sijaisena), Uudenmaan ELY-keskus
Mikko Reijonen, Siviilipalveluskeskus, johtaja, puheenjohtaja
Sami Teräväinen, hallitussihteeri, Työ- ja elinkeinoministeriö
Jaana Walldén, neuvotteleva virkamies, OKM, nuorisotyön ja – politiikan
vastuualue
Wiking Vuori, Varusmiesliitto ry

Vieraana Anne Blomberg, talousasiantuntija, Siviilipalveluskeskus/LiikettäSivariin -hanke

1 Tervetuloa opetus- ja kulttuuriministeriöön

Puheenjohtaja Mikko Reijonen toivotti osallistujat tervetulleiksi ja kiitti Opetus- ja
kulttuuriministeriötä tilajärjestelyistä.

2 Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen

Puheenjohtaja totesi läsnäolijat, avasi kokouksen ja esitteli talousasiantuntija Anne
Blombergin, joka hoitaa LiikettäSivariin -hankkeen talouspuolta

3 Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen

Hyväksyttiin.

4 Jäsenten ajankohtaiset asiat

PV: Petri Pääkkönen kertoi puolustusvoimien tilanteesta. Tilastoista poikkeavaa ei
tiedossa. Kesän saapumiserän keskeyttäneiden kyselyssä ilmeni, että
siviilipalvelukseen siirtyvien syynä ei ole varusmiespalvelus vaan siviilielämän
syyt. Petri Pääkkönen jättää koulutusjaoston jäsenyyden uusiin tehtäviin
siirtyessään. Seuraavan jäsenen nimi vahvistetaan myöhemmin.

OKM Jaana Walldén: Aikalisätoimijoiden nettisivujen rakentaminen käynnissä. Nimien
hakuun kunnille on jo valmius.Päivitykset tehdään tammikuussa ja toiminnan
pitäisi käynnistyä tammikuussa. Sivuilta saa ajantasaisia raportteja, mm.
Tavoitettujen nuorten koulutustaustat ja elämäntilanne (Liitteet 1 ja 2).
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TEM Sami Teräväinen kertoi Siviilipalveluslain muutostarpeista: Sote uudistuksessa
kunnilta siirtyy tehtäviä maakunnille ja palveluntuottajille, joten yksityisten
toimijoiden toimiminen siviilipalveluspaikkoina pohdinnassa. Uusi tietosuoja-
asetus kumoaa henkilötietolain, jota SPK on soveltanut tähän asti

SPK Aino-Inkeri Miestamo kertoi venäläisen kansalaisaktivismiryhmän vierailusta
(EU-projekti). Täydennyspalvelusvelvollisten palvelukelpoisuus herättää
huolta. Joillakin velvollisilla suuria vaikeuksia sosiaalisessa olemisessa ja
turvallisuusriskit ovat mahdollisia. Terveyskyselyn lähettäminen etukäteen
mietinnässä. Keskuksen klinikalla on lääkäri kahtena ensimmäisen
koulutuspäivänä. Lomakkeen saapuminen etukäteen voisi olla hyvä
vaihtoehto koulutuksen suunnittelussa.

5 Keskustelun jatkaminen LiikettäSivariin –hanke-esittelyn pohjalta

34.000 €:n hankerahoituksesta joudutaan palauttamaan tältä vuodelta suurin osa, koska
määrärahan käyttöä ei voi jatkaa ensi vuonna eikä kokonaiskustannusta ehditä
toteuttaa.Tänä vuonna kertynyt lähinnä henkilöstökulua, koska toiminta on vasta
käynnistymässä ja hankekoordinaattori palkattiin kesällä 2017. Palautusselvitys
perusteltava hyvin, jotta hankkeen esittelijä voi viedä jatkohanketta eteenpäin. Uusi
hakemus LisääLiikettäSivariin tehdään 30.10. mennessä.

6 Siviilipalveluskoulutuksen kehittämisehdotukset

Täydennyspalvelus

Täydennyspalvelusvelvollisten terveystietolomake laitetaan mahdollisimman
nopeasti suunnitteluun ja käyttöön.

LisääliikettäSivariin - hankkeen sisällöilliset vaatimukset

· liikunnan lisääminen koulutussuunnitelmaan
· terveys- ja kuntoliikuntapainoitteinen ohjelmaa tulisi voida toteuttaa ennen

kolmannen koulutusjaksoviikon lääkärintarkastusta
· lisää kerhotyyppinen aktiivisesti tarjottavaa toimintaa
· seuranta ja testattavuus tärkeää
· liikunnan mahdollistaminen työpalvelussa
· kuntotesti koulutusjaksolla ja työpalvelussa à palkitseminen

Koulutusjakson tavoitteiden määrittely

Jaosto keskusteli Jaana Walldénin ehdotuksesta kehittää koulutusjaksoa.
Jaosto yhtyi näkemykseen ja päätti ehdottaa Siviilipalvelusasiain
neuvottelukunnalle ulkopuolisen toimijan tekemää arviointitutkimusta
laajemman näkemyksen saamiseksi. Tutkimuksen ohjausryhmänä toimisi
koulutusjaosto. Raportissa tulisi selvitettää mm:

o koulustusjakso pituus (liian lyhyt/pitkä/sopiva)

o digitalisaation tarjoamien mahdollisuuksien toteuttaminen esim.
etäkoulutuksessa

o mikä on hyvää/mitä pitäisi muuttaa

o profiileja ja dataa kaivataan koulutuksen kehittämisen suunnittelun
tueksi
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o sisäisen turvallisuuden strategian (liite 3) toteuttaminen ja
yhteiskunnallisen syrjäytymisen estäminen, ja koulutussisällön
päivittäminen näiden osalta

o Siviilipalveluksen kehittämistyöryhmän mietinnön toimien arviointi:
TEM: Siviilipalvelus 2020 (9/2011)

o Koulutusjaosto ohjausryhmänä.

o Käytännön syiden selvittäminen siviilipalvelukseen hakeutumisessa
(TEM, siviilipalvelustutkimus: Siviilipalveluksen muuttuneet
merkitykset maanpuolustusvelvollisuuden kokonaisuudessa
(38/2015)

Pienryhmä pohtii ja kommentoi hanke-esityksen tekemistä.

7 Muut esilletulevat asiat

Koulutusasiantuntija Antti Kylänpää käynnistänyt väitöskirjatyön: materiaalina
siviilipalvelusvelvollisten kyselyt ja teemana ihmisoikeuskasvatus ja vaikuttavuus.

8 Seuraava kokousajankohta ja kokouksen päätös

Seuraava kokous pidetään 12.1.2018 klo 10 - 12. Kokouspaikka ilmoitetaan
myöhemmin. Puheenjohtaja kiitti Pääesikunnan jäsentä Petri Pääkköstä
koulutusjaoston työskentelyyn osallistumisesta ja päätti kokouksen klo 12.10.

Muistion laati

Elina Nordenswan
sihteeri


