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Esimerkki: Olet suorittanut varusmiespalvelusta 8 vrk, ja 
palvelusajaksesi määräytyi 165 vrk. 8×2,103 =16,80 
Siviilipalveluksesi lyhenee 17 vrk. 
347-17=330 vrk.

Siviilipalvelus on tarkoitettu niille asevelvollisille, joita vakaumuk-
seen perustuvat syyt estävät suorittamasta asepalvelusta. Työ- ja 
elinkeinoministeriön alaisuuteen kuuluvaa siviilipalvelusta säätelee 
siviilipalveluslaki. Siviilipalvelusvelvolliset ovat pääasiassa oikeu-
tettuja samoihin etuuksiin ja alennuksiin (esim. uimahalleissa tai 
museoissa) kuin varusmiehetkin.

Siviilipalveluksen suorittaminen alkaa koulutusjaksolla siviilipalve-
luskeskuksessa Lapinjärvellä, itäisellä Uudellamaalla. Koulutusjak-
son jälkeen siirrytään yhteiskunnalle hyödylliseen siviililuonteiseen 
työpalveluun. Siviilipalvelusvelvollinen hankkii ja valitsee työpalve-
lupaikan itse. Myös siviilipalveluksen suorittamisen ajankohtaan voi 
itse vaikuttaa.

Matkaliput kotipaikkakunnalta Siviilipalveluskeskukseen lähete-
tään noin 2-3 viikkoa ennen palveluksen alkamista. Jos et ole saa-
nut lippuja tai niissä on korjattavaa, ota yhteyttä viimeistään viikko 
ennen palveluksen alkamista, niin ehdit saada uudet liput postissa. 
Säilytä myös matkaan käyttämäsi paikallisliikenteen matkalipun 
kuitti mahdollista korvausta varten.

YLEISTÄ SIVIILIPALVELUKSESTA

Siviilipalvelusvelvollisen palvelusaika on 347 päivää. Aikaisemmin 
suoritetut päivät koulutusjaksolla tai työpalvelussa luetaan hyväksi. 
Mikäli palvelusta on suoritettu varusmiespalveluksessa, luetaan päi-
vät hyväksi käyttäen kertoimia, joiden suuruus riippuu määrätystä 
varusmiespalveluksen kestosta. Jos palveluksen kestoksi on mää-
rätty 165 vrk, on kerroin 2,103. Jos palveluksen kesto on 255 vrk, 
kerroin on 1,36, ja jos palveluksen kestoksi on määrätty 347 vrk, 
joka on myös siviilipalveluksen kesto, on kerroin 1,00.

Voit seurata palveluksesi pituutta ja päivärahojen suuruutta siviili-
palvelusvelvollisen palveluaikalaskurista: www.sivarikeskus.fi.

PALVELUSAIKA
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Palveluspaikka on syytä etsiä jo ennen kuin tulet koulutusjaksolle. 
Paikan hakeminen kannattaa aloittaa hyvissä ajoin, jotta sinun on 
helpompi saada mieleisesi työ. Työpalvelusta ei voi suorittaa pai-
kassa, johon palvelusvelvollisella on palveluksen alkaessa ollut puo-
len vuoden sisällä työsuhde. Työpalvelus ei myöskään saa edistää 
omia opintoja. 

aVOImIa paIKKOJa NettISIVuLLa
Siviilipalveluskeskuksen internet-sivuilla on jatkuvasti tarjolla avoi-
mia paikkoja, ja lisäksi luettelo kaikista palveluspaikoiksi jo hyväksy-
tyistä tahoista. Paikkaa voi etsiä myös muualta, mutta paikan, jolla 
ei vielä ole sopimusta työpalveluspaikkana toimimisesta on hakeu-
duttava palveluspaikaksi hyvissä ajoin ennen työpalveluksen alkua.

mILLaINeN paIKKa VOI OLLa paLVeLuSpaIKKa?
Palveluspaikaksi käy lähes mikä tahansa valtion tai kunnan viran-
omainen tai laitos, uskonnollinen yhdyskunta tai yleishyödyllinen ja 
yksityisoikeudellinen yhdistys tai säätiö. Työpalveluspaikka ei voi olla 
voittoa tavoitteleva yritys, mutta ei myöskään puolue tai ammatti-
liitto. Yleisimpiä palveluspaikkoja ovat päiväkodit, kirjastot, yliopis-
tot, vanhainkodit, ministeriöt, seurakunnat, kulttuurilaitokset, opis-
tot, koulut, sairaalat ja tietyt järjestöt.

tYÖhaaStetteLu
Mikäli menet työpalveluhaastatteluun oman asuin- tai kotipaik-
kakuntasi ulkopuolelle julkisilla kulkuneuvoilla, säästä kuitit: saat 
yhden edestakaisen palveluspaikkahaastattelusi matkakulut takai-
sin koulutusjakson aikana. Pyydä todistus haastattelusta ja esitä se 
koulutusvastaavallesi matkakorvausta hakiessasi. Palveluspaikka-
haastatteluun voit anoa lupaa myös koulutusjakson aikana.

Täytä saamasi palveluspaikan kanssa sitoumuslomake ja toimita 
se Siviilipalveluskeskukseen. Voit myös tuoda sitoumuslomakkeen 
koulutusjaksolle, jolloin annat sen suoraan omalle ryhmävastaa-
vallesi.

ENNEN SIVIILIPALVELUSTA

MISTÄ PALVELUSPAIKKA?

TARVETTA LYKKÄYKSEEN?

Mikäli asevelvollisuutta ei haluakaan suorittaa siviilipalveluksena, 
tulee siirtoa varusmiespalvelukseen hakea kirjallisesti Siviilipalvelus-
keskukselta. Hakemus on vapaamuotoinen ja se on jätettävä hyvissä 
ajoin ennen määrättyä palvelukseen astumispäivää. Siviilipalvelus-
keskus tekee tällöin asiassa päätöksen. Myönteisellä päätöksellä 
hakija vapautetaan siviilipalveluksesta ja asiakirjat siirretään puo-
lustusvoimain aluetoimistoon, joka määrää varusmiespalveluksen 
aloittamisajankohdan. 

SIIRTO 
VARUSMIESPALVELUKSEEN

Palveluksesta kieltäytyminen tulee tehdä kirjallisesti Siviilipalve-
luskeskukselle. Siviilipalveluskeskus tekee rikosilmoituksen ja asia 
siirtyy syyttäjän käsiteltäväksi. Siviilipalveluslain 74 §:n mukaisesti 
palveluksesta kieltäytyvä tuomitaan vankeuteen ajaksi, joka vastaa 
puolta hänen jäljellä olevasta palvelusajastaan. 

PALVELUKSESTA 
KIELTÄYTYMINEN

Palvelukseen on astuttava määrättynä päivänä. Lippujen puute, lyk-
käyshakemuksen tai valituksen vireilläolo tai muu vastaava syy ei 
ole pätevä syy olla saapumatta palvelukseen. Lykkäystä voi saada 
opiskelun, terveydellisten syiden, taloudellisten asioiden järjestämi-
sen tai muun erityisen henkilökohtaisen syyn vuoksi (ks. siviilipalve-
luslaki 26 § ja 31 §.) Lykkäystä on haettava hyvissä ajoin, mieluiten 
jo neljä viikkoa ennen palveluksen alkamista. Vapaamuotoinen lyk-
käyshakemus, joka sisältää syntymäaikasi, henkilötietosi sekä osoit-
teesi, lähetetään siviilipalveluskeskukseen, ja siihen liitetään lykkä-
yksen tarpeen osoittavat asiakirjat: 
¬ lykkäys opintoihin vedoten: opintorekisteriote tai todistus vas-

taanotetusta opiskelupaikasta

¬ lykkäys terveydellisiin syihin vedoten: lääkärin kirjoittama 
B-lausunto

¬ lykkäys taloudellisiin syihin vedoten: todistukset lainoista tai 
veloista, maksusuunnitelma sekä palkkatodistus tai kopio työ-
sopimuksesta.

Lykkäystä voi hakea myös kesken palveluksen samoilla syillä. Mikäli 
olet epävarma kyvystäsi selviytyä siviilipalveluksesta, voit koulutus-
jakson aikana keskustella lääkärin kanssa mahdollisesta lykkäys-
tarpeesta.
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KOULUTUSJAKSO

Siviilipalveluskeskus on toiminut valtakunnallisena Siviilipalvelus-
keskuksena Lapinjärven Ingermaninkylässä vuodesta 1998 lähtien. 
Keskus järjestää siviilipalvelusvelvollisten neljän viikon koulutusjak-
son ja huolehtii siviilipalveluhallinnosta yhdessä työ- ja elinkeinomi-
nisteriön kanssa. 

