Bästa användare av det elektroniska civiltjänstregistret SivariWeb på tjänstgöringsplatserna
Sivariweb har utvecklats under det senaste året. Vi strävar fortfarande till allt mer automatiserade
och elektroniska procedurer vilket syns hos användaren inte bara som förändringar i systemet utan
också som förbättrad användbarhet.
I Sivariweb har tagits i bruk kommunikation via Suomi.fi-tjänsten, i första hand för
civiltjänstgörarna men senare kommer tjänsten att utvecklas till att omfatta också
tjänstgöringsplatserna. Målsättningen är att märkbart minska på mängden papperspost så att så
småningom allt det material som bildas i Sivarweb sänds elektroniskt. Den elektroniska
förbindelseblanketten, som togs i bruk i fjol, har nu fått sitt slutliga format och såväl
tjänstgöringsplatsen som tjänstgöraren (via Omasivari) undertecknar förbindelsen elektroniskt. Man
kan nu också spara förbindelsen som halvfärdig och förbindelsen kan flyttas mellan
tjänstgöringsplatsen och Civiltjänstcentralen innan det slutliga godkännandet.
En synlig förändring för tjänstgöringsplatsen är kommunikationen som hämtats till inledningssidan
och det att meddelandena ändras till HTML-format vilket möjliggör ett mera användarvänligt
meddelandeformat. Till förbättringen av datasäkerheten hör virusskanningen av bilagor (till
exempel i samband med ansökan om ersättning för inkvarteringskostnader). Tjänstgörarens
hemförlovning har förenklats och sker numera som en helhetsåtgärd antingen via tjänstgörarens
administreringsuppgifter eller på framsidan via tjänstgörarens händelser.
Omasivari-applikationen som används av civiltjänstgörarna har breddats på gällande användningen
och innehållet. Tjänstgörarna kan nu skriva in sig i Omasivari genast efter att deras
civiltjänstansökan har godkänts och efter det är Omasivari alltid tillgängligt. Den egna
tjänstgöringshistorian med tillhörande beslut finns alltid tillhanda, likaså är det hela tiden möjligt att
upprätthålla de egna uppgifterna. De händelser som hänför sig direkt till tjänstgöringen är dock
tillgängliga endast under den aktiva civiltjänsttiden.
En ny civiltjänstlag trädde i kraft 1.5.2019. Den största förändringen för tjänstgöringsplatsen gäller
ändringen av ersättningen för inkvarteringskostnaderna. Förändringen omfattar nya
kommungrupper samt en euromässig förhöjning av ersättningen.
I en snar framtid kommer administrationen av tjänstgörarnas färdbiljetter att utvecklas och
kombineras med deras ansökningar om permissioner via Omasivari. Vi strävar till att automatisera
beställningen och behandligen av VR:s, Matkahuoltos och de övriga aktörernas biljetter så långt det
är möjligt. Relationen och rollfördelningen mellan tjänstgöringsplatsens ansvars- och
kontaktpersoner finns också på agendan. Vi tror att de här förändringarna underlättar och förenklar
arbetet med förverkligandet av civiltjänsten på tjänstgöringsplatsen.
Ett stort tack till Er alla som använder SivariWeb på tjänstgöringsplatsen för samarbetet och den
respons ni framfört. Vid behov kan ni naturligtvis även i fortsättningen kontakta Civiltjänstcentralen
om ni har frågor gällande registret.
Vi önskar er en Solig sommar och avkopplande semestertider.
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