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Katseet koulutustoimintaan

Merkittävä lakialoite

Logistiikkajärjestelmä muuttuu

Aslak auttaa muutoksessa

Parisuhdereissulla arjen yläpuolelle

Logistiikkauudistus teettää paljon 
työtä eri puolustushaaroissa.
Kuvat Samuli Vahteristo ja puolus-
tusvoimat
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uolustusvoimauudistuksen henkilöstösuunnitelma jul-
kaistiin lokakuun alussa. Muutoksen kohteeksi tässä 
vaiheessa joutuu hieman yli 800 henkilöä. Samanaikai-
sesti on avoimena noin 400 tehtävää. 

Suunnittelukausi jatkuu ja tehtäviä avautuu lisää, jotenka mah-
dollinen irtisanottavien määrä on merkittävästi pienempi kuin 
alustavat uhkakuvat näyttivät. Tällainen pahimpia ennusteita pa-
rempi tulos viestii kohtuullisesta henkilöstösuunnittelusta ja toi-
mivasta yhteistyöstä henkilöstöedustajien kanssa, vaikka ongel-
miakin on matkalla ollut.
Vaikka uudistuksen alkuvaihe on mennytkin positiivisesti, ei Puo-
lustusvoimauudistus ole vielä valmis. Jokainen muutoksen kou-
riin joutuva on liikaa, ja henkilöstösuunnittelua on jatkettava yh-
teistyössä järjestöjen kanssa.
Muutoksen kohteiksi on viimeistään nyt tunnustettava myös 
Puolustusvoimien palvelukseen jäävä henkilöstö, sillä paikka-
kunnan vaihdoksia on tulossa tuhansia. Työpaikan siirtyminen 
satojen kilometrien päähän on siirtyvälle henkilölle ja hänen lä-
heisilleen oikeasti iso muutos. Jo pelkästään asunnon myynti 
paikkakunnalta, jolta varuskunta on lakkautettu, saattaa aihe-
uttaa merkittävät taloudelliset menetykset. Lisäksi tulevat puo-
lison työpaikan vaihto-ongelmat ja lasten sopeutuminen uuteen 
ympäristöön.
Puolustusvoimien on taisteltava myös uudistuksen jälkeen hy-
vän ja houkuttelevan työnantajan asemasta. Henkilöstöllä ole-
vaa osaamista ei saa menettää, ja myös jatkossa palvelukseen 

Uudistuksen 
henkilövaikutukset 
selviämässä

tulee saada hyvää ainesta. Puolustusvoimauudistuksen haitta-
vaikutuksia voidaan ja myös pitää lieventää kaikkia mahdollisia 
keinoja käyttäen. Viimeistään nyt on sovittava konkreettisesti 
”muutosturvasta” myös Puolustusvoimiin jäävän henkilöstön 
osalta. Tarvitaan yhteiskunnan tukea muun muassa varainsiir-
toveron poistamiseksi siirtovelvollisilta, perheiden tukipaketteja 
siirtymään joutuneille ja erityisesti kaikki mahdolliset joustavat 
elementit työaikasopimuksiin. 
Puolustusvoimien henkilöstö miettii parhaillaan lopullista ratkai-
suaan. Mikä on minulle ja perheelleni sopivin ratkaisu? Otanko 
tarjotun tehtävän vastaan? Pystymmekö muuttamaan vai lähden-
kö reppuriksi? Tämän ratkaisun tekeminen edellyttää, että kaikki 
päätökseen vaikuttavat tekijät ovat tiedossa. 
Muutoksen kohteena olevien tukipaketit ovat jo tiedossa, mutta 
uudelleen sijoitettavien osalta näin ei ole.
Toivottavasti tämän tyyppinen Puolustusvoimien kehittäminen eli 
lakkauttamiset loppuvat edes joksikin aikaa. Toistuva ”pelaami-
nen” henkilöstön ja heidän perheidensä tulevaisuudella ei ole 
mukavaa.