Lapinjärvi sijaitsee itäisellä Uudellamaalla valtatie 6:n varrella Hel-
singin itäpuolella, Porvoon ja Kouvolan välissä. Kaksikielisessä kun-
nassa asukkaita on noin 3 000. Siviilipalveluskeskus sijaitsee kau-
niilla niemellä järven rannalla Sjökullan kartanoalueella, Lapinjärven 
kirkonkylän kupeessa Ingermaninkylässä. Kartanon maille raken-
nettiin 1930-luvulla suuri alkoholistihuoltola lukuisine rakennuksi-
neen. Sittemmin tiloissa on toiminut muun muassa pakolaisten vas-
taanottokeskus ennen kuin Siviilipalveluskeskus aloitti toimintansa.

MIKÄ IhMEEN LAPINJÄRVI?
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SIVIILIPALVELUSKESKUS

LastentaLo
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Kävele Mannerheimintietä kohti. Ylitä Mannerheimintie, niin olet lasipa-
latsilla. Lasipalatsin takana on aukio, jonka toisella puolella on Kamppi. 

Suora sisäänkäynti bussiterminaaliin on pitkien rappujen vieressä 
oikeassa alakulmassa, josta liukuportaat johtavat Kampin alakertaan. 

Lapinjärvelle johtava bussiyhteys lähtee yleensä laiturista 2 tai 4.  
Muista: ei kysyvä tieltä eksy!

MITEN PERILLE?
Linja-autolla pääsee Lapinjärvelle kätevimmin. Muun muassa 
Kouvolasta, Helsingistä, Porvoosta ja Lappeenrannasta on suora 
yhteys Lapinjärvelle. Palvelukseen astumispäivänä Helsingistä 
Mikonkadun tilausvuoropysäkiltä klo 9.30 lähtee 1 - 2 tilausbus-
sia suoraan Siviilipalveluskeskuksen pihaan. Kampin linja-autoase-
malta lähtevät pika- ja vakiovuorobussit  pysähtyvät Ingermaninky-
län tienhaarassa 6-tiellä. Pysäkiltä on noin kilometrin kävelymatka 
keskukselle. Myös Kouvolasta päin tulevat  vakiovuorolla  jäävät 
pois Siviilipalveluskeskuksen kohdalla olevalla pikavuoropysäkillä 
6-tiellä.  Tarkista aikataulut Matkahuollon sivuilta.
Junalla ei pääse suoraan Lapinjärvelle. Kouvolassa rautatieasema 
ja linja-autoasema sijaitsevat vierekkäin, joten voit helposti vaihtaa 
junasta bussiin. Helsingissä rautatieasema ja linja-autoasema sijait-
sevat kävelymatkan päässä toisistaan. 

Koska aikataulut muuttuvat usein, tarkista aikatauluneuvon-
noista etukäteen, miten ja mihin aikaan pääset kotipaikkakunnal-
tasi Lapinjärvelle. Aikataulut löydät osoitteesta www.matkahuolto.fi 
(Matkahuolto) ja  www.vr.fi (VR).

NÄIN LÖYDÄt heLSINgIN 
rautatIeaSemaLta KampIN 

BuSSItermINaaLIIN:

henkilöautolla Helsingin tai Kouvolan suunnasta tultaessa kään-
nytään risteyksestä, jossa on Neste Oil bensa-asema ja opastus Por-
lammille (tie 1771). Heti sen jälkeen on tienviitta koulutuskeskuk-
seen oikealle (Latokartanontie). 

Pohjoisesta tullessa kannattaa suunnata kohti Lahtea. Lahden ete-
läpuolella valtatie neljän liittymän kohdalta lähtee tie 167 kohti Ori-
mattilaa. Tie on mutkainen ja käännöksiä on paljon, joten opas-
teita Myrskylään, Porlammille ja Lapinjärvelle kannattaa seurata 
tarkasti. Porlammilta Lapinjärvelle tultaessa (tie 1771) tie siviili-
palveluskeskukseen kääntyy vasemmalle suurehkon teollisuushallin 
jälkeen. Myös edellä mainittu Neste Oil –asema näkyy edessäpäin 
tien vasemmalla puolella. Katso tarkemmin esimerkiksi Fonectan 
karttapalvelusta netistä. Henkilöautolla liikkumista ei yleensä kor-
vata. Mikäli julkista liikennettä ei ole lainkaan käytettävissä, korva-
taan kohtuulliset polttoainemenot lähimmälle julkisen liikenteen läh-
töpaikalle. Henkilöautojen pysäköintialueen löydät Sikalan edestä 
(ks. kartta).

Lentomatka tulee kyseeseen vain, jos lentomatka lisättynä muilla 
matkustuskustannuksilla on valtiolle edullisin vaihtoehto.  Helsinki-
Vantaan lentokentältä pääset bussiyhteyksien avulla Lapinjärvelle. 
Valitse Matkahuollon haussa lähtöpaikasi Helsinki-Vantaan lento-
asema.

Jos matka on erityisen hankala, voit saapua Sjökullaan jo palveluk-
seen astumista edeltävänä päivänä, joka yleensä on sunnuntai. Jos 
saavut jo edellisenä päivänä, huomioithan, että ruokala on auki vain 
arkisin. 

paLVeLuKSeeNaStumISpÄIVÄN OhJeLma:

Saapuminen klo 12 mennessä! Ilmoittaudu A-talon aulassa olevaan 
respaan. Varaa jo jonottaessasi esille kuvallinen henkilöllisyystodistus 
sekä yksi passikuva. Respassa sinut kirjataan siviilipalveluksen aloit-
taneeksi ja saat siviilipalvelustodistuksen sekä avaimen huoneeseesi. 

Alkuinfo on Sikalassa klo 13.00 – 16.00. Lounas kannattaa käydä 
syömässä sitä ennen ruokalassa. 

Huom! Mikäli et haluakaan aloittaa siviilipalvelusta, vaan haluat viime 
tipassa siirron varusmiespalvelukseen, älä ilmoittaudu respaan, vaan 
mene suoraan hallinto-osastolle (Kartano, toinen kerros). Mikäli ilmoit-
taudut ensin, katsotaan siviilipalveluksesi alkaneeksi etkä voi enää siir-
tyä varusmiespalvelukseen.

OmaSIVarI -sivuston päivitys

Päivitä yhteystietosi ja päivärahan maksuun tarvittava pankkitilinume-
rosi OmaSivari -sivustolla tai asiointitililläsi (https://omasivari.mol.fi tai 
https://asiointitili.suomi.fi/).
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KOULUTUS
”En odottanut [koulutusjakson] olevan millään muotoa kammottava, 
mutta se yllätti mielenkiintoisuudellaan. Tunneilla keskusteltiin pal-
jon […] Opin uusia asioita täysin toiselta kantilta. Kokonaisuudes-
saan koulutusjakso oli eräs elämäni parhaimmista kuukausista, 
varsinkin huomioon ottaen sen olevan pakollinen. Suosittelen sivii-
lipalvelusta lämpimästi kaikille tutuilleni, nimenomaan koulutusjak-
son kokemusten perusteella.”

Siviilipalveluskeskuksessa suoritettavan neliviikkoisen peruskoulu-
tusjakson tarkoituksena on tukea yleisiä kansalaisvalmiuksia, val-
mentaa mm. väestönsuojeluun ja pelastustoimintaan sekä helpot-
taa työpalvelun suorittamista. Koulutusjakso on yleishyödyllinen ja 
sen aikana on mahdollisuus hankkia työelämässä myöhemminkin 
tarvittavia tietoja ja taitoja. Luentojen lisäksi muun muassa keskus-
tellaan, tehdään ryhmätöitä ja projekteja, retkeillään jne. 

Koulutusjaksolla siviilipalvelusvelvollisella on läsnäolovelvollisuus 
lukujärjestykseen merkityn ohjelman mukaisesti. Läsnäolon tarkis-
tuksia suoritetaan vähintään kahdesti päivässä. Oppitunnit pidetään 
klo 8.45 – 10.15, 10.30 – 11.45, 12.45 – 14.15, 14.30 – 16.00. 
Perjantaisin opetus päättyy klo 14.00.

Koulutusjakson ensimmäisenä päivänä siviilipalvelusvelvolliset 
jaetaan (muutamaa poikkeuserää lukuun ottamatta) neljään eri ryh-
mään koko koulutusjakson ajaksi. Voit pääsääntöisesti itse päättää, 
mihin ryhmään menet. Ryhmät ovat: 
- Ympäristö ja yhteiskunta (YKS) 
- Kansalaisvalmiudet (KAVA) 
- Palo, pelastus ja väestönsuojelu (PP)
- Väkivallan ennaltaehkäisy (VÄKE)

Kaikille yhteisiä luentoja ovat ryhmästä riippumatta mm. siviilipalve-
luksen perusasiat, ensiapukurssi EA1®, liikunta, aseistakieltäytymi-
sen historia, väkivallattomuus, lähisuhdeväkivalta ja yhdenvertaisuus. 
Luennot pidetään Sikalassa, Lampolassa, Kanttiinissa, tietokone-
luokassa, Pakkaamossa ja sään salliessa toisinaan myös ulkona. 
Suurin osa ajasta ollaan oman ryhmän kesken mutta kaikille yhtei-
siä aiheita opetetaan välillä useammalle ryhmälle samalla kertaa. 

