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siviilipalveluslain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2013

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan siviilipalveluslain (1446/2007) 7 §:n 4 momentti,
muutetaan 7 §:n 3 momentti, 8 §:n 4 momentti, 53, 57, 88 ja 91 §, 93 §:n 1 ja 3 momentti

sekä 101 §:n 1 momentti ja
lisätään 46 §:ään uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi,

seuraavasti:

7 §

Siviilipalveluskeskus

— — — — — — — — — — — — —
Siviilipalveluskeskuksena toimii Kaak-

kois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskuksen erillisyksikkö.

8 §

Siviilipalveluspaikat

— — — — — — — — — — — — —
Siviilipalveluspaikan henkilöstöön sovelle-

taan heidän käsitellessään siviilipalvelusasi-
oita rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia
säännöksiä. Vahingonkorvausvastuusta sää-
detään vahingonkorvauslaissa (412/1974).

46 §

Siviilipalvelusvelvollisen ylläpito

— — — — — — — — — — — — —
Valtio vastaa kaikilta osin siviilipalvelus-

velvollisen ylläpidosta ja etuuksista velvolli-
sen suorittaessa työpalvelua siviilipalvelus-
keskuksessa palveluspaikkaa vailla olevana.
— — — — — — — — — — — — —

53 §

Maksuttomat lomamatkat

Siviilipalvelusvelvollisella on oikeus pal-
velusaikanaan maksuttomiin edestakaisiin lo-
mamatkoihin sekä 40 §:ssä tarkoitetun loman
ja vapaan yhteydessä edestakaisiin matkoihin
taikka korvaukseen matkakustannuksista
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koti- tai asuinpaikkakunnalleen ja erityisestä
syystä myös muulle sellaiselle paikkakun-
nalle Suomessa, jonne hänellä on erityisiä
henkilökohtaisia siteitä. Ulkomailla vakinai-
sesti asuvalla on palvelusaikanaan oikeus vä-
hintään yhteen maksuttomaan lomamatkaan
koti- tai asuinpaikkakunnalleen ulkomailla.

Matkat on tehtävä olosuhteet huomioon ot-
taen valtiolle edullisimmalla tavalla.

Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksella
säädetään tarkemmin maksuttomien loma-
matkojen lukumäärästä ulkomaille ja matka-
kustannusten korvaamisesta ottaen huomioon
asevelvollisuuslain mukaista palvelusta suo-
rittavan maksuttomien lomamatkojen luku-
määrä ulkomaille.

57 §

Siviilipalveluksen järjestämisestä aiheutuvat
ennakoimattomat kustannukset

Siviilipalveluskeskus voi kirjallisen hake-
muksen perusteella korvata siviilipalveluspai-
kalle siviilipalveluksen järjestämisestä aiheu-
tuneita poikkeuksellisia ja ennakoimattomia
kustannuksia, jos niitä voidaan pitää siviili-
palveluspaikan taloudellisiin edellytyksiin
nähden kohtuuttomina.

88 §

Rekisterinpitäjät

Siviilipalveluskeskus vastaa siviilipalve-
lusrekisterin yleisestä toimivuudesta, tietotur-
vallisuudesta, rekisteriin talletettavien tieto-
tyyppien määrittelystä, rekisteritoimintojen
yhtenäisyydestä sekä muista rekisterinpitä-
jälle henkilötietolaissa (523/1999) säädetyistä
tehtävistä.

Siviilipalveluskeskus määrittelee eri käyt-
täjäryhmille työtehtävien edellyttämät käyttö-
oikeudet siviilipalvelusrekisteriin. Siviilipal-
veluskeskus myöntää käyttöoikeudet siviili-
palveluskeskuksen henkilöstölle ja 45 §:ssä
tarkoitetuille siviilipalveluspaikkojen vastuu-
henkilöille. Vastuuhenkilöt myöntävät siviili-

palveluskeskuksen antaman luvan puitteissa
siviilipalvelusrekisteriin rajatut käyttöoikeu-
det siviilipalveluspaikan muille siviilipalve-
lusvelvollisten asioita hoitaville henkilöille.

