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Työ- ja elinkeinoministeriö

VN/3323/2018-SAAP-1, 21.6.2018
Puolustusministeriön lausunto; luonnos hallituksen esitykseksi siviilipalveluslain muuttamisesta
sekä siviilipalveluslain muutostarpeita selvittäneen työryhmän muistiosta
Yleistä
Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt puolustusministeriön lausuntoa luonnoksesta hallituksen
esitykseksi siviilipalveluslain muuttamiseksi sekä siviilipalveluslain muutostarpeita selvittäneen
työryhmän muistiosta.
Puolustusministeriö pitää ehdotettuja säädösmuutoksia kannatettavina ja tarpeellisina.
Siviilipalveluslain muutostarpeita selvittäneen työryhmän muistioon puolustusministeriö jätti eriävän
mielipiteensä, jossa esitettyjä huomioita puolustusministeriö pitää perusteltuina.
Siviilipalvelusta suorittavan paluu varusmiespalvelukseen ja varusmiespalveluksen
suorittaneen palaaminen puolustusvoimien reserviin
Puolustusministeriö esittää harkittavaksi, että henkilöllä tulisi olla määrällisesti rajattu mahdollisuus
siirtyä aloitetusta siviilipalveluksesta suorittamaan varusmiespalvelusta ja vastaavasti aloitetusta
täydennyspalveluksesta mahdollisuus siirtyä takaisin puolustusvoimien reserviin. Siviilipalvelukseen
voi hakeutua ennen asepalvelusta, asepalveluksen aikana ja sen jälkeen. Aloitetun
siviilipalveluksen/täydennyspalveluksen puolelta ei puolestaan pysty siirtymään
varusmiespalvelukseen tai reserviläisten kohdalla puolustusvoimien reserviin. Yksilön kannalta
nykytilanne ei ole tyydyttävä eikä yhdenvertainen. Tämän vuoksi puolustusministeriö pitää edellä
mainittuja muutosesityksiä perusteltuina, erityisesti yhdenvertaisuusnäkökulmasta.
Siviilipalvelukseen hakeminen erityisoloissa
Toinen huomioitava muutos mietinnössä koskee sellaisen siviilipalvelushakemuksen käsittelyä, mikä
on hyväksytty ennen ylimääräisen palveluksen tai liikekannallepanon alkua, mutta henkilö ei ole
vielä aloittanut palveluksen suorittamista. Tällaisen hakemuksen käsittely ei jatkossa poikkeaisi
normaalioloissa käsiteltävästä hakemuksesta, vaikka hakemuksen hyväksymisen jälkeen tasavallan
presidentti antaisi poikkeusoloja koskevan määräyksen. Puolustusministeriö pitää hyvänä sitä, ettei
siviilipalvelushakemuksen käsittelyyn jo alkaneissa poikkeusoloissa olla esittämässä muutosta. On
tärkeää, ettei vakaumuksentutkintalautakunnan käsittelystä luovuta poikkeusoloissa tilanteessa,
missä hakemus jätetään vasta ylimääräisen palveluksen taikka liikekannallepanon aikana.
Puolustusministeriö korostaa, että työryhmän muistion kohdassa 6 käsitelty valmiusperusteisen
kertausharjoituksen lisääminen siviilipalveluslain tarkoittamiksi erityisolosuhteiksi on edelleen
tarkastelua vaativa asia. Tarve siviilipalveluslain muuttamiseksi tältä osin on edelleen olemassa, ja
sitä tulisi jatkossa arvioida uudelleen.
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Siviilipalveluspaikat
Kuten puolustusministeriön eriävässä mielipiteessä todetaan, siviilipalvelusjärjestelmää tulisi
suunnata yhteiskunnan turvallisuutta hyödyttävään suuntaan. Puolustusministeriön näkemyksen
mukaan tähän voitaisiin pyrkiä siten, että työpalvelupaikkoina toimisivat ensisijaisesti yhteiskunnan
turvallisuuden kannalta hyödyllinen valtion viranomainen tai liikelaitos tai näiden palveluntuottaja.
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