YLeIStÄ
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Ympäristö ja yhteiskunta (YKS) -suuntautumisvaihtoehdon tavoit-
teena on valmentaa siviilipalvelusvelvollisia toimimaan erilaisissa 
avustavissa tehtävissä ympäristöonnettomuuksissa ja kulttuurio-
maisuuden suojelussa. Lisäksi ryhmässä paneudutaan ympäris-
töongelmiin ja niiden ratkaisukeinoihin. 

Ympäristönsuojelun opetuksessa tarkastellaan ihmisen ja luon-
non vuorovaikutusta erityisesti ihmisen aiheuttamien ongelmien ja 
niiden ratkaisumahdollisuuksien kautta. Keskipisteessä on yksilön 
toiminta ympäristöongelmien aiheuttajana ja ratkaisijana. Sään 
salliessa yksiläiset pääsevät myös tutustumaan lähialueen luon-
toon.
 Yhteiskunnallisia vaikuttamiskeinoja tarkastellaan monesta 

näkökulmasta; äänestämisestä ja puoluetoiminnasta järjestötoi-
minnan kautta aina mielenosoituksiin, kansalaistottelemattomuu-
teen ja muuhun aktivismiin saakka.

Yksiläiset oppivat öljyntorjunnan perusteet käytännön ja teorian 
kautta. Tunneilla perehdytään mm. tarvittaviin varusteisiin, lintu-
jen käsittelyyn sekä toiminnan organisointiin. Toisinaan päästään 
tutustumaan myös Porvoon pelastuslaitoksen öljyyntyneiden lin-
tujen pesukalustoon. Siviilipalveluskeskuksella on oikeus kirjoittaa 
öljyntorjuntaopetukseen osallistuneille Maailman luonnonsäätiön 
WWF:n todistus kurssin suorittamisesta.

Kulttuuriomaisuuden suojelun luennoilla tutustutaan meille kai-
kille yhteiseen kulttuuriomaisuuteen maailmalla, maailmanpe-
rintökohteisiin kotimaassa ja ulkomailla sekä case-tyyppisesti 
Lapinjärven paikalliskulttuuriin.  Tavoitteena on paitsi kulttuurio-
maisuuden tunnistaminen ja arvostaminen myös ymmärrys sen 
suojelun tarpeesta erilaisissa kriisitilanteissa.

YMPÄRISTÖ JA 
YhTEISKUNTA (YKS)
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Kava-suuntautumisvaihtoehdon tavoitteena on rohkaista siviilipal-
velusvelvollisia aktiiviseen, osallistuvaan kansalaisuuteen. Oppitun-
neilla peilataan omaa arvomaailmaa sekä suomalaiseen yhteiskun-
taan että kansainväliseen todellisuuteen. 

Poliittisen osallistumisen ja kansalaistoiminnan opetuksessa pai-
nottuu itselle tärkeiden yhteiskunnallisten ongelmien tarkastelemi-
nen sekä ratkaisukeinojen etsiminen ja omien toimintavalmiuksien 
pohdinta. Yhteiskunnallista toimintaa tarkastellaan monesta näkö-
kulmasta — äänestämisestä ja puoluetoiminnasta järjestötoiminnan 
ja vapaaehtoistyön kautta aina mielenosoituksiin, kansalaistottele-
mattomuuteen ym. aktivismiin saakka. 

Kansainvälistä ympäristöä lähestytään mm. ihmisoikeuksien, 
kehitysmaatiedon ja aseellisten konfliktien näkökulmista. Ihmis-
oikeuksien tunneilla käsitellään kotimaista ja maailmanlaajuista 
ihmisoikeustilannetta sekä keinoja ihmisoikeuksien edistämiseksi. 
Kehitysmaatiedossa keskustellaan suhteestamme kehitysmaihin ja 
niissä asuviin ihmisiin. Tunneilla pohditaan myös eriarvoisuutta glo-
baalin Etelän ja Pohjoisen välillä sekä mahdollisuuksia sen kaventa-
miseksi. Konfliktien anatomian opintokokonaisuudessa perehdytään 
sotaan ilmiönä, aseellisten konfliktien muutostrendehihin, sodan-
käynnin sääntöihin sekä aseellisten konfliktien taustatekijöihin.

KANSALAISVALMIUDET 
(KAVA) 



20 21

PP-suuntautumisvaihtoehdon tavoitteena on valmentaa siviilipalve-
lusvelvollisia toimimaan pelastustoimintaan ja väestönsuojeluun liit-
tyvissä avustavissa tehtävissä sekä lisätä valmiuksia toimia tapa-
turmia ehkäisevästi. Koulutuksen jälkeen siviilipalvelusvelvollinen 
ymmärtää erilaisiin tilanteisiin sisältyviä turvallisuusriskejä, osaa 
varautua niihin ennalta eikä hätäänny onnettomuuden sattuessa. 

PP-läiset suorittavat koulutusjakson aikana järjestyksenvalvojan 
kurssin ja saavat siitä virallisen todistuksen. Kurssin käytyään he 
voivat hakea poliisilta järjestyksenvalvojakorttia, joka on voimassa 
viisi vuotta. Järjestyksenvalvojia tarvitaan mm. yleisissä kokouksissa 
ja yleisötilaisuuksissa. Ryhmäläiset saavat myös tiedot siitä, kuinka 
järjestetään turvallisesti pieni tai vähän suurempikin yleisötilaisuus. 

Koulutusjaksolla suoritetaan usein myös virallinen Tulityökurssi 
(SPEK). Kurssin hyväksytysti läpäisseet saavat tulityökortin. Palo-
turvallisuus- ja alkusammutustaitoja opitaan AS1-alkusammutus-
kurssilla ja asumisen ja arjen turvallisuuden perusteita käsitellään 
Asuinkiinteistön turvallisuuskurssilla. Kurssin tavoitteena on oppia 
tunnistamaan ja ennaltaehkäisemään asumiseen liittyviä yleisim-
piä vaaroja. Kurssilla tutustutaan myös pelastussuunnittelun perus-
teisiin.

PP-ryhmä tutustuu myös Vapaaehtoisen pelastuspalvelun 
(Vapepa) toimintaan sekä teoriassa että käytännössä etsintäharjoi-
tuksen merkeissä. Henkisen ensiavun perusteissa käydään läpi krii-
sissä olevan henkilön kohtaamista sekä auttajan jaksamista.

PALO, PELASTUS JA 
VÄESTÖNSUOJELU (PP)
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Väkivallan ennaltaehkäisyn suuntautumisvaihtoehdon tavoitteena 
on valmentaa siviilipalvelusvelvollisia ennaltaehkäisemään väkival-
taista käytöstä: tunnistamaan aggression syntymekanismeja, edis-
tämään omaa ja toisten henkistä hyvinvointia sekä ihmisten välistä 
vuorovaikutusta. 

Suuntautumisvaihtoehdossa keskitytään tunne- ja vuorovaikutus-
taitojen harjoitteluun sekä käsitellään itsetuntemusta ja itsetunnon 
rakentumista. Koulutusohjelmassa perehdytään miehisyyden myyt-
teihin kasvatuksen, seksuaalisuuden, parisuhteen ja isyyden näkö-
kulmasta.
Jakson aikana siviilipalvelusvelvolliset tutustuvat väkivaltailmi-

öön ja sen eri muotoihin, kuten kiusaamiseen, kuritusväkivaltaan, 
lähisuhdeväkivaltaan ja seksuaaliseen häirintään. Tavoitteena on 
perehtyä erilaisiin yhteiskunnallisiin toimintamalleihin väkivallan 
ehkäisemiseksi, esimerkiksi sovitteluun ja kiusaamisenvastaisiin 
kouluohjelmiin.

Koulutusjakso antaa velvolliselle valmiuksia toimia ammattilaisten 
tukena erityisesti kasvatus- ja sosiaalialan töissä, esimerkiksi päivä-
kodeissa, kouluissa ja nuorisotoimessa. 