Siviilipalvelusrekisterin käyttäjänä ja yllä-
pitäjänä toimii siviilipalveluskeskus toimival-
taansa kuuluvien tehtävien osalta. Siviilipal-
veluspaikat toimivat siviilipalvelusrekisterin
käyttäjänä ja ylläpitäjänä palveluksessaan
olevien siviilipalvelusvelvollisten jäljempänä
90 §:n 1 momentissa yksilöityjen tietojen
osalta.

Siviilipalvelusvelvollisen palveluskelpoi-
suutta 23 §:n perusteella määrittelevät ja ter-
veystarkastuksen 24 §:n nojalla suorittavat
lääkärit ja siviilipalveluspaikan lääkärit toi-
mivat rekisterinpitäjinä siviilipalvelusvelvol-
lisen lääkärintarkastuskorttiin merkittävien
tietojen osalta.

91 §

Lääkärintarkastuskortin säilyttäminen ja
siirtäminen

Siviilipalveluspaikka toimittaa siviilipalve-
lusvelvollisen lääkärintarkastuskortin siviili-
palvelusvelvolliselle osoittamalleen tervey-
denhuolto-organisaatiolle.

Siviilipalvelusvelvollisen vaihtaessa sivii-
lipalveluspaikkaa siviilipalveluspaikan on
siirrettävä lääkärintarkastuskortti välittömästi
uuteen siviilipalveluspaikkaan.

Siviilipalvelusvelvollisen kotiuduttua lää-
kärintarkastuskortti on toimitettava välittö-
mästi siviilipalveluskeskukseen.

93 §

Ulkopuoliset tietolähteet

Siviilipalveluskeskuksella on oikeus saada
salassapitosäännösten estämättä siviilipalve-
lusrekisteriä varten sille laissa säädettyjen
tehtävien suorittamiseksi seuraavat tiedot:

1) väestötietojärjestelmästä ja Väestörekis-
terikeskuksen varmennepalveluista annetun
lain (661/2009) 13 §:n 1 momentin 1—3, 5,
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11, 14, 19 ja 20 kohdassa tarkoitetut tiedot
siviilipalveluksen järjestämistä ja siviilipalve-
lusvelvollisten valvontaa varten;

2) sotilasviranomaiselta palvelusaikaan
vaikuttavat tiedot, palveluskelpoisuustiedot
sekä terveydentilatiedot, jos niillä on merki-
tystä siviilipalvelusvelvollisen palveluskel-
poisuutta koskevaa asiaa käsiteltäessä;

3) siviilipalvelusvelvollisen palveluskel-
poisuutta tutkineelta terveyskeskukselta ja
lääkäriltä terveydentilatiedot, jos niillä on
merkitystä palveluskelpoisuutta tarkistetta-
essa;

4) terveyskeskukselta, mielenterveystoi-
mistolta, sairaalalta tai muulta mielenterveys-
työtä tekevältä taholta tiedot mielenterveys-
laissa (1116/1990) tarkoitettujen mielenter-
veyspalvelujen antamisesta siviilipalvelusvel-
volliselle, jos niillä on merkitystä palvelus-
kelpoisuuden tai palveluksen järjestämisen
kannalta;

5) Maahanmuuttovirastolta henkilön kan-
salaisuutta koskevat tiedot sen selvittämi-
seksi, onko henkilö palvelusvelvollinen Suo-
messa;

