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Bästa civiltjänstgörare som utför din tjänstgöring

Civiltjänstcentralen har beordrat Dig att utföra tjänstgöringen på en tjänstgöringsplats som Du själv hittat. Ni som är i
arbetstjänstgöring är för tillfället cirka 950 och tjänstgöringsplatserna är nästan 700 runtom i Finland.

Civiltjänstgöraren är inte i arbets- eller tjänstemannaförhållande på sin civiltjänstgöringsplats. En eventuell permitte-
ring för de fast anställda  på  tjänstgöringsplatserna berör sålunda inte civiltjänstgöraren utan tjänstgöringsplatsen
måste ge tjänstgöraren andra uppgifter, endera på tjänstgöringsplatsen eller så tar man i beaktande möjlighet till di-
stansarbete. Tjänstgöringsplatsen kan inte på egen anmälan avbryta tjänstgörarens tjänstgöring.

Hela samhällets situation är pga. corona virusepidemin mycket annorlunda.
Cirka hälften av civiltjänstgörarna utför sin tjänstgöring inom den kommunala sektorn (i kommunens eller stadens
tjänstgöring) eller inom de statliga verken. Kommuner och städer kan rätt smidigt flytta civiltjänstgörares arbetsinsats
dit där behovet är störst. Inom föreningar och organisationer är situationen en annan. De flesta föreningar har medde-
lat att de permitterar sin personal eller annars kommer att begränsa verksamheten. Civiltjänstcentralen har sänt föl-
jande direktiv till tjänstgöringsplatserna. Enligt detta direktiv bör civiltjänstgöraren förfara, såvida det blir behov av
flyttning.

Tjänstgörare inom den kommunala sektorn

Tjänstgöringsplatserna inom den kommunala sektorn kan dirigera civiltjänstgörarnas tjänstgöringsuppgifter till de plat-
ser och enheter inom kommunen eller staden, där tjänstgörarens kunnande och arbetsinsats är av största nytta. In-
formation finns att t.ex. från småbarnspedagogiken kan en stor del av hälsovårdens professionella flyttas för att göra
de mest nödvändiga uppgifterna inom hälsovården, varvid civiltjänstgörarnas kunnande säkert kunde utnyttjas inom
kommunernas småbarnspedagogik. Civiltjänstcentralen uppmanar kommuner och städer att fokusera civiltjänstgörar-
nas arbetsuppgifter ändamålsenligt och om möjligt, skapa nya nödvändiga uppgifter t.ex. inom hemvården eller för att
sköta matleveranser till hemmen. Om den som betalar dagpenning och andra förmåner förblir densamma, finns inget
behov att meddela Civiltjänstcentralen om förändringar.

Tjänstgörare som utför sin tjänstgöring inom föreningar, organisationer, stiftelser, församlingar och övriga tjänstgö-
ringsplatser inom den offentliga sektorn

Såvida det för civiltjänstgörarna inom den offentliga sektorn under dessa undantagstider inte finns uppgifter att er-
bjuda, måste tjänstgöringsplatsen i samråd med tjänstgöraren, vara i kontakt med tjänstgörarens eller tjänstgörings-
platsens hemkommun och erbjuda civiltjänstgörarens arbetsinsats för kommunen/stadens uppgifter.

 I sådana situationer gör Civiltjänstcentralen på basen av tjänstgöringsplatsens framställan en ändring av tjänstgörings-
platsen, enligt civiltjänstgöringslagen 16 paragrafen. Ändring av tjänstgöringsplatsen meddelas till Civiltjänstcentralen,
på centralens hemsidor www.siviilipalveluskeskus.fi finns direktiven.
 Civiltjänstgöraren fortsätter tjänstgöringen på en ny tjänstgöringsplats. Tjänstgöringsplatsens ändring kan även göras
på viss tid. Den nya tjänstgöringsplatsen står för de lagstadgade förpliktelserna som uppstår då man tar en tjänstgö-
rare.

Civiltjänstcentralen kan, för att skydda ett sakenligt utförande av tjänstgöringen eller för att det allmänna bästa på ett
betydande sätt kräver så,  även besluta om flyttning av tjänstgöringsplatsen på eget initiativ. Möjliga oförutsedda utgif-
ter för att organisera civiltjänstgöringen ersätts enligt 57 paragrafen i civiltjänstlagen.

I en situation där civiltjänstgöraren själv vill ansöka om personlig orsakspermission, bör tjänstgöringsplatsen överväga
möjligheten för permission enligt tjänstgöringsplatsens bruk. Tjänstgöringsplatsen får inte ensidigt besluta att tjänstgö-
raren skall ansöka om personlig orsakspermission eller personlig permission.

Bra fortsättning på civiltjänstgöringen till Er alla och ork i denna viktiga uppgift.

Med uppmuntrande hälsningar från Civiltjänstcentralen
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