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VALTIONEUVOSTON ASETUS SIVIILIPALVELUKSESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN 2 A §:N MUUTTAMISESTA
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E h d o tu kse n ta u sta

Siviilipalveluksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (1461/2007) 2 a §:ssä säädetään siviilipalveluksen koulutusjaostosta. Pykälän 1 momentin mukaan siviilipalvelusasiain neuvottelukunnan alaisena toimii siviilipalveluksen koulutusjaosto. Siviilipalveluksen koulutusjaosto arvioi, kehittää ja valvoo siviilipalveluksen peruskoulutusjakson koulutusta. Pykälän 2 momentin
mukaan koulutusjaoston puheenjohtajana toimii neuvottelukunnan kehittämis- ja hallintokeskusta edustava jäsen. Neuvottelukunta nimeää koulutusjaoston muut jäsenet. Koulutusjaoston
jäseniksi voidaan kutsua myös neuvottelukunnan ulkopuolisia asiantuntijoita.
Siviilipalveluslain (1446/2007) 2 §:n 7 kohdan mukaan täydennyspalveluksella tarkoitetaan
asevelvollisuuslain (1438/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain
(194/1995) mukaisen palveluksen jälkeen siviilipalvelukseen hyväksytyille annettavaa täydennyskoulutusta. Siviilipalveluslain 59 §:n 1 momentin mukaan siviilipalveluskeskus järjestää
täydennyspalvelusta koulutuksena ja käytännön harjoitteluna. Siviilipalveluskeskus määrää täydennyspalveluksen ajankohdasta, täydennyspalveluspaikasta ja palveluksen kestosta. Täydennyspalveluksen vähimmäiskestosta, sisällöstä tai toteutustavasta ei säädetä laissa tarkemmin,
vaan siviilipalveluskeskuksella on harkintavalta palveluksen käytännön järjestelyjen suhteen.
Täydennyspalvelusta on järjestetty käytännössä viiden päivän kestoisena koulutuksena.
Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 13.11.2017 annetulla päätöksellä työryhmän selvittämään siviilipalveluslain muutostarpeita ajanjaksolle 13.11.2017—31.5.2018. Työryhmä katsoi
31.5.2018 julkaistussa muistiossaan1, että täydennyspalveluksen koulutussisältöjen tarkempi arviointi kuuluisi luontevimmin siviilipalveluksen koulutusjaostolle, jonka tulisi tuottaa ehdotuksensa täydennyspalveluksen koulutussisältöjen mahdollisista muutoksista työ- ja elinkeinoministeriölle. Työryhmä ehdotti siviilipalveluksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 a §:n
muuttamista siten, että siviilipalveluksen koulutusjaoston toimivaltaan kuuluisi jatkossa myös
täydennyspalveluksen koulutuksen arviointi.
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E h d o tu kse n s isä ltö

Ehdotuksessa esitetään muutettavaksi siviilipalveluksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2
a §:ää siten, että siviilipalveluksen koulutusjaosto arvioisi, kehittäisi ja valvoisi siviilipalveluksen peruskoulutusjakson koulutuksen lisäksi myös täydennyspalveluksen koulutusta. Ehdotus
perustuu työ- ja elinkeinoministeriön ajanjaksolle 13.11.2017—31.5.2018 asettaman siviilipalveluslain muutostarpeita selvittäneen työryhmän ehdotukseen. Muutos olisi tarkoituksenmukainen, sillä täydennyspalveluksen koulutussisältöjen tarkempi arviointi ja kehittäminen kuuluisi
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luontevimmin siviilipalveluksen koulutusjaostolle, jonka tehtävänä on toimia myös siviilipalveluksen peruskoulutusjakson koulutuksen arvioijana, kehittäjänä ja valvojana. Siviilipalveluksen koulutusjaoston tehtäväkentän laajentuminen olisi tarkoituksenmukaista toteuttaa tässä vaiheessa, sillä koulutusjaostoon nimettäneen uudet jäsenet toimikaudelle 1.5.2019—30.4.2022
asetettavan siviilipalvelusasiain neuvottelukunnan toimesta.
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E h d o tu kse n v a i ku tu ks e t

Ehdotuksella ei ole taloudellisia eikä muitakaan merkittäviä vaikutuksia.
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E h d o tu kse n v a l mis te l u

Asetusehdotus perustuu siviilipalveluslain muutostarpeita selvittäneen työryhmän ehdotukseen.
Työryhmässä olivat työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi edustettuina puolustusministeriön, sisäministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön, siviilipalveluskeskuksen, Pääesikunnan, Varusmiesliitto ry:n ja Aseistakieltäytyjäliitto ry:n edustajat. Asetusehdotus on valmisteltu virkatyönä
työ- ja elinkeinoministeriössä. Asetusluonnoksesta on pyydetty lausuntoja siviilipalveluslain
muutostarpeita selvittäneen työryhmän laatiman muistion sekä työ- ja elinkeinoministeriössä
virkatyönä työryhmätyön jälkeen laaditun hallituksen esitysluonnoksen lausuntokierroksen yhteydessä ajanjaksolla 20.6.2018—22.8.2018. Saaduissa 37:ssä lausunnossa ei esitetty asetusluonnosta koskevia huomioita.
Ehdotusta ei ole tarkastettu oikeusministeriön lainvalmisteluosaston laintarkastusyksikössä,
koska ehdotettava muutos on vähäinen ja tekniseltä toteutukseltaan yksinkertainen.
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Vo i ma a n tu lo

Asetuksen ehdotetaan tulevan voimaan 1.5.2019.
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