SIVIILIPALVELUSHAKEMUS
siviilipalvelus

Sukunimi

täydennyspalvelus

Tyhjennä lomake
Henkilötunnus

Etunimet

Katuosoite
Puhelinnumero

Postitoimipaikka

Postinumero
Sähköpostiosoite

Äidinkieli

Vakuutan vakaumukseen perustuvien syiden estävän minua suorittamasta asevelvollisuuslaissa säädettyä palvelusta.
Pyydän, että minut vapautetaan sen suorittamisesta ja määrätään suorittamaan siviilipalvelusta siviilipalveluslain mukaan.
Allekirjoitus

Päiväys

PALVELUKSEN KESKEYTTÄMINEN (vain AsevL:n mukaisessa palveluksessa oleva)
Hakijan palvelus keskeytetään ja hakija kotiutetaan (AsevL 60 §)

Paikka ja päiväys

Tulosta lomake

Päätöksentekijä

Olen saanut tiedoksi palveluksen keskeyttämispäätöksen ja vastaanottanut muutoksenhakuohjeet

Paikka ja päiväys

Allekirjoitus

KUTSUNTALAUTAKUNNAN/PUOLUSTUSVOIMIEN ALUETOIMISTON PÄÄTÖS
Hakija vapautetaan asevelvollisuuslaissa säädetyn palveluksen suorittamisesta ja määrätään siviilipalvelusvelvolliseksi (siviilipalveluslain
1, 12 ja 13 §).

Paikka ja päiväys
Puolustusvoimien aluetoimiston merkinnät
Aikaisemmin suoritettua
aseellista/aseetonta
palvelusta
vrk
HL
Palveluskelpoisuus
ja ICD-koodi
i

Päätöksentekijä

vrk

HSL

vrk

KL

vrk

YP

vrk

Varusmiespalvelusajaksi määräytynyt
165 pv

255 pv

347 pv

Lisätietoja

Hakemus on tehty kertausharjoituksissa tai reserviläisen saatua niihin määräyksen
VR III

Tähän päätökseen saa hakea oikaisua päätöksen tehneeltä aluetoimistolta 30 päivän kuluessa siitä, kun päätös oikaisuosoituksineen on annettu
tiedoksi. Oikaisuvaatimus tulee toimittaa päätöksen tehneelle aluetoimistolle.
SPK 10/2019

Lisätietoja erillisessä tiedotteessa.