  Antti Kuivalainen
  puheenjohtaja
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P
äällystölehti käsitteli taannoin tut-
kimusta, jossa isolla organisaatio-
muutoksella todettiin olevan mer-
kittäviä vaikutuksia henkilöstön 

hyvinvointiin ja jopa mielenterveyteen. Toi-
saalta lakkautettavissa joukko-osastoissa 
ollaan tilanteessa, jossa itsekin muutok-
sen ja pahimmillaan irtisanomisen kohtee-
na oleva terveydenhuoltohenkilöstö kohtaa 
samassa tilanteessa olevia asiakkaitaan. 
Miten auttajat tästä selviävät, ja riittävät-
kö terveydenhuollon omat resurssit haas-
teiden hoitamiseen? Kävimme kysymässä 
Puolustusvoimien lääkintäjohdolta, miten 
suureen muutokseen on varauduttu.
- Kun päätökset lakkautettavista joukko-
osastoista julkistettiin, lääkintäjohto halusi 
tukea näiden joukko-osastojen yhteydessä 
toimivien terveysasemien henkilökuntaa. 
Kiersin terveysasemat samoin tein ja kes-
kustelimme henkilöstön kanssa tulevasta 

Epänormaali reagointi epänormaalissa tilanteessa on normaalia

”Älä häpeä hakea apua”
Teksti: Matti Vihurila  Kuvat: Samuli Vahteristo

asiakkaistaan, vaikka oma tulevaisuus olisi-
kin epävarma.
- Hoitoalalle hakeutuneet usein ajattelevat, 
että heidän täytyy jaksaa kaikissa tilanteis-
sa, Viitanen sanoo.
Hän on käynyt pitämässä lakkautettavien 
joukko-osastojen henkilöstölle ja esimiehil-
le suunnatun koulutuspaketin otsikolla ”Yk-
silön sopeutumien muutokseen: voimava-
rat ja palautuminen”. Yksi sen keskeisistä 
ajatuksista muistuttaa, että on tavanomais-
ta reagoida voimakkaasti poikkeustilantee-
seen ja toisaalta se, että vaikeistakin asi-
oista selvitään. 
- Epänormaali reagointi epänormaaliin tilan-
teeseen on normaalia käytöstä. Vaikeuk-
sista huolimatta elämä kyllä kantaa pitkällä 
aikajänteellä. Meillä jokaisella on omat ank-
kurimme, ja muutoksessa tuntuu siltä, että 
ne pettävät ja joudumme tuuliajolle. Mitä 
nopeammin pääsemme eroon siitä ajatuk-
sesta, miten hyvin asiat olivatkaan ennen 
ja keskitymme nykyhetkeen ja tulevaisuu-
teen, sitä parempi, sillä paluuta entiseen ei 
yksinkertaisesti ole, työterveyspsykologi 
Tomi Viitanen opastaa.

Muutoksen johtaminen 
avainasemassa
Yksittäisten työntekijöiden lisäksi Puo-
lustusvoimauudistus mullistaa myös per-
heiden elämää. Vaikka perheenjäsenten 
hyvinvointi ei suoranaisesti kuulukaan työ-
terveyshuollon vastuulle, sen huomioonot-
taminen kuuluu hoitotyön rutiineihin.
- Yksittäisen potilaskäynnin aikana kartoi-
tetaan myös asiakkaan kokonaishyvinvoin-
tia. Erityisesti jos potilas tulee vastaanotol-
le jonkin orastavaan jaksamisongelmaan 
mahdollisesti viittaavan syyn vuoksi, am-
mattitaitoinen hoitohenkilöstöön kuuluva 
kysyy samalla, mitä lähipiirille, perheyhtei-
sölle kuuluu ja kartoittaa kokonaistilannet-
ta, sanoo hallintoylilääkäri, lääkintäeversti-
luutnantti Rami Heikkilä Pääesikunnasta.
Varautuminen muutokseen on näkynyt työ-
terveyshuollon kehittämisessä jo etupainot-
teisesti. Painopisteenä on ollut suuntautu-
minen moniammatillisuuteen: lääkärin ja 
hoitajan ohella tarjolla ovat mm. fysiote-
rapeutin ja työterveyspsykologin palvelut, 
ja muutostilanteessa näihin panostetaan 
entistä enemmän. Rami Heikkilä kuitenkin 
muistuttaa, että keskeisintä tässä murrok-
sessa on muutoksen ja työhyvinvoinnin joh-

