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Hyvä työpalvelusta suorittava siviilipalvelusvelvollinen
Siviilipalveluskeskus on määrännyt Sinut suorittamaan työpalvelua itse etsimääsi palveluspaikkaan. Teitä on tällä hetkellä työpalvelussa yhteensä noin 950 siviilipalvelusvelvollista, lähes 700 palveluspaikassa ympäri Suomen.
Siviilipalvelusvelvollinen ei ole työ- eikä virkasuhteessa siviilipalvelupalveluspaikkaan. Mahdollinen palveluspaikkojen
vakinaisen henkilöstön lomautus ei siten koske siviilipalvelusta suorittavaa vaan palveluspaikan tulee osoittaa velvolliselle muita tehtäviä, joko palveluspaikalla tai etätyöskentelyn mahdollisuudet huomioiden. Palveluspaikka ei voi omalla
ilmoituksellaan keskeyttää velvollisen palvelusta.
Koko yhteiskunnan tilanne on korona-virusepidemian vuoksi hyvin poikkeuksellinen.
Noin puolet siviilipalvelusvelvollisista suorittaa palvelustaan kuntasektorilla (kunnan tai kaupungin palveluksessa) tai
valtion virastossa. Kunnat ja kaupungit voivat varsin sujuvasti siirtää siviilipalvelusvelvollisen työpanosta sinne missä
tarvetta on eniten. Yhdistyksissä ja järjestöissä tilanne on toinen. Useat yhdistykset ovat kertoneet lomauttavansa henkilöstöään tai ovat muutoin rajoittamassa toimintojaan. Siviilipalveluskeskus on lähettänyt palveluspaikoille seuraavan
ohjeistuksen, jonka mukaisesti siviilipalvelusvelvollistenin tulee toimia, mikäli palveluspaikoissa paikan siirtotarpeita
ilmenee.
Kuntasektorilla palveluksessa olevat velvolliset
Kuntasektorin palveluspaikat voivat ohjata siviilipalvelusvelvollisen palvelustehtävät kunnan tai kaupungin sisällä niihin
paikkoihin tai yksiköihin, joissa velvollisen osaamisesta ja työpanoksesta on eniten hyötyä. Tiedossa on, että esim. varhaiskasvatuksen palveluista siirtyy runsaasti terveydenhuollon ammattilaisia tekemään terveydenhuollon välttämättömiä tehtäviä, jolloin siviilipalvelusvelvollisten osaamista olisi varmasti hyödynnettävissä kuntien varhaiskasvatuksessa.
Siviilipalveluskeskus kehottaa kuntia ja kaupunkeja kohdentamaan siviilipalvelusvelvollisen työtehtävät tarkoituksenmukaisesti ja jos mahdollista, luomaan uusia tarpeellisia tehtäviä esim. kotihoitoon tai ruokalähetysten toimittamiseen.
Jos velvolliselle maksettavan päivärahan ja muiden etuuksien maksaja pysyy samana, palveluspaikan muutoksista ei ole
tarvetta ilmoittaa Siviilipalveluskeskukseen.
Yhdistyksissä, järjestöissä, säätiöissä, seurakunnissa ja muissa julkisen sektorin palveluspaikoissa palveluksessa olevat
velvolliset
Mikäli muissa julkisen sektorin palveluspaikoissa palveluksessa oleville siviilipalvelusvelvollisille ei näissä poikkeusoloissa ole osoittaa palvelustehtäviä tulee palveluspaikan, yhteistyössä velvollisen kanssa, olla yhteydessä velvollisen tai palveluspaikan kotikuntaan ja tarjota siviilipalvelusvelvollisen työpanosta kunnan/kaupungin tehtäviin.
Tällaisissa tilanteissa Siviilipalveluskeskus tekee palveluspaikan esityksestä siviilipalveluslain 16§ mukaisen palveluspaikan siirron. Palveluspaikan muutoksista ilmoitetaan Siviilipalveluskeskukseen, keskuksen verkkosivuilta
www.siviilipalveluskeskus.fi löytyvän ohjeistuksen mukaan.
Siviilipalveluvelvollinen jatkaa palveluksen suorittamista uudessa palveluspaikassa. Palveluspaikan siirto voidaan toteuttaa myös määräaikaisena. Uusi palveluspaikka vastaa velvollisesta tulevista lakisääteisistä velvoitteista.
Siviilipalveluskeskus voi palveluksen asianmukaisen suorittamisen turvaamiseksi tai merkittävän yleisen edun niin vaatiessa päättää siviilipalveluspaikan siirrosta myös omasta aloitteestaan. Mahdollisten siviilipalveluksen järjestämisestä
aiheutuvien ennakoimattomien kustannusten korvaamisessa menetellään siviilipalveluslain 57§ mukaisesti.
Tilanteessa, jossa siviilipalvelusvelvollinen haluaa itse hakeutua henkilökohtaiselle syylomalle, tulee palveluspaikan harkita loman mahdollisuus, palveluspaikan käytäntöjen mukaisesti. Palveluspaikka ei saa yksipuolisesti määrätä velvollista
hakemaan HSL-tai HL-lomaa.
Hyvää siviilipalveluksen jatkoa Teille kaikille ja tsemppiä tärkeään tehtäväänne.
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