 

VÄKIVALLAN 
ENNALTAEhKÄISY (VÄKE)
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Terveysklinikka sijaitsee B-talon ensimmäisessä kerroksessa, sisään-
käynti C-rakennuksen puoleisesta päädystä. Klinikalla työskentelee 
kaksi terveyden-/sairaanhoitajaa sekä lääkäri.

terVeYStarKaStuS
Koulutusjakson aikana palvelusvelvollisille tehdään 
ensimmäisen kolmen viikon aikana terveystarkastus, jolloin 
heidän palveluskelpoisuutensa tarkastetaan. Terveystarkastus 
on pakollinen ja siihen kuuluu käynti sekä terveydenhoitajan 
että lääkärin vastaanotolla. Tarkastukseen on tarpeen ottaa 
mukaan rokotuskortti, käytössä olevien lääkkeiden reseptit sekä 
mahdolliset muut terveyteen liittyvät asiapaperit. Jos rokotuskorttia 
ei ole, voi tiedot annetuista rokotuksista pyytää oman asuinkunnan 
terveyskeskuksesta tai kouluterveydenhuollosta. Tarvittaessa 
tarkastuksessa annetaan tehoste jäykkäkouristus-kurkkumätä 

-rokotteeseen (tetanus-d).

terVeYSpaLVeLut
Terveysklinikalla on sairasvastaanotto arkisin kello 8.00 – 9.00 
ja 12.00–12.30 sekä muina aikoina ajanvarauksella. Lääkäri on 
paikalla sovitusti. Perussairauksiin liittyvä lääkitys (esimerkiksi 
astma) on koulutusjakson aikana ilmaista. Sairaslomaa 
myönnetään tarpeen mukaan.

Sairastuessa lomalla tai viikonlopuna hakeudutaan kunnalliseen 
terveydenhuoltoon. Tieto mahdollisesta sairastumisesta ja sairas-
lomasta ilmoitetaan mahdollisimman pian omalle koulutusvastaa-
valle. Sairastumisen tutkimukseen ja hoitoon liittyneet kulut voi-
daan takautuvasti korvata. Terveyskeskuskäynnistä maksetut kuitit 
toimitetaan hallintoon. Mukaan liitetään mahdollinen apteekkikuitti 
reseptilääkkeistä, kopio reseptistä ja tilinumero. 

Tarvittaessa klinikan lääkäri tekee lähetteen palvelusvelvollisen 
sairaanhoitopiirin erikoislääkärille.

Terveysklinikkaan otetaan yhteyttä myös anottaessa terveydel-
listä syistä johtuen lykkäystä tai vapautusta (E- tai C-luokka). Alle 
25-vuotiaasta nuoresta, joka vapautetaan tai saa lykkäystä palve-
luksesta,  luovutetaan tiedot nuoren kotikunnan etsivää nuoriso-
työtä varten.

Siviilipalveluskeskuksella on myös oma sosiaalikuraattori. Kuraat-
torin puoleen voi kääntyä kaikenlaisten ongelmatilanteiden ilmaan-
tuessa, on kyseessä sitten taloudelliset huolet tai vaikkapa mur-
heet sosiaalisissa suhteissa. Niin kuraattori kuin terveydenhoitajat 
käyttävät työvälineenään Time out-aikalisäpalvelua, jossa velvolli-
nen voi saada apua vaikeisiin asioihin oman paikkakuntansa asian-
tuntijoilta.

TERVEYDENhOITO
Koulutusjakson luennoilla läsnäolo on pakollista. Kun luentoja ei 
ole, saa keskuksen alueelta poistua niin kauaksi kuin ehtii, kunhan 
tulee takaisin kun luennot taas alkavat. Vaikka keskuksessa tarjo-
taan majoitus, lähellä asuvat voivat halutessaan yöpyä myös kotona. 
  Viikonlopuksi kaikki koulutusjaksolla olijat pääsevät kotiin. Bussi 
Helsinkiin lähtee perjantaina keskuksen pihasta, Kouvolaan päin 
menijöiden linja-autoon noustaan 6-tien varrella olevalta pikavuo-
ropysäkiltä. Tarvittavat matkaliput viikonlopuksi tilataan respasta vii-
kon alkupuolella.
Jokaisesta sairaslomapäivästä on tuotava terveydenhoitajan tai 

lääkärin todistus. 
Niille, joilla on työpalveluspaikka valmiina, ovat pääsääntöisesti 

toisen ja neljännen viikon maanantait kuntoisuuslomapäiviä (jak-
solle osuvat juhlapyhät saattavat toisinaan muuttaa kuntoisuuslo-
mapäivien ajankohtaa). Muille nämä maanantait ovat työnhakupäi-
viä, jolloin velvolliset saavat ohjausta mm. CV:n laatimisessa ja siitä, 
kuinka voi hakea palveluspaikkaa.  

Kuntoisuuslomien lisäksi muita lomia ei koulutusjaksolla pääsään-
töisesti myönnetä.

LÄSNÄOLOT JA LOMAT
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Kaikki siviilipalvelusvelvolliset asuvat Sjökullassa 2 - 10 hengen 
huoneissa. Huoneen oven voi lukita. Mikäli haluat laittaa kaappisi 
lukkoon, tuothan mukanasi riippulukon. 

Majoitustilojen käytävillä on yhteiset WC:t, pesuhuoneet ja suihkut. 
Mikäli kärsit allergiasta, voit lääkärintodistusta vastaan saada aller-
giahuoneen, joita keskuksessa on yksi. Naissiviilipalvelusvelvollisille 
on oma huone, jonka vieressä on lukittava WC ja suihku.  

Koulutusjaksolaiset pääsevät saunomaan suuressa puulämmittei-
sessä kivisaunassa tiistaisin ja torstaisin klo 18.00 – 21.30. 

Vuodevaatteet saat keskuksesta. Muut varusteet on tuotava itse. 
Vaimea hiljaisuus alkaa kello 22.00 ja täysi hiljaisuus on kello 23.00 

– 06.00. Suihkussa ei saa mielellään käydä kello 23.00 jälkeen.
Asuintiloissa on yhteisiä televisiohuoneita, ja palvelusvelvolli-

silla on käytettävissä oma keittiö, jossa on muun muassa mikro ja 
jääkaappi. Kaikki siviilipalvelusvelvolliset osallistuvat majoitus- ja 
yhteistilojen siivoamiseen viikoittain. 

Tupakointipaikat löytyvät rakennusten ulkopuolelta. Parvekkeilla 
tupakointi on paloturvallisuussyistä ehdottomasti kielletty.

Arkipäivisin tarjoillaan aamupala, lounas, päivällinen ja iltapala. 
Aterioilla on tarjolla yksi ruokavaihtoehto. Kasvisruoka sekä erityis-
ruokavaliot valmistetaan erillisen ilmoituksen perusteella. Ilmoita 
kasvis- tai erityisruokavaliostasi keittiöön viikkoa ennen koulutus-
jakson alkua sähköpostilla siviilipalvelus.keittio@eurest.fi.

”Järjestelyt toimi kaikin puolin ihan mukavasti. Huoneiden 
ikkunoissa on kylläkin surkeet tiivisteet!”

”Vapaa-ajan käyttömahdollisuudet olivat monipuoliset, minkä 
johdosta vapaa-aika kului jouhevasti”

VAPAA-AIKA

Ruokailut:
Aamiainen klo 7.00 – 8.30
Lounas klo 11.15 – 12.45 
Päivällinen klo 16.00 – 17.00
Iltapala klo 19.00 – 20.00

aSumINeN

ruOKa



28 29

urheILu
Keskuksen kuntosalilla voi iltaisin vääntää rautaa ilman maksua. 
Kesäisin keskuksen pihalla voi pelata jalka-, sulka-, ja koripalloa 
sekä frisbeegolfia. Viereinen järvi tarjoaa uima- ja soutumahdolli-
suuden kesäisin ja talvella voi pulahtaa oppituntien jälkeen vaikka 
avantoon virkistäytymään. Sjökullan alueen asvaltoidut mäkiset tiet 
ja pyörätiet mahdollistavat rullalautailun ja -luistelun. 

Siviilipalvelusvelvollisille on koulun lukuvuoden aikana varattu sali-
bandyvuoro Kirkonkylän koulun liikuntasaliin, jonne halukkaat voivat 
mennä yhteiskuljetuksella kaksi kertaa viikossa pelaamaan. 

Yleisurheilu-, nurmi- ja tenniskenttä sijaitsevat kolmen kilometrin 
päässä, valaistu hiihto/pururata kilometrin etäisyydellä. Lenkkeili-
jöille löytyy mukavia reittejä pitkin vuotta. 

reSpa paLVeLee
A-talossa sijaitseva respa on auki ympäri vuorokauden vuoden 
jokaisena päivänä. Respasta voit: 
- tilata matkaliput viikonloppua varten 
- saada särkylääkkeet akuutin säryn iskiessä 
- lainata urheiluvälineitä ja pyöriä sekä kesäisin avaimet ja 
 pelastusliivit soutuveneeseen  
- palauttaa kirkonkylän kirjastosta lainaamasi kirjat 
- tuoda ja hakea löytötavarat 
- hakea henkilökohtaiset postit koulutusjakson aikana 

INterNet

Sivarikeskukselta löytyy ATK-luokka A-talon alimmasta kerroksesta.
Se on auki yleisessä käytössä ma - to 11.30 - 13.00, 16.00 - 22.00.
Muina aikoina se saattaa olla varattu opetuskäyttöön. Myös kanttii-
nissa on vapaa-ajan viettoon varattuja tietokoneita ja internet-yhteys. 
Majoitustiloissa ja kanttiinissa on WLAN-verkko.