suuresta elämänmuutoksesta. Kesäloman 
jälkeen tein terveysasemille soittokierrok-
sen, ja yllätyin positiivisesti, miten edelli-
sen käynnin aikaiset alakuloiset tunnelmat 
olivat kääntyneet selviytymissuunnitelmien 
kehittelyn suuntaan. Puolustusvoimien ylä-
tasolla tiedostettiin jo etukäteen, että vä-
symisen vaara on olemassa ja että lisära-
haa varataan työterveyshuollon toimintaan 
sekä ostopalveluiden käyttöön. Toistaisek-
si ostopalveluihin ei ole ollut suuremmin 
tarvetta, mutta valmiudet ja kumppanuu-
det ovat olemassa, kertoo Puolustusvoimi-
en ylilääkäri, lääkintäprikaatikenraali Simo 
Siitonen.

Entiseen ei ole paluuta
Työterveyshuollon johtotiimiin kuuluvalla 
työterveyspsykologilla Tomi Viitasella on 
näppituntuma, että hoitoalalla toimivat ha-
luavat olla loppuun saakka huolehtimassa 

Puolustusvoimien ylilääkäri, lääkintäprikaatikenraali Simo Siitonen muis-
tuttaa, että terveysasemien ovet ovat avoinna kaikille apua haluaville ja 
sitä tarvitseville. Puolustusvoimauudistuksen myötä mahdollisesti syn-
tyvään kasvavaan avuntarpeeseen on varauduttu luomalla valmiudet ja 
kumppanuudet työterveyshuollon ostopalveluiden käyttöön.
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Puolustusvoimauudistus tuo muutok-
sia myös Sotilaslääketieteen keskuksen 
(SOTLK) organisaatioon ja henkilöstö-
määrään. Lakkautettavien joukko-osasto-
jen myötä terveysasemien määrä putoaa 
24:stä 18 :aan, ja jatkossa niissä työs-
kentelee 380 henkilöä (nykyisin 525). 
SOTLK:sta tulee uudessa organisaatios-
sa osa Puolustusvoimien logistiikkalaitos-
ta, mutta Puolustusvoimien ylilääkäri oh-
jaa toimialateitse sen toimintaa. Nykyisin 
SOTLK:n organisaatioon kuuluva Lääkintä-
varikko siirtyy Logistiikkarykmentti 2:n alai-
suuteen, ja Lääkintäkoulu liitetään perus-
tettavaan Logistiikkakouluun.

taminen ylätasolla. Hyvin hoidettuna tämä 
antaa mahdollisuudet eri osa-alueiden toi-
minnan onnistumiselle. Yhdeksi esimerkik-
si tästä nousee tiedottaminen.
- Se on hoidettu hyvin, ennakoivasti.  Yksi 
muutoksen peruspilareita on se, että tiedo-
tetaan luvattuna aikana, vaikkei mitään uut-
ta olisikaan kerrottavana.
Myös Päällystön Naisten Liiton kädenojen-
nus muuttajille saa kiitosta lääkintäjohdol-
ta.
- Osaan arvostaa sitä, että ns. kolmas sek-
tori haluaa rakentaa omaa kontaktipintaa 
muutoksen kohteeksi joutuville, Simo Siito-
nen sanoo.  

