Ennen työpalveluksen alkua/ työpalveluksen alussa selvitettävät asiat:
PERUSTIEDOT

Työpalvelupaikan nimi:
Lähiesihenkilö:

Vastuuhenkilö:

Milloin työpalvelu alkaa?

Pvm:

HSL/asunnon etsiminen/muutto:

Monelta ja missä?

Klo:

Ilmoittautuminen missä ja kenelle?

Missä varusteissa?

Omat vaatteet/työpalvelupaikan varusteet/etukäteen hankittavaksi pyydetyt/suojakengät, yms?

Rikostaustaote, jos
työtehtäviin kuuluu
olennaisesti työskentelyä
alaikäisten kanssa
PÄIVÄRAHAT
Maksetaan:

Tarvitaanko:
☐ Kyllä
☐ Ei

RUOKAILU
Miten ruokailu hoidetaan?

Tilauspvm:

☐ kahdesti kuussa
☐ kerran kuussa

Työpalvelua ei voi aloittaa, ennen kuin
rikostaustaote on esitetty
Siviilipalveluskeskukselle.

Pyydä maksupäivät kirjallisena ja
seuraa itse päivärahojen korotuspäiviä omasivarissa!

☐ kaikki ruokailut maksetaan rahana
☐ lounas ruokana, muut ruokailut rahana
☐ muut vaihtoehdot;

☐ kaikki ruokailut tarjotaan ruokana
Ruokaraha arkip.

Ruokaraha vkl:

Otitko palveluspaikan
tarjoaman asumisen
vastaan?
Milloin ruokarahat
maksetaan?
ASUMINEN
Otitko palveluspaikan
tarjoaman asumisen
vastaan?
KYLLÄ
vanhempien koti, oma tai
palveluspaikan ohjeiden
mukaan vuokrattu kämppä,
palveluspaikan järjestämä
solu- tai vuokra-asunto

☐ Kyllä, palveluspaikka vastaa ateriakorvauksista myös viikonloppujen osalta.
☐ En, palveluspaikka ei vastaa viikonloppujen ruokailuista.

EN

Voit anoa Kelalta sotilasavustuksen
asumisavustusta.

☐ päivärahanmaksun yhteydessä

☐ erikseen, miten:

Siviilipalvelusvelvolliselle osoitettu majoituspaikka voi olla: a) siviilipalveluspaikan
järjestämä; b) velvollisen nykyinen asunto; tai c) siviilipalvelusvelvollisen järjestämä
Miten asumiskulut maksetaan, ja
milloin?
Palveluspaikan tulee huolehtia
asumiskorvausten maksu sinulle
siten, että vuokran eräpäivänä
voit maksun suorittaa!

Myös lämmitys, vesi, sähkö,
vaatteidenpesumahdollisuus sekä
saunavuoro!
HUOM! kotivakuutusmaksu, jos
kotivakuutuksen ottaminen on
vuokrasopimuksen ehtona.
Asuinkumppaneiden osuutta palveluspaikka
ei korvaa.
Palveluspaikka ei ole velvollinen korvaamaan
velvollisen hänelle osoitetun majoituksen
sijaan valitseman majoituksen aiheuttamia
kustannuksia.

TYÖMATKAT
Otitko palveluspaikan tarjoaman asumisen vastaan?
KYLLÄ

Miten palveluspaikan kanssa
on sovittu matkoista:
EN

Palveluspaikka korvaa, jos päivittäinen yhdensuuntainen työmatka on yli 3 km
HUOM!
Palveluspaikka vastaa työmatkoista aiheutuneista kustannuksista osoittamansa
majoituksen ja palveluspaikan välillä. Korvattavana päivittäisenä työmatkana voidaan
pitää yli kolmen kilometrin yhdensuuntaista kulkureittiä.
Miten korvataan? Kausikortti? Sarjalippu? Ostatko itse ensin? Oman auton käyttö?

Palveluspaikka ei ole velvollinen korvaamaan työmatkakuluja.