KIrKONKYLÄ
Lapinjärven kauniissa kirkonkylässä on kaksi ruokakauppaa, rauta-
kauppa, pankki, posti, Lähi-Tapiolan konttori, apteekki, pizzeria, kir-
jasto ja kaksi kirkkoa. Kirkonkylä sijaitsee 3,5 kilometrin päässä kes-
kukselta. Kunnan internet-sivut löytyvät osoitteesta www.lapinjarvi.fi.

KaNttIINI
Sikalan vieressä on kanttiini, jossa aika kuluu rattoisasti (uusien) 
kavereiden kanssa. Sieltä löytyy kirjasto, pingispöytä, biljardi, lauta-
pelejä, lehtiä, jukeboksi, televisio, PlayStation ja internet. Kanttiiniin 
tulee muun muassa Helsingin Sanomat, Hufvudstadsbladet, Rumba, 
Inferno, Aku Ankka, Maailman kuvalehti, Kumppani, Image, Suomen 
Luonto, TM ja Tiede. Kanttiinin automaatista voi ostaa käteisellä kah-
via, teetä, virvoitusjuomia ja pientä syömistä.

Kanttiini aukioloajat:
Ma-to: 16.30 – 22.30

TEKEMISTÄ

Koska luennot kestävät useimmiten vain klo 16 saakka, on iltaisin 
mukavasti vapaa-aikaa, jota voi viettää lukemattomin eri tavoin. 

”Mistään en ole saanut näin paljon uusia 
ystäviä näin lyhyessä ajassa!”
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Varustaudu niin, että pärjäät ainakin viikon verran Lapinjärvellä. 

MUKAAN KANNATTAA OTTAA:
¬ henkilöllisyystodistus

¬ kela-kortti

¬ palvelukseen astumismääräys matkaa varten

¬ passikuva siviilipalvelustodistusta varten

¬ saamasi matkaliput

¬ sitoumuslomake, jos sinulla on palveluspaikka

¬ rokotustodistukset

¬ muut lääkärintodistukset

¬ pankkitilinumerosi (IBAN-muodossa) päivärahojen maksua 
varten

¬ vesipullo

¬ villasukat (talviaikaan) tai sisäkengät

¬ heijastin pimeänä aikana

hYVÄ OLLA MUKANA MYÖS:
¬ riippulukko oman kaappisi oveen

¬ henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät varusteet

¬ pyyhe

¬ riittävästi vaatteita

¬ suihkusandaalit pöpöjen leviämisen estämiseksi

¬ ulkoiluvarusteet

¬ liikuntavaatteet

¬ korvatulpat (herkkäunisille)

¬ kirjoja, lehtiä 
Koko siviilipalveluskeskuksen alue on alkoholista vapaata aluetta, ja 
palvelusaikana ei saa olla alkoholin vaikutuksen alaisena.

Keskukseen EI SAA tuoda aseita, teräaseita, lemmikkieläimiä, alko-
holia tai huumeita. Tupakanpoltto on sallittu vain siihen erikseen 
osoitetuilla alueilla.

OTA MUKAANmuSIIKKI
Ruokalan alapuolella sijaitseva bändikämppä on koulutusjaksolais-
ten käytössä ti–to klo 16–21. Tiloista löytyy PA, sähkökitaroita, basso, 
vahvistimet bassoille ja kitaroille, rummut, sähköpiano sekä laulu-
mikkejä. Myös omia soittimia saa tuoda mukana!

Kello 20.00 alkaa akustinen aika, jolloin vahvistimet menevät kiinni 
ja rumpujen soitto lakkaa. Sikalasta löytyy piano. Mikäli soitat jotain 
akustista soitinta, varaamme sinulle mahdollisuuksien mukaan tilan 
harjoittelemista varten. 

muut mahDOLLISuuDet
Ota mukaan omia pelejä ja urheilutarvikkeita – voi olla, että jou-
kosta löytyy samojen lajien taitajia. Neljän viikon aikana voit myös 
päästä alkuun jossakin aivan uudessa lajissa.
Jos joku uhrautuu kuskiksi, voi tutustua lähikaupunkien uneliaa-

seen iltaelämään. Loviisan kauniissa vanhassa kaupungissa voi 
nähdä pikkukaupunkitunnelmaa, ajoaika sinne on noin puoli tun-
tia. Porvoossa, Kouvolassa ja Kuusankoskella on jo vähän enemmän 
vipinää, niihin ajo kestää noin 45 minuuttia. Lahdessa tunnelma on 
jo kaupunkimainen reilun tunnin ajomatkan päässä.
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SIVIILIPALVELUSVELVOLLISEN EDUT

TOIMEENTULO 
PALVELUSAIKANA

pÄIVÄraha

palvelusvuorokaudet päiväraha
1 - 165 vrk ........................................................................ 5,10 €
166 - 255 vrk .................................................................... 8,50 €
271 - 347 vrk .................................................................. 11,90 €

Päivärahan summa päivitetty 1.1.2015. Katso mahdolliset 
muutokset internet-sivuilta.

Siviilipalvelusvelvolliselle maksetaan palveluksen ajalta päivärahaa. 
Sen suuruus riippuu palveluajan kestosta ja on korkeimmillaan pal-
veluksen loppuaikana. Koulutusjakson aikana päivärahan maksaa 
siviilipalveluskeskus, työpalvelun ajalta palveluspaikka. Päiväraha 
maksetaan koulutusjaksolla takautuvasti kahden viikon jaksoissa 
pankkitilille, palveluspaikoilla voi olla erilaisia käytäntöjä. Maksu-
tavasta ja -aikataulusta on hyvä sopia palveluspaikan kanssa heti 
työpalvelun alkaessa.

Palveluspaikka vastaa siviilipalvelusvelvollisen ruokailusta palvelus-
aikana. Tämä koskee työpäivien lisäksi viikkovapaita ja lomia, jotka 
siviilipalvelusvelvollinen viettää palveluspaikan osoittamassa majoi-
tuksessa. Päivittäiset ateriat ovat aamupala, lounas, päivällinen ja 
iltapala.

Ruokailun järjestämisen sijasta siviilipalvelusvelvolliselle voidaan 
maksaa ruokaraha. Jos ruokailua ei voida järjestää ollenkaan, ruo-
karaha on 13,50 euroa päivältä. Tarkemmat tiedot ruokarahan suu-
ruudesta löydät internet-sivuilta.

ruOKaILu Ja ruOKaraha

Päivärahan suuruutta laskettaessa suoritettu varusmiesaika ote-
taan huomioon kalenteripäivinä, ei kertoimella. Päiväraha makse-
taan jokaiselta palveluspäivältä, myös viikonloppuisin.

Jos asut omassa tai vuokra-asunnossa, tai sinulla on sotilasavus-
tukseen oikeutettua perhettä, ota yhteyttä kotipaikkakuntasi Kelaan. 
Sotilasavustushakemus kannattaa jättää noin kuukautta ennen pal-
veluksen alkamista, jotta se ehditään käsitellä ajoissa. Muista alle-
kirjoittaa hakemus ja liittää siihen kaikki pyydetyt liitteet. Sotilas-
avustusta myönnetään aikaisintaan sen kuukauden alusta, jolloin 
hakemus on jätetty Kelaan, eli sitä ei myönnetä jälkikäteen. Avus-
tusta myöntäessään Kela ottaa huomioon hakijan palvelusaikana 
käytettävissä olevat tosiasialliset tulot. Siviilipalveluskeskus toimit-
taa ensimmäisen koulutusviikon aikana Kelaan tiedot niistä henki-
löistä, jotka ovat aloittaneet palveluksen.
   Koulutusjaksolla on Kela-info, jossa käsitellään sotilasavus-
tusasioita. Voit myös saada ajan henkilökohtaiseen neuvontaan  

Katso tarkemmat tiedot Kelan internet-sivuilta www.kela.fi, Kelan 
sotilasavustus-esitteestä sekä tämän esitteen kohdasta asuminen 
(s. 35)

SOtILaSaVuStuS

OpINtOLaINOJeN KOrOt
Kela voi maksaa opintolainojen korot sotilasavustuksena, mikäli ne 
erääntyvät palvelusaikana tai sellaisen kalenterikuukauden aikana, 
jolloin palvelus päättyy.

tYÖttÖmYYS
Jos olet työtön, muistathan ilmoittaa siviilipalveluksen alkamisesta 
työ- ja elinkeinotoimistoon (te-palvelut.fi > Asioi verkossa). Mikäli 
saat ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa, ilmoita palvelukses-
tasi  myös työttömyyskassaasi.