Terveysasemien ovet ovat 
avoinna
Pääesikunnan henkilöstöosasto on julkais-
sut ”Muutoksen käsikirjan”, joka on luet-
tavissa Tornissa. Sieltä on löydettävissä 
mm. muutokseen sopeutumiseen liittyvää 
aineistoa. Mitä neuvoja asiantuntijat itse 
haluaisivat antaa?
- Älkää eristäytykö, olkaa vuorovaikutuk-
sessa, sillä ette te ole tässä yksin, koros-
taa työterveyspsykologi Tomi Viitanen.
- Välittäkää kaverista, ja hakekaa rohkeasti 
apu myös itsellenne, sanoo lääkintäeversti-
luutnantti Rami Heikkilä.
- Älä häpeä hakea apua, kannustaa lääkin-
täprikaatikenraali Simo Siitonen.
He kaikki haluavat painottaa, että varus-
kuntien terveysasemien ovet ovat avoinna 
apua haluaville ja sitä tarvitseville.

- Millään näillä uudistuksilla tai organisaa-
tiomuutoksilla ei ole käytännön vaikutusta 
puolustusvoimien lääkintähuollon toimin-
taan. Hyväksi ja kustannustehokkaaksi 
osoittautunut lääkintähuollon keskitetty 
malli säilyy, ja varusmiehille ja palkatulle 
henkilöstölle on tarjolla samat laadukkaat 
terveydenhuollon palvelut kuin aiemminkin. 
Varusmiehet pääsevät jatkossakin tervey-
denhuollon ammattihenkilön vastaanotolle 
saman päivän aikana ja tarvittaessa eri-
koislääkärin tutkittavaksi viikossa, vakuut-
taa Puolustusvoimien ylilääkäri, lääkintäpri-
kaatikenraali Simo Siitonen

Organisaatiomuutos 
ei vaikuta lääkintä-
huollon toimivuuteen

Työterveyshuollon johtotiimiin 
kuuluvat työterveyspsykologi 
Tomi Viitanen (vas.) ja hallintoyli-
lääkäri, lääkintäeverstiluutnantti 
Rami Heikkilä painottavat, että 
muutostilanteessa mennyttä on 
turha haikailla takaisin. On pa-
rempi keskittyä nykyhetkeen ja 
tulevaisuuteen, sillä paluuta enti-
seen ei yksinkertaisesti ole.
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P
uolustusvoimauudistuksen hen-
kilöstösuunnittelun ensimmäinen 
vaihe saatiin päätökseen. Tyyty-
väisyyttään lähtökohtaa parem-

paan tulokseen ei kukaan korkeista esi-
miehistämme voinut pidätellä: muutoksen 
kohteeksi joutuneita henkilöitä oli huomat-
tavasti ennakkoarvioita vähemmän.
Uudistus koskettaa kuitenkin suurempaa 
joukkoa, tuhansia ihmisiä, jotka jatkavat 
jossain Puolustusvoimien palveluksessa. 
Lukuisia muuttokuormia liikahtaa, ja lak-
kautettavien joukko-osastojen reppurijou-
kot ajelevat tulevaisuudessa syys- ja talvi-
keleissä luonnonolosuhteita ja hirvieläimiä 
väistellen kodin ja palveluspaikan välillä. 
Tukitoimet eivät ulotu vaimon työpaikan ha-
kuun ja lasten koulunkäynnin järjestelyihin 
- siis jokapäiväiseen ja elintärkeään toimin-
taan perheyhteisössä.
On pakko kuitenkin olla ilonpilaaja ja pala-
ta henkilöstösuunnittelun toteuttamiseen 
ja ennen kaikkea suunnittelun johtamiseen 
joukoissa. Ensinnäkin on hämmästyttävää, 
kuinka monella eri tavalla Pääesikunnan 
selkeää ohjetta henkilöstösuunnittelun to-
teuttamisesta tulkittiin. 
Puolustusvoimia pidetään yleisesti, ja Puo-
lustusvoimat on sitä itsekin julistanut, joh-
tamisen kärkiosaajana Suomessa. Ainoa 
paikka koko valtakunnassa, missä johta-
mista oikeasti opetetaan. Soveltaen voi 
jopa syväjohtamisen taitoja käyttää myös 
johtamisen kulmakivenä työ- ja vaikka yh-