1. Puolustusvoimien aluetoimisto
2. Siviilipalveluskeskukselle
3. Hakijalle

TÄRKEÄÄ TIETOA
SIVIILIPALVELUKSEEN HAKEUTUVALLE

Asevelvollinen voi hakea siviilipalvelukseen ennen asevelvollisuuslain mukaista palvelusta, sen aikana tai
sen jälkeen. Hakemusta ei saa tehdä ennen kutsuntoja (Siviilipalveluslaki 12§). Kutsunnassa hakemus
toimitetaan kutsuntalautakunnalle ja asevelvollisen ollessa palveluksessa joukko-osaston komentajalle ja
muulloin puolustusvoimien aluetoimistolle tai siviilipalveluskeskukselle.
Siviilipalvelushakemus on käsiteltävä viipymättä. Kutsuntalautakunnan tai puolustusvoimien
aluetoimiston on hyväksyttävä hakemus, jos se täyttää Siviilipalveluslain 12 §:ssä asetetut vaatimukset.
Joukko-osaston komentajan ja siviilipalveluskeskuksen on toimitettava saapunut hakemus hyväksymistä
varten puolustusvoimien aluetoimistolle. (Siviilipalveluslaki 13§).
Aluetoimisto hyväksyy hakemuksesi (käsittelyaikaa voit tiedustella suoraan aluetoimistosta, yhteystiedot
löytyvät täältä: www.puolustusvoimat.fi) ja lähettää sen jälkeen siitä kopion Siviilipalveluskeskukseen.
Siviilipalveluskeskuksessa tietosi siirretään siviilipalvelusrekisteriin. Siviilipalveluskeskus määrää sinut
aloittamaan palveluksesi hakemuksen hyväksymisvuoden tai kahden sitä seuraavan kalenterivuoden
kuluessa, jollei sinulle myönnetä lykkäystä. Palveluksen alkamista koskeva määräys lähetetään yleensä
noin 3-5 kuukautta ja vähintään kaksi kuukautta ennen palveluksen alkua.
Kun hakemuksesi on hyväksytty ja tietosi siirretty sähköiseen siviilipalvelusrekisteriin voit esittää oman
erätoiveen siviilipalvelusvelvollisten Omasivari-sovelluksen kautta. Tee erätoive myös, vaikka olet
merkinnyt sen siviilipalvelushakemukseen. Koulutusjaksojen alkamisajankohdat ja ajantasaisen
erätilanteen löydät sekä Omasivarista että kotisivuiltamme. Omasivarissa myös tarkistat ja täydennät
omat yhteystietosi. Suoran linkin Omasivariin löydät kotisivultamme www.siviilipalveluskeskus.fi.
Kotisivuilla löydät myös tietoa avoimista palveluspaikoista, muuta tietoa siviilipalveluksesta ja
siviilipalveluksen suorittamisesta sekä Siviilipalveluskeskuksen yhteystiedot.
Toivomme, että hankit palveluspaikan ennen koulutusjakson alkamista. Olet etusijalla saamaan paikan
toivomastasi erästä, kun sinulla on työpalvelupaikka valmiina (=allekirjoitettu sitoumus).
2-5 viikkoa ennen palveluksen alkua saat postitse matkaliput Lapinjärvelle sekä infokirjasen, jossa on
tietoa siviilipalveluksen ja koulutuksen sisällöstä, ennen Lapinjärvelle saapumistasi huomioitavista
asioista, vapaa-ajanvietosta, ruokailusta, majoituksesta jne. Voit myös tutustua infokirjaseen etukäteen
kotisivuillamme klikkaamalla kohtaa ”Tervetuloa siviilipalvelukseen”.
Jos haluat anoa lykkäystä, toimita Siviilipalveluskeskukseen kirjallinen vapaamuotoinen lykkäyshakemus
tarvittavine selvityksineen lykkäyksen tarpeellisuudesta (esim. opiskelutodistus, lääkärinlausunto). Myös
tästä löydät lähempää ohjeistusta kotisivuillamme.
Siviilipalvelukseen voidaan määrätä vain palveluskelpoinen palvelusvelvollinen. Jos
palveluskelpoisuudessasi on tapahtunut muutos, lähetä lääkärinlausunto, jossa lääkärisi ottaa kantaa
palveluskelpoisuutesi diagnooseineen Siviilipalveluskeskukseen, mieluiten vähintään neljä viikkoa ennen
palveluksen alkamista. Siviilipalveluksessa palveluskelpoisuutta arvioidaan Puolustusvoimien
Terveystarkastusohjeen TTO 2012 kriteereihin perustuen.
Kaikkien palvelusvelvollisten terveys tarkastetaan Siviilipalveluskeskuksessa koulutusjakson aikana.
Muista aina ilmoittaa syntymäaikasi ja yhteystietosi, kun asioit Siviilipalveluskeskuksen kanssa.
Yhteystiedot löydät tiedotteen toiselta sivulta sekä kotisivuiltamme www.siviilipalveluskeskus.fi.
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TÄRKEÄÄ TIETOA
TÄYDENNYSPALVELUKSEEN HAKEUTUVALLE