LaINa Ja VeLKaaNtumINeN
Mikäli sinulla on lainaa, kannattaa pankin tai muun luotonantajan 
kanssa sopia etukäteen lyhennysten siirtämisestä tai osamaksujär-
jestelyistä. Sakkojen maksun saa yleensä siirrettyä siviilipalvelus-
ajan loppuun. Ulosottomiehen kanssa voi neuvotella maksujärjes-
telyistä palveluksen jälkeen. Pikavippien ja -luottojen käyttämistä 
palvelusaikana on harkittava tarkoin, koska tulot ovat pienet ja täl-
laisten lainojen korot ja muut kustannukset ovat suuria suhteessa 
luottoon.

Mikäli sinulla ei ole tiedosssa opiskelu- tai työpaikkaa työpalveluk-
sen jälkeen, voit tarvita opinto- tai työnhakuneuvontaa. Työpalvelu-
paikan suositellaan antavan sinulle mahdollisuuden käydä esimer-
kiksi paikallisessa TE-toimistossa ilman lomapäivän käyttöä.

OpISKeLu- taI tYÖpaIKaN haKu
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vässä ja säilyttävässä hoidossa. Käytännössä palveluspaikka mak-
saa vuosittaisen hammastarkastuksen ja fluorauksen samoin kuin 
tavanomaiset sekä särkevät, tulehtuneet ja yleistä terveydentilaa 
vaarantavat hammassairaudet. Protetiikka ei yleensä sisälly hoitoon. 

SAIRASTUMINEN
terVeYDeNhOItO

Palvelusvelvolliselle on oikeus ilmaiseen terveyden- ja sairaanhoi-
toon. Palveluspaikka kustantaa palveluksen suorittamiseksi vält-
tämättömän hoidon. Mikäli palvelusvelvollisella on tämän lisäksi 
tarvetta muihin lääkärin palveluihin tai hoitoon voi niistä hakea 
korvausta Kelalta. Kun tarvitset palvelusaikana terveydenhuolto-
palveluita, varmista palveluspaikastasi, missä terveydenhuoltosi on 
järjestetty. Jos sairautesi vaatii pikaista hoitoa, hakeudu terveys-
keskukseen tai muuhun julkisia terveydenhuoltopalveluista tarjo-
avaan yksikköön.

SILmÄLaSIt
Palveluspaikka korvaa tietyin edellytyksin (ks. www.sivarikeskus.fi) 
silmälasien tai piilolinssien uusimisen tai hankkimisen. Silmälasien 
rikkouduttua työ- tai koulutustuntien aikana ilman palvelusvelvol-
lisen omaa syytä lasit korvataan entisiä vastaaviksi. Ennen uusien 
lasien hankkimista palvelusvelvollisen tulee keskustella palvelus-
paikan kanssa lasien hankkimisen edellytyksistä.

hammaShOItO

TYÖPALVELUSSA
Koulutusjakson jälkeen seuraavan työpalveluksen pituus riippuu mm. 
aiemmin suoritettujen siviilipalvelus- ja varusmiespalveluspäivien 
lukumäärästä. Yleensä se kestää noin 10,5 kuukautta. Työaika on 
36 - 40 tuntia viikossa, ja se noudattaa palveluspaikan yleistä työ-
aikaa. Katso lisätietoja palveluspaikan hausta kohdasta ”Mistä pal-
veluspaikka?” (s. 6)

VAILLA PALVELUSPAIKKAA?
Mikäli palveluspaikkaa ei löydy, voit jatkaa palveluspaikan etsin-
tää koulutusjakson jälkeen henkilökohtaisen syyloman (HSL) turvin. 
Tänä aikana voit saada myös oman kotipaikkakunnan etsivän nuo-
risotyön tukea palveluspaikan etsimiseen. Voit myös osallistua kah-
den viikon tehostettuun työnhakujaksoon siviilipalveluskeskuksessa. 
Työpalvelun voi myös suorittaa siviilipalveluskeskuksessa, jossa on 
tarjolla noin 15 työtehtävä esim. keskuksen vastaanottotyöntekijänä, 
atk-tukitehtävissä tai autonkuljettajana.

ASUMINEN
Siviilipalvelusvelvollisella on palvelusaikana oikeus ilmaiseen majoi-
tukseen. Koulutusjakson aikana Kela voi korvata asumiskulusi, työ-
palvelun aikana kulut korvaa joko työpalveluspaikka tai Kela.

Sekä sinulle että palveluspaikalle tulisi olla selvää alusta alkaen, 
mihin sinut osoitetaan asumaan. Palveluspaikan on osoitettava 
sinulle majoitus sitoumuslomakkeessa. Palveluspaikka voi osoittaa 
majoitukseen omia tilojaan tai vuokrata asunnon. Palveluspaikka voi 
myös osoittaa sinut asumaan kotonasi sovittuanne asiasta yhdessä.   
Sinun on ilmoitettava sitoumuslomakkeessa, otatko majoituksen 
vastaan vai et. Mikäli vastaanottamastasi majoituksesta kotona  
aiheutuu sinulle itsellesi kustannuksia, on palveluspaikan ne kor-
vattava. Käy palveluspaikan kanssa läpi mahdolliset asumiskustan-
nuksesi sitoumuslomaketta täyttäessänne (esim. vuokrasopimus, 
asumiskulujen maksutositteet).

Mikäli et ota vastaan palveluspaikan osoittamaa majoitusta, ei pal-
veluspaikan tarvitse maksaa asumiskulujasi. Tarjotusta asunnosta 
kieltäytyminen on merkittävä sitoumuslomakkeeseen ja voit anoa 
sotilasavustuksen asumisavustusta Kelalta. Tarkista edellytyksesi 
saada asumisavustusta Kelalta etukäteen.



KUKA MAKSAA 
ASUMISEN?

Palveluspaikalla on velvollisuus järjestää 
siviilipalvelusvelvolliselle asunto. Jos palveluspaikalla 
ei ole asumismahdollisuutta, palvelusvelvollinen 
osoitetaan asumaan omaan kotiinsa.

ONKO PALVELUSPAIKALLASI ASUNTO, JOhON SINUT 
OSOITETAAN ASUMAAN?

ONKO PALVELUSPAIKALLASI ASUNTO, JOhON SINUT 
OSOITETAAN ASUMAAN?

KYLLÄ

KYLLÄ

OMASSA VUOKRA- TAI 
OMISTUSASUNNOSSA

EI

VANhEMPIEN LUONA 

EI
Asunto voi olla esim. huone asuntolassa tai 
erillinen siviilipalvelusvelvollisten käyttöön 

vuokrattu asunto. Sinun on voitava halutes-
sasi muuttaa osoitettuun asuntoon – sinua 
ei saa osoittaa asumaan asuntoon, joka ei 

todellisuudessa ole käytettävissä.

Asutko palveluksen alkaessa vanhempiesi luona 
vai itsenäisesti vuokra- tai omistusasunnossa?

OTATKO PALVELUSPAIKKASI OSOITTAMAN 
ASUNNON VASTAAN?

Vaikka palveluspaikka järjestäisikin muun 
majoituksen, voit halutessasi asua omassa 

vuokra- tai omistusasunnossasi tai van-
hempiesi luona. Palveluspaikkasi ei maksa 

asumiskulujasi.

Palveluspaikkasi vastaa järjestämänsä 
majoituksen kustannuksista.  Palveluspaik-
kasi ei voi määrätä sinua tekemään viral-
lista muuttoilmoitusta osoitettuun majoi-
tukseen vaan sinulla on oikeus säilyttää 

oma vuokra- tai omistusasuntosi. 

Palveluspaikka maksaa osuutesi asumis-
kuluista. Siviilipalveluskeskus korvaa pal-
veluspaikallesi osan asumismenoistasi 

(pääkaupunkiseudulla enintään 250 e/kk, 
muualla Suomessa enintään150 e/kk).

Sitoumuslomakkeen osoitekenttään kir-
joitetaan palveluspaikan järjestämän asun-

non osoite ja laitetaan rasti kohtaan ”ei 
ota vastaan em. majoitusta” ja merkitään

osoite, jossa velvollinen asuu .

Sitoumuslomakkeen osoitekenttään kirjoite-
taan vanhempien asunnon osoite ja laitetaan 

rasti kohtaan ”ottaa vastaan em. majoituksen”.

Sitoumuslomakkeen osoitekenttään kir-
joitetaan palveluspaikan järjestämän asun-
non osoite ja laitetaan rasti kohtaan ”ottaa 

vastaan em. majoituksen”.