Teksti: Ari Pakarinen  Kuva: Teemu Pulkkinen
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Henkilöstösuunnittelussa tehtiin 
paikoin aivan johtamisen 
perusvirheitä. Perusteet 
jäivät lukematta eikä kaikkia 
voimavaroja otettu mukaan 
suunnitteluun.
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distyselämässä. Se on ihmisten johtamista 
- edestä ja omalla esimerkillä.
Henkilöstö ja sen osaaminen on voimavara. 
Sotajoukon johtaja käyttää esikuntaansa. 
Hän antaa päätöksissään perusteet valmis-
telulle. Esikunta hankkii kaiken, viimeisen 
ja parhaan tiedon lopullisen päätöksenteon 
pohjaksi. Minulle opetettiin, että hyökkäys 
ilman kunnollista tiedustelua ja epäsuoraa 
tulta on puuristin arvoinen suoritus.
Henkilöstösuunnittelussa tehtiin paikoin 
aivan johtamisen perusvirheitä. Perusteet 
jäivät lukematta eikä kaikkia voimavaroja 
otettu mukaan suunnitteluun. Ryhmän joh-
taminen ei onnistunut paljon isompien ko-
konaisuuksien johtajiksi koulutetuilta soti-
lailta.
Jääräpäisesti pienessä piirissä ja salaisuu-
den verhoon kätkeytyen tehtiin henkilöstön 
kohdentamisia. Epäilen, että tulevien orga-
nisaatioiden osaamista ei pystytty rakenta-
maan parhaalla mahdollisella tavalla. Hä-
viäjä lopulta on Puolustusvoimat 1.1.2015 
alkaen.  

Henkilöstöedustajien osaaminen henkilös-
töasioissa sivuutettiin joissakin suunnit-
teluryhmissä täydellisesti. Heille ei jaettu 
tietoja etukäteen valmistautumista varten. 
Alkeellisimmatkin yhteistoimintamenettelyn 
periaatteet ja henki unohdettiin hetkessä. 
On nimittäin niin, että käskyihin kirjatut päi-
vämäärät ja käskyt pitää yhteistoimintako-
kouksia eivät pelkästään ole oikeata yhteis-
toimintaa lain ja sopimuksen tarkoittamalla 
tavalla.
Vastapainona löytyy onneksi hyviä johta-
missuorituksia. Siellä, missä hätä oli suurin 
eli lakkautettavissa joukko-osastoissa, siel-
lä olivat myös suuret johtajat, suoraselkäi-
set komentajat, esikunta- ja henkilöstöpääl-
liköt. Eivätkä olleet huonoja henkilöstön 
edustajatkaan, jotka viisaasti otettiin mu-
kaan asiantuntijoina suunnitteluun. Oli ha-
vaittavissa oikeaa, aitoa ja jatkuvaa yhteis-
toimintaa selviytymispolkujen etsimisessä. 
Nämä havainnot Päällystöliitto on tuonut 
työnantajankin tietoon.
Rakenteilla ei ole yhden yön ihme, vaan uu-
sia Puolustusvoimia rakennetaan jokunen 
vuosi tästä eteenpäin. Se antaa jäsenille 
lisää pelivaraa tulevaisuuden suunnitelmiin.