MAKSUTTOMAT LOMAMATKAT
Keneltä pyydetään liput?
Palveluspaikalla on nimetty
henkilö, joka tilaa liput
Kuinka paljon ennen aiottua matkaa liput tulee tilata?
(matkahuolto/VR)
Maksuttoman lomamatkan voi pääsääntöisesti saada vain velvollisen koti- tai
asuinpaikkakunnalle. Jos velvollisella on erityisiä siteitä muualle, voidaan erityisestä
syystä korvata matkakulut myös tälle paikkakunnalle. Tältä osin matkakustannusten
korvaaminen on harkinnanvaraista. Matkaa myönnettäessä tulee kiinnittää huomiota
velvollisen olosuhteisiin kokonaisuutena.
TERVEYS JA SAIRASTAMINEN
Palvelusaikana siviilipalvelusvelvollisella on oikeus saada lääkärin määräämää
palveluksen suorittamiseksi välttämätöntä hoitoa ja lääkitystä, joiden kustannuksista
palveluspaikka vastaa. Lähtökohtana on, että siviilipalvelusvelvollisella tulee olla
todisteellinen selvitys poissaolostaan jokaiselta poissaolopäivältä.
Mihin hakeudut sairastapauksissa; työterveyshuolto, terveyskeskus, joku muu, mikä?
Miten terveydenhuolto on
järjestetty?
Kenelle ilmoitat kun
sairastut?
Miten ilmoitat?
Soitto/tekstari?
Millainen todistus tarvitaan?
Maksatko esim.
terveyskeskuslaskusi ensin
itse, vai vietkö laskun
työpalveluspaikalle suoraan
maksettavaksi?
Miten reseptilääkkeet on
sovittu korvattavaksi?
LOMAT
Keneltä sinun tulee pyytää
HL-lomaa?
Kuinka paljon aikaisemmin
sinun tulee lomaa anoa?
Jos työpalveluspaikkasi on
koulu, miten loma-ajat on
sovittu hoidettavaksi?
HUOM!

Kenelle toimitat esim. kuitit?

Sinua ei voida määrätä HSL-lomalle esim. koulujen loma-ajoiksi. Korvaavaa työtä
tulee tarjota. Lomat tulisi sijoittaa tasaisesti pitkin vuotta.
MISTÄ TIETOA, JOS ILMENEE KYSYMYKSIÄ
Pohdi ja keskustele esimiehesi kanssa.
Tarkista Siviilipalveluskeskuksen nettisivuilta ajantasainen ohje, ohjeet myös palveluspaikoille!
Lue Siviilipalveluksen suorittamista koskeva ohje => palveluspaikoille hyvää tietoa
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79086/TEM_oppaat_17_2016_siviilipalvelusvelvollisen_j
arjestamista_ja_suorittamista_20122016.pdf
Kirjoita @-postia: Siviilipalvelukseen liittyvät kysymykset vastaus.siviilipalvelus(at)ely-keskus.fi
Voit myös laittaa viestiä koulutusryhmäsi vastaavalle muistaen, että vastaus voi lomista tms. johtuen viipyä.
NOPEIN TAPA: Soita Neuvontapuhelimeen: arkisin 9 - 11 ja 13 - 15 puh. vaihde 0295 0295 00
MUISTA:
Reilusti ja etukäteen asiat esiin ottamalla pärjää yleensä parhaiten ja saa asioita sovittua.
Palveluspaikkaa voi vaihtaa kesken palveluksen – tämä edellyttää kaikkien osapuolten suostumusta.
Kaikilta palveluspäiviltä, myös siis viikkovapailta, HL-päiviltä, luvallisilta poissaoloilta (sairasloma) maksetaan
päiväraha ja ne sisältyvät palvelusaikaan.
HSL-loma ei lyhennä palvelusta eikä sinulle makseta päivärahaa tältä ajalta. Selvitä myös, miten esim. vuokranmaksu
järjestyy loman aikana. HSL-lomat myöntää työpalvelupaikan vastuuhenkilö.