Sitoumuslomakkeen osoitekenttään kirjoite-
taan oman asuntosi osoite ja laitetaan rasti 
kohtaan ”ottaa vastaan em. majoituksen”.

Mikäli sinulla on oma vuokra- tai omistusasunto, josta sinulle aiheutuu 
kuluja siviilipalveluksen aikana, voit anoa KELAsta sotilasavustuksen har-

kinnanvaraista asumisavustusta. Lisätietoja sotilasavustusta käsittelevässä 
luvussa sekä KELAn verkkosivuilla www.kela.fi/asevelvolliset/

Saat palveluspaikaltasi ruokarahan niiltä vapaa- ja lomapäiviltä, jolloin 
oleskelet sitoumuslomakkeeseen kirjatussa osoitteessa. Palveluspaikka 

maksaa myös työmatkasi (yhdensuuntainen matka yli 5km).  
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MATKAT
tYÖmatKat

Mikäli sinut osoitetaan asumaan asunnossa, josta on yli 5 km työ-
palveluspaikkaan, ja otat asunnon vastaan, on palveluspaikka vel-
vollinen maksamaan työmatkasi. Muissakin tapauksissa palve-
luspaikka voi halutessaan maksaa työmatkasi, mutta sillä ei ole 
velvollisuutta siihen.

LOmamatKat Ja aLeNNuSLIput
Lomamatkat maksaa työ- ja elinkeinoministeriö ja niitä anotaan 
omasta palveluspaikasta. Matkat myönnetään tietyin edellytyksin:

1. Lomamatka on aina tehtävä olosuhteet huomioon ottaen 
 valtiolle edullisimmalla tavalla.

2. Työ- ja elinkeinoministeriön maksamat lomamatkat on 
 tarkoitettu palveluspaikan ja palvelusvelvollisen oman koti- tai 
 asuinpaikkakunnan välisille matkoille.

3. Lomamatkoja ei saa myöntää iltavapaita (alle 24 h loma) 
 varten. Lomamatka voidaan tästä poiketen kuitenkin myöntää 
 pääsykokeisiin (tai vast.) tai työpaikkahaastatteluun 
 osallistumista varten

4. Palvelusvelvollisen esittämästä erityisestä syystä 
 palveluspaikka voi harkintansa mukaan myöntää matkan 
 myös seuraaville paikkakunnille:

 a)  paikkakunta, jossa hänellä on pysyvä työ- tai 
  opiskelupaikka

 b)  siviilipalvelusvelvollisen avio- tai pysyvän avopuolison 
  asuinpaikkakunta

 c)  siviilipalvelusvelvollisen vanhemman, sisaruksen tai lapsen 
  asuinpaikkakunnalle

 d)  tulevalle asuinpaikkakunnalle, työ- tai 
  opiskelupaikkakunnalle, mikäli siviilipalvelusvelvollisella on 
  esittää kutsu työpaikkahaastatteluun, pääsykokeisiin tai 
  muu vastaava tosite

Tämän lisäksi matka saapuessa koulutusjaksolle ja sen jälkeen työ-
palveluun lähtiessä ovat ilmaisia, kuten myös myönnetyt komen-
nusmatkat.  

Muulloin siviilipalvelusaikanasi matkustaessasi voit ostaa linja-
autoon ja junaan kaukoliikenteen matkalippuja (junalla alueen 
Karjaa-Vantaankoski-Riihimäki-Helsinki ulkopuolelle) alennuksella 

esittämällä siviilipalvelustodistuksen. Linja-autolla matkustaessa 
alennuksen saamiseksi matkan pituuden on oltava vähintään 80 
kilometriä.

YTV-alueen (pääkaupunkiseutu) sisäisten matkojen lippuja ei 
myydä alennuksella. Kunnat voivat antaa paikallisliikenteessä asuk-
kailleen varusmiesalennuksia, joita kannattaa kysyä kotikunnan lii-
kennelaitokselta.

LOMAT JA VAPAAPÄIVÄT
LOmapÄIVÄt
Palveluspäiviksi lasketaan sekä työpäivät että lainmukaiset viikkova-
paat, sekä lomapäivät HSL:a lukuun ottamatta. Palveluspäiviä eivät 
ole ne päivät, jolloin ollaan luvattomasti poissa palveluspaikalta.  

hENKILÖKOhTAINEN LOMA (hL) 18 PÄIVÄÄ

HL-lomat tulee myöntää tasaisesti koko työpalvelujakson aikana. 
Siviilipalvelusvelvollisen toivomukset ajankohdasta tulisi ottaa huo-
mioon eikä hänen tarvitse perustella lomahakemustaan. Lomapäi-
vät lasketaan palvelusajaksi, ja päivärahat maksetaan.

hENKILÖKOhTAINEN SYYLOMA (hSL) 180 PÄIVÄÄ

Loman antamisesta päättää palveluspaikan vastuuhenkilö siviilipal-
velusvelvollisen perustellusta hakemuksesta. Perusteena voivat olla 
mm. taloudelliset syyt. HSL-päiviä ei lasketa palvelusaikaan eikä 
niiltä makseta päivärahaa. Jos siviilipalvelusvelvolliselle annetaan 
vähintään 14 päivän yhdenjaksoinen HSL-loma, palveluspaikka 
merkitsee sen sähköiseen rekisteriin, josta lähtee ilmoitus Kelalle.

KUNTOISUUSLOMA (KL, KUNTSARI) 20 PÄIVÄÄ

Palveluksessa erityisesti kunnostautuneelle siviilipalvelusvelvol-
liselle voidaan esimiehen aloitteesta myöntää kuntoisuuslomaa. 
Lomapäivät lasketaan palvelusajaksi, ja päivärahat maksetaan. Kun-
toisuuslomia ei tarvitse myöntää, mikäli siviilipalvelusvelvollinen ei 
ole kunnostautunut palvelustehtävissään. 
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Mikäli työpalveluspaikkaa haluaa vaihtaa, on vaihtolupaa anottava 
siviilipalveluskeskukselta. Siviilipalveluskeskukseen on lähetettävä:

1. Uuden paikan sitoumuslomake
2. Vanhan paikan vapaamuotoinen suostumus luopua 

 palvelusvelvollisesta
3. Siviilipalvelusvelvollisen vapaamuotoinen anomus 

 palveluspaikan vaihtoa varten
4. Rikostaustaa selvittävä ote, mikäli uusi palveluspaikka sitä    

 edellyttää ja edellinen ote on vanhentunut (voimassa 6 kk)

Työtä uudessa palveluspaikassa ei voi aloittaa ennen kuin 
siviilipalveluskeskus on myöntänyt siihen kirjallisen luvan.

PALVELUSPAIKAN VAIhTO

VAPAA-AIKA
Muu kuin määrätty työaika on palvelusvelvollisen omaa aikaa. Tänä 
aikana saa tehdä työtä, opiskella ja harrastaa, kunhan tekeminen ei 
vaikuta haitallisesti siviilipalveluksen suorittamiseen. Joitakin rajoi-
tuksia kuitenkin on. Vastikkeellista (palkallista) työtä ei saa vapaa-
ajallakaan tehdä sen paikan hyväksi, jossa työpalvelustaan suorittaa. 
Mikäli teet palkallista työtä ja Kela maksaa asuntosi tai opintolainasi 
korot, saattaa Kela katkaista tai vähentää avustuksiasi. 

Siviilipalvelusvelvollisella on oikeus matkustaa ulkomaille palve-
lusaikanaan. Ennen palveluksen alkamista esteettömyyden passin 
saamista varten myöntää Siviilipalveluskeskus. Työpalvelun aikana 
esteettömyyden myöntää palveluspaikka. Esteettömyys voidaan 
myöntää sen vuoden loppuun, kun palvelusvelvollinen täyttää 28 
vuotta.

ISYYSVAPAA 12 PÄIVÄÄ

Loma myönnetään oman lapsen syntymän yhteydessä. Isyysva-
paa lasketaan palvelusajaksi, ja päivärahat maksetaan. Päivärahan 
lisäksi siviilipalvelusvelvollinen voi hakea Kelalta isyysrahaa. Viikon-
lopun päiviä ei lasketa isyyslomapäiviksi.

SAIRASLOMA

Palveluspaikka myöntää sairasloman lääkärin tai terveydenhoita-
jan todistuksen perusteella. Loma lasketaan palvelusajaksi, ja päi-
värahat maksetaan. Siviilipalvelusvelvollinen voidaan kotiuttaa pit-
kähkön sairasloman (noin 2 viikkoa) tai usean peräkkäin pidetyn 
lyhyehkön sairasloman vuoksi taikka kun lääkäri on todennut hänet 
palvelukseen kykenemättömäksi. Kotiuttamispäätöksen sairaslo-
mien johdosta tekee aina siviilipalveluskeskus. Sairasloma keskeyt-
tää palvelusajaksi laskettavan muun loman.