 

Täydellinen
johtamissuoritus?
Ei ihan 
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elmikuussa 2012 henkilöstölle il-
moitettiin Puolustusvoimauudis-
tuksen perustelut ja erityisesti 
niiden henkilöstövaikutukset niin 

rauhanajan kuin myös poikkeusolojen orga-
nisaatioihin. Työryhmä 15:n laskelmien mu-
kaan Puolustusvoimien henkilöstökokoon-
panoissa tarvitaan noin 8 200 sotilasta ja 
4 100 siviiliä, jotta selvitään rauhanajan 
tehtävistä ja kyetään tuottamaan riittävästi 
johtajareserviä poikkeusolojen organisaati-
oiden tarpeisiin. Henkilöstösuunnittelun 1. 
vaiheessa vaakakuppi on kuitenkin käänty-
nyt eikä tavoitetta sotilaiden määrän osalta 
tultane saavuttamaan, vaan määrä jäänee 
noin 8 000:een. Muutoksilla on suuri vaiku-

Epäoikeudenmukaisuudet 
on korjattava
Teksti: Sakari Vuorenmaa

tus siihen, miten poikkeusolojen organisaa-
tiot tulevat selviämään tehtävistään, mikäli 
tilanne pysyy sotilaiden osalta jatkosuunnit-
telunkin jälkeen em. lukujen tuntumassa. 
Hieman jaksan myös epäillä sitä, saavute-
taanko 2015-organisaatiossa perusyksik-
kötasalla tavoitteena ollut 2,5 kouluttajaa/
joukkue. 
Jatkosuunnittelussa suurena haasteena on 
myös se, että mikäli tehtyjä virheitä hen-
kilösijoitusten osalta ei ryhdytä aktiivisesti 
korjaamaan, niin etenkin kokeneimpien am-
mattisotilaiden osaaminen menetetään tai 
se jää täydellisesti vajaakäytölle. Millään 
keinoilla tai selityksillä ei ole perusteltavis-
sa mm. ne tilanteet, joissa esim. nykyisiä 

OTV8-tasoisia tehtäviä lakkautetaan ja siir-
retään nuorempien, vailla kokemusta olevi-
en hoidettaviksi ja kyseisiä tehtäviä hoita-
via henkilöitä siirretään joukkueenjohtaja/
vast. tasoisiin tehtäviin. Edellä kuvatuissa 
tilanteissa vaikutukset ovat moninaisia; 
työmotivaatio katoaa kokeneilta osaajilta, 
kokemusta vailla olevat eivät selviydy teh-
tävistään ja tuskastuvat työnsä tuloksiin-
sa tai uupuvat työssään, poikkeusolojen 
organisaatioiden johtajatarpeen mukainen 
osaaminen rapautuu, sillä nousujohteinen 
tehtävään valmistava urakehitys tyrehtyy. 
Huolemme on tuotu selkeästi työnantajan 
tietoon kaikilla eri tasoilla ja ymmärrystä 
asiallemme on alkanut löytymään – jatko-
suunnittelun aikana näemme, reagoidaan-
ko asiaan sen edellyttämällä vakavuudella.