Täydennyspalvelukseen on velvollinen osallistumaan siviilipalvelusvelvollinen, joka on suorittanut
asevelvollisuuslain tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain mukaisen palveluksen ja
jonka hakemus siviilipalvelukseen on hyväksytty mainitun palveluksen suorittamisen jälkeen.
Siviilipalveluskeskus järjestää täydennyspalvelusta koulutuksena ja käytännön harjoitteluna.
Siviilipalveluskeskus määrää täydennyspalveluksen ajankohdasta, täydennyspalveluspaikasta ja
palveluksen kestosta.
Aluetoimisto hyväksyy hakemuksesi (käsittelyaikaa voit tiedustella suoraan aluetoimistosta, yhteystiedot
löytyvät täältä: www.puolustusvoimat.fi) ja lähettää sen jälkeen siitä kopion Siviilipalveluskeskukseen.
Siviilipalveluskeskuksessa tietosi siirretään siviilipalvelusrekisteriin. Siviilipalveluskeskus lähettää
sinulle määräyksen täydennyspalvelukseen 12 kuukauden kuluessa siviilipalvelushakemuksen
hyväksymisestä, jollei sinulle myönnetä määräaikaista vapautusta määrätystä täydennyspalveluksesta.
Kun hakemuksesi on hyväksytty ja tietosi siirretty sähköiseen siviilipalvelusrekisteriin voit esittää oman
erätoiveen Omasivari-sovelluksen kautta. Täydennyspalveluskoulutusten ajankohdat ja ajantasaisen
erätilanteen löydät sekä Omasivarista että kotisivuiltamme. Omasivarissa myös tarkistat ja täydennät
omat yhteystietosi. Suoran linkin Omasivariin löydät kotisivuillamme www.siviilipalveluskeskus.fi.
Täydennyspalveluksesta voi anoa vapautusta, jos vapautus on erittäin tarpeellinen perheolojen,
taloudellisten olojen, ammatin tai elinkeinon vuoksi, jos opintojen aloittaminen tai eteneminen
vaikeutuisi tuntuvasti ilman vapautusta, jos täydennyspalvelus haittaisi vakavasti velvollisen työnantajan
toimintaa tai muun erityisen henkilökohtaisen syyn vuoksi.
Vapautusta on haettava kirjallisesti Siviilipalveluskeskukselta vapaamuotoisella hakemuksella.
Hakemuksen tulee sisältää syy vapautuksen tarpeellisuudesta liitteineen, yhteystiedot, allekirjoitus ja
henkilötunnus. Määräaikainen vapautus koskee vain vapautuspäätöksessä yksilöityä täydennysjaksoa.
Määräaikaisen vapautuksen päätyttyä velvolliselle lähetetään uusi määräys täydennyspalvelukseen.
Täydennyspalvelukseen voidaan määrätä vain palveluskelpoinen palvelusvelvollinen. Jos
palveluskelpoisuudessasi on tapahtunut muutos, toimita lääkärinlausunto, jossa lääkärisi ottaa kantaa
palveluskelpoisuutesi diagnooseineen Siviilipalveluskeskukseen, mieluiten vähintään neljä viikkoa ennen
palveluksen alkamista. Siviilipalveluksessa palveluskelpoisuutta arvioidaan Puolustusvoimien
Terveystarkastusohjeen TTO 2012 kriteereihin perustuen. Täydennyspalveluksen aikana
Siviilipalveluskeskuksessa ei järjestetä lääkärintarkastusta.
Täydennyspalvelusvelvollinen ei voi hakea asevelvollisuuslain mukaiseen palvelukseen sen jälkeen kun
hän on aloittanut täydennyspalveluksen eikä enää sen vuoden päätyttyä, jolloin
täydennyspalvelusvelvollinen on täyttänyt 28 vuotta.
Muista aina ilmoittaa syntymäaikasi ja yhteystietosi, kun asioit Siviilipalveluskeskuksen kanssa.
SIVIILIPALVELUSKESKUKSEN YHTEYSTIEDOT:
Siviilipalveluskeskus
Latokartanontie 97
07810 INGERMANINKYLÄ
puhelin: 0295 0295 00 (ma-pe klo 9–11 ja 13-15)
kirjaamo.siviilipalvelus@ely-keskus.fi (hakemukset)
vastaus.siviilipalvelus@ely-keskus.fi (yleiset kysymykset siviilipalveluksesta)
www.siviilipalveluskeskus.fi
TIEDOTESIVUJA EI LIITETÄ SIVIILIPALVELUSHAKEMUKSEEN
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