Jalka työpaikan oven väliin 

Valitsin Luonto-Liiton palveluspaikaksi, koska tunsin järjestöstä ihmi-
siä ja olin ollut aiemmin Luonto-Liiton leireillä. Valinta oli mainio, sillä 
viihdyin työpalvelussa todella hyvin. Työ oli monipuolista: vastailin 
puhelimeen, hoidin materiaalitilauksia, päivitin nettisivuja, vein pos-
teja, hoidin juoksevia asioita ja osallistuin erilaisiin ympäristötapah-
tumiin. Minua kohdeltiin tasavertaisena työntekijänä ja työporukka 
oli muutenkin kivaa ja rentoa.  Oli mukavaa tehdä mielekästä työtä 
ympäristökasvatuksen eteen. Kivointa kuitenkin oli, että sain enem-
män rahaa kuin siihen asti olin saanut mistään. Lisäksi sivarin loput-
tua minulle tarjottiin Luonto-Liitosta töitä. 

Tomi, 22

Tutussa lukiossa

Olen sivari omassa lukiossani: Jyväskylän Lyseon lukiossa. Käytän-
teet ja ihmiset ovat jo entuudestaan tuttuja, joten palveluspaikkaan 
sopeutuminen oli helppoa. Työtehtäviini kuuluu muun muassa ope-
tusta, roudailua, IT-tukea ja hallintotietojen päivittämistä.

Jani, 20

Poliittinen valinta

Valitsin vastaanottotyön, koska minua kiinnostaa sosiaalityö, moni-
kulttuuriset ympäristöt, globaalieettiset kysymykset ja turvapaikan-
hakijoiden näkökulma Suomeen. Osittain halusin työpalvelupaikan 
valinnalla myös ilmaista, että Suomi voi ja sen tulee kantaa vas-
tuuta myös kansainvälisessä sosiaalityössä. Koen kansainvälisen 
siviilityön tällä hetkellä Suomelle ulkopoliittisesti tärkeämmäksi kuin 
aseellisen puolustuksen tai osallistumisen ulkomailla tapahtuviin 
aseellisiin operaatioihin. 

Yksi motivaation lähde oli ottaa selvää, mitä julkisesti paljon kes-
kustelua herättänyt turvapaikkaprosessi todellisuudessa on. Tähän 
mennessä olen löytänyt monisyisen ongelmakentän, joka kaipaa 
ennen kaikkea globaalia vastuuntuntoa valtionpolitiikan tasolla ja 
jatkuvaa positiivishenkistä kehittämistä byrokratian tasolla.

Jussi, 28

KOKEMUKSIA
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haasteellista toimittajan työtä

Olin kiinnostunut toimittajan työstä, joten kun Kehitysyhteistyön pal-
velukeskuksessa Kepassa vapautui toimittajasivarin paikka, hain 
sinne. Minulla ei ollut aikaisempaa kokemusta toimittajan työstä, 
olin opiskellut noin vuoden valtiotieteitä yliopistolla. Haastattelu oli 
perinpohjainen, mutta minua onnisti ja sain paikan. 

Toimin yhtenä jäsenenä nelihenkisessä tiimissä. Työ oli monipuo-
lista toimittajan työtä Maailman Kuvalehden parissa: ideointia, tie-
don hakua, haastatteluja, kirjoittamista, juttujen muokkaamista ja 
lehden ulkoasun suunnittelua. Lisäksi toimin välillä esimerkiksi vas-
taanottoapulaisena ja festarityöntekijänä. Työssä ei ehtinyt tylsistyä 
vaan vuosi kului välillä vähän liiankin nopeasti. Opin paljon haasta-
vassa työssä ja haluaisin tehdä toimittajan työtä jatkossakin. Sivarin 
jälkeen olen saanut vielä satunnaisia keikkatöitä Kepalta.

Joona, 23

Ruotsinkieltä kaupan päälle

Luettuani Solglimtenista sivarikeskuksen ilmoitustaululta paria päi-
vää ennen koulutusjakson loppua ja legioonan alkua aloin ensiksi 
nauraa. Ajatus vuodesta pienellä saarella sijaitsevassa ruotsinkieli-
sessä palvelutalossa kuulosti lähinnä vitsiltä, mutta päätin lopulta 
tarttua tilaisuuteen jonkinlaisen huumorin ja epätoivon sekoituk-
sella. Sovin puhelimitse haastattelusta hyvin kankealla ruotsillani ja 
istuuduin bussiin pitkä matka edessäni.

Saarella kiinnitin ensimmäisenä huomioni todella kauniiseen 
ympäristöön. Taloon päästyäni sain ensiksi syödä herkullisen päi-
vällisen, jonka taso ei myöskään ole heikentynyt.

Työpalvelun alettua ruotsi alkoi muutaman viikon kakeltelun jäl-
keen sujua jo melko hyvin, ja nyt uskalsin ensimmäistä kertaa elä-
mässäni sanoa osaavani kieltä. Yövartijana en ole kohdannut muu-
tamaa pyllähtänytttä mummoa vakavampaa tapausta, ja olenkin 
saanut olla öisin rauhassa. Olenkin käyttänyt aikaani hyödyksi kat-
somalla noin 200 elokuvaa. Henkilökunta ja asukkaat ovat mukavaa 
ja ikimuistoista väkeä eivätkä välit ulkomaailmaankaan ole katken-
neet kahden viikon välein saatavien viikon lomien ja ilmaisen netin 
ansiosta. Tämä on ollut erittäin hyvä vuosi.

Ville, 23

SIVIILIPALVELUKSEN JÄLKEEN

Palvelusvelvollisella on mahdollisuus lääkärintarkastukseen myös 
palveluksen päättyessä. Vaikka tarkastus ei ole pakollinen, on se kui-
tenkin suositeltava. Tarkastuksella on merkitystä esim. haettaessa 
mahdollisia korvauksia palveluksesta aiheutuneesta vammasta tai 
sairaudesta. Vaikka tarkastusta ei tehdä, sinun on kuitattava ilmoi-
tus terveydentilasta vihreään lääkärintarkastuskorttiin, jonka Siviili-
palveluskeskus on lähettänyt palveluspaikalle työpalvelun alkaessa. 
Jos et ole palveluksen aikana sairastellut, kuori avataan ensimmäi-
sen kerran vasta nyt.

Työpalvelupaikasta kannattaa pyytää työtodistus, sillä siitä voi olla 
hyötyä tulevia työnhakuja varten.

Työpalvelupaikka merkitsee työpalvelun suoritetuksi keltaiseen 
siviilipalvelustodistukseen. Säilytä todistus, sillä se toimii todis-
tuksena suoritetusta siviilipalveluksesta esim. hakiessasi passia. 
Todistus on hyvä säilyttää siis ainakin sen vuoden loppuun, jolloin 
täytät 30 vuotta.

Palveluspaikka palauttaa kotiuttamisilmoituksen ja  lääkärikorttisi 
Siviilipalveluskeskukseen. 
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Siviilipalveluskeskus neuvoo kaikissa siviilipalvelukseen liittyvissä 
ongelmissa. Yhteyttä voit ottaa sähköpostitse tai puhelimitse. Ennen 
luuriin tarttumista kannattaa kuitenkin lukaista siviilipalveluskes-
kuksen verkkosivuja osoitteessa www.siviilipalveluskeskus.fi. Näille 
sivuille on koottu paljon hyödyllistä tietoa siviilipalveluksesta. Myös 
puhelinpalvelua koskevat ajankohtaiset muutokset löytyvät verkko-
sivuilta.

Siviilipalveluslaki kokonaisuudessaan löytyy osoitteesta  
www. finlex.fi (Kirjoita pikahakuun ”siviilipalvelus”)

KUKA NEUVOO?

Siviilipalveluskeskus
Latokartanontie 79 A, 07810 Ingermaninkylä

Puhelinpalvelu 0295 0295 00 (ma—pe klo 9—11)
 www.siviilipalveluskeskus.fi 

kirjaamo.siviilipalvelus@ely-keskus.fi

Valtakunnallinen Siviilipalveluslinja
antaa yleistä neuvontaa siviilipalvelusasioissa. Se ei ole päätöksiä tekevä 
palvelu, eikä anna tietoja yksittäistä siviilipalvelusvelvollista koskevissa 
asioissa. Siviilipalvelusasioita koskevat päätökset tekee asiasta riippuen 
joko työ- ja elinkeinoministeriö, siviilipalvelusasiain neuvottelukunta, Sivii-
lipalveluskeskus, palveluspaikan vastuuhenkilö tai Kela (sotilasavustus).

Puh. 0295 020 704 (ma—pe 9 —16.15)
siviilipalveluslinja@te-toimisto.fi 
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