6) poliisi-, syyttäjä- ja vankeinhoitoviran-
omaiselta siviilipalveluksesta kieltäytymistä,
siviilipalvelusrikosta, tiedonantovelvollisuu-
den rikkomista tai täydennyspalvelusvelvolli-
suuden rikkomista koskevaa rikosilmoitusta,
syyteharkintaa, rikoksen seuraamusta ja van-
keusrangaistuksen täytäntöönpanoa koskevat
tiedot siviilipalveluksen järjestämistä ja sivii-
lipalvelusvelvollisten valvontaa varten;

7) oikeushallinnon tietojärjestelmistä tiedot
tuomioistuimessa ratkaistuista rikosasioista,
joissa on tuomittu vankeusrangaistus, siviili-
palvelusvelvollisen palveluskelpoisuuden ja
sijoitettavuuden arvioimiseksi; tietojen saa-
misesta rikosrekisteristä säädetään kuitenkin
rikosrekisterilaissa (770/1993);

8) vankeinhoitoviranomaisilta tiedot ran-
gaistuslaitoksessa säilytettävästä siviilipalve-
lusvelvollisesta ja tämän vapautumisajankoh-
dasta siviilipalvelukseen määräämistä ja si-
viilipalveluksen järjestämistä varten;

9) sosiaali- tai terveydenhuollon laitokselta
ja vastaavalta laitokselta tieto siviilipalvelus-
velvollisesta, joka ei pääse laitoksesta va-
paasti poistumaan, sekä tieto siviilipalveluk-
seen määrätyn vapautumisajankohdasta sivii-

lipalvelukseen määräämistä ja siviilipalveluk-
sen järjestämistä varten;

10) Kansaneläkelaitokselta tieto siviilipal-
velusvelvollisesta, jolle on myönnetty kan-
saneläkelain (568/2007) mukainen työkyvyt-
tömyyseläke tai vammaisetuuksista annetun
lain (570/2007) mukainen vammaistuki pal-
veluskelpoisuuden ja sijoitettavuuden selvit-
tämiseksi;

11) työvelvollisuusrekisteriä poikkeus-
oloissa ylläpitävältä työ- ja elinkeinoministe-
riöltä tieto siviilipalvelusvelvollisesta, jolle
on valmiuslain mukaisesti annettu työmää-
räys työvelvollisena liikekannallepanon ai-
kaista palvelukseen määräämistä varten.
— — — — — — — — — — — — —

Siviilipalveluskeskuksella on oikeus saada
1 momentissa tarkoitetut tiedot teknisen käyt-
töyhteyden avulla siten kuin siitä asianomai-
sen rekisterinpitäjän kanssa sovitaan.

101 §

Palvelusaika siirryttäessä asevelvollisuuslain
tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta
annetun lain mukaisesta palveluksesta siviili-

palvelukseen

Siviilipalveluskeskus määrää asevelvolli-
suuslain tai naisten vapaaehtoisesta asepalve-
luksesta annetun lain mukaisesta palveluk-
sesta siviilipalvelukseen siirtyvän jäljellä ole-
van siviilipalvelusajan siten, että tämän lain
mukaisesta 347 vuorokauden palvelusajasta
vähennetään ylöspäin pyöristettynä luku,
joka saadaan, kun jo suoritettujen palvelus-
päivien määrä kerrotaan suhdeluvulla, joka
saadaan jakamalla 347 vuorokauden mittai-
nen siviilipalvelusaika asianomaiselle asevel-
vollisuuslain tai naisten vapaaehtoisesta ase-
palveluksesta annetun lain perusteella mää-
räytyneellä palvelusajalla.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2014.

Lapinjärven kunnan palveluksesta Kaak-
kois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympä-
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ristökeskuksen palvelukseen siirtyvän henki-
löstön palkkataso turvataan siten kuin sopi-
muskautta 2012—2014 koskevassa valtion

virka- ja työehtosopimuksessa on sovittu val-
tioon palvelussuhteessa olevan palkkauksen
turvaamisesta muutostilanteessa.

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2013

Tasavallan Presidentti

SAULI NIINISTÖ

Työministeri Lauri Ihalainen
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