Suunnittelun epäkohtia
Henkilöstösuunnittelun 1. vaihe on kaikes-
ta huolimatta sujunut rakentavassa hen-
gessä. Suunnitteluryhmissä on henkilöstön 
toiveita kyetty ottamaan huomioon sijoitet-
taessa henkilöitä 2015-organisaatioihin. 
Työnantajan tilastojen mukaan noin 90 % 
henkilöstöstä vastasi halukkuuskyselyihin, 
ja 65 - 70 % osalta henkilö kyettiin sijoitta-
maan tehtävään, minkä hän oli ilmoittanut 
vaihtoehdoissa sijoille 1 - 3. Useissa tapa-
uksissa halukkuuteen ovat vaikuttanut eri 
osatekijät, mm. oma tai vaadittu osaami-
nen, tehtävän arvioitu vaativuus, halu edetä 
urallaan ja erityisesti mahdollisuudet käydä 
töissä päivittäin nykyiseltä asuinpaikkakun-
nalta. 
Joissain tapauksissa on esitetty myös epäi-
lyksiä siitä, onko työnantajan tarkoitukse-
na ollut edistää henkilön siirtymistä esim. 
eläkkeelle siirtämällä hänet maantieteelli-
sesti organisaatioon tai tehtävään, johon 
ei varmuudella ole osoitettu mitään mielen-
kiintoa halukkuuskyselyn yhteydessä. Tie-
toomme on tuotu myös useita tapauksia, 
joissa ainakin oman tulkintamme mukaises-
ti on toimittu Pääesikunnan antamien käs-
kyjen vastaisesti sivuuttamalla määräykset 
mm. nykyisen tehtävänhoitajan pysymises-
tä tehtävässään, mikäli tehtävä säilyy pää-
osiltaan nykyisellään myös 2015-kokoon-
panoissa. 
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Vastaavaa välinpitämättömyyttä tai kiireen 
aiheuttamaa vauhtisokeutta on esiintynyt 
myös toisessa keskeisessä vaatimukses-
sa olemassa olevan osaamisen kohdenta-
miseksi 2015-kokoonpanoihin. Osaamisen 
kohdentaminen on oma taiteenlajinsa. Sen 
perusteella ei pitäisi mitenkään olla mah-
dollista kohdentaa osaamista vastoin ura- 
ja tehtäväsuunnittelun periaatteita nykyis-
tä tehtävää selkeästi vaatimattomampaan 
tehtävään. Kyseiset menettelyt ovat täy-
dellistä resurssien hukkaamista, ja toisaal-
ta kyseiset toimet koetaan poikkeuksetta 
epäoikeudenmukaisuutena tai jopa muiden 
suosimisena nykyisten osaajien kustannuk-
sella. Pääosa näistä tapauksista on toden-
nettavissa tapahtuneen niissä joukoissa, 
joissa henkilöstön tai henkilöstöedustajien 
osallistumista suunnitteluun rajoitettiin –
eli ei haluttu kuulla asiantuntijoita, joilla on 
parhaat tiedot edustettavistaan henkilöistä 
osaamisen, halukkuuksien ja muiden sijoi-
tukseen vaikuttavien tekijöiden osalta.
Erittäin läheltä suunnittelua seurannee-
na ja siihen osallistuneena olen erityisen 
huolissani myös siitä, mitä tapahtuu kus-
tannuksille, jos henkilöstökokoonpanoihin 
ei tehdä työnantajan itsensä edellyttämiä 
korjaavia toimenpiteitä jatkosuunnittelun 
aikana – takuupalkkalaisten määrää on ky-
ettävä hillitsemään mahdollisimman oikean 
suuntaisilla kohdennuksilla tuleviin tehtäviin 
suhteessa nykytilaan. Takuupalkkaus on 
olennainen osa muutostilanteita, mutta oi-
keudella sen syntymiseen ei ketään nykyis-
tä osaajaa saa kohdella epäoikeudenmu-
kaisesti sijoittamalla henkilö useita luokkia 
alempaan tehtävään.

Uskottavuus palautuu 
oikaisuilla
Suunnittelulle on annettava kritiikkiä ja 
se on myös otettava vastaan avoimesti 
sekä pyrittävä siihen, että ”törkeimmät” 
epäoikeudenmukaisuudet korjataan ja py-
ritään palauttamaan uskottavuus suun-
nittelun perusteisiin. Jatkosuunnittelu on 
käynnissä kaikilla tasoilla, mutta tällä het-
kellä Pääesikunta on asian keskiössä joh-
tuen 1.10.2012 tilanteen ”lukitsemisesta” 
ns. perustilanteeksi jatkossuunnittelun kan-
nalta. Kaikilla hallintoyksiköillä on käytös-
sään omat HKP/TKP-rakenteet 1.10.2012 
tilanteen mukaisesti, ja sen perusteella on 
määritelty mm. muutoksen kohteena ole-
va henkilöstö ja erityisesti joukoille käs-
ketyt organisaatiot sen hetkisen sijoitetun 
henkilöstön mukaisesti. Syksyn aikana 
uudistuksessa jäljelle jääville joukoille tu-
lee määrittää tehtävät, työjärjestykset ja 
erityisesti laatia tehtävänkuvaukset 2015 
vallitsevan tilanteen oletusten perusteella. 

Tässäkin yhteydessä on olennaista huomi-
oida se tosiasia, että tehtävien sisällöt ja 
sitä kautta myös tehtävänkuvaukset tulevat 
elämään erittäin laajasti seuraavien vuosi-
en ajan, koska henkilöstömäärä vähenee, 
mutta tehtävien määrä ei suinkaan vähene 
samassa suhteessa eli työt jaetaan uudel-
leen. 
Tehtävänkuvausten laadinta ja niiden arvi-
ointi tulee työllistämään koko edunvalvon-
takoneemme kuluvan loppusyksyn osalta, 
sillä jo nyt on nähtävissä, että kuvausten 
tulva tulee vain kiihtymään loppuvuotta koh-
den. Avoimien ja tammikuussa hakuun tule-
vien tehtävien vaativuusluokkien on oltava 
selvillä siinä vaiheessa, kun tehtäviin ryhdy-
tään hakeutumaan – samassa yhteydessä 
myös muut palvelussuhteen ehtoihin liitty-
vät palkkaukselliset tekijät pitäisi kyetä il-
moittamaan henkilöstölle, mm. mahdolliset 
lisäpalkkiot yms., joita tehtävässä makse-
taan tai ei makseta. Jatkosuunnittelun yhte-
ydessä ryhdytään myös määräämään hen-
kilöitä suunniteltuihin tehtäviin, ja näidenkin 
osalta on selkeästi ohjeistettu, että luokit-
telemattomaan tehtävään ei henkilöä voida 
määrätä.

Palvelussuhteen 
ehtoja on muutettava 
muutosta tukevaksi

Loppuvuodesta tulee kiireinen kaikilla hal-
linnon tasoilla mm. tehtävien vaativuuden-
arviointityön ja jatkosuunnitteluun osallis-
tumisen osalta. Vaikkakin monet ratkaisut 
keskittyvät ”isolle kirkolle”, ei muillakaan 
tasoilla voida jäädä lepäämään ”laakereil-
la”. Myös paikallistasolla on oltava jatkuva 
valmius tuottaa tukitietoja alue- ja keskus-
tasolla toimiville eri työryhmille jatkosuun-
nittelun tueksi. Joudumme tekemään vie-
lä useita yhteydenottoja ja tietopyyntöjä 
paikallistason toimijoille suunnittelun ede-
tessä. PVUUD:n ”playoff-vaihe” jatkosuun-
nittelun osalta saavuttaa keskeisen virs-
tanpylvään maalis-huhtikuussa 2013, kun 
kaikilla 2015-organisaatioon sijoitetuilla tu-
lisi olla olemassa tehtävänmääräys uuden 
organisaation mukaiseen yksilöityyn tehtä-
vään. Toisaalta valitettavasti osalla henki-
löstöä tulisi olla tieto myös siitä, ettei teh-
tävää 2015-organisaatiosta ole löytynyt. 
Palvelukseen jäävien henkilöiden osalta 
suunnittelu kuitenkin jatkuu vuosia, ja toi-
saalta myös irtisanotuilla on mahdollisuu-
det palata puolustusvoimiin 24 kk:n takai-
sinottovelvoitteen mukaisesti, kun tehtäviä 
jatkossa avautuu eri syistä. Hanskoja ei 
pidä missään vaiheessa pudottaa jäähän, 
vaan pyrkiä kaikesta huolimatta hakemaan 
uusia haasteita ja tehtäviä myös tulevaisuu-
dessa – ”valmennusvastuussa” olevien vel-
vollisuutena on sitten reagoida tilanteisiin, 
joissa roolitukset ovat menneet pieleen. 
Keskushallintotasolla Pääesikunnassa ja 
puolustusministeriössä tullaan ratkaise-
maan loppuvuodesta keskeisimmät asiat, 
joilla on vaikutuksia henkilöstön asemaan 
muutoksessa, ja tässä suhteessa voimme 
vaatia työnantajan suunnalta selkeää vas-
taantuloa tilanteen rauhoittamiseksi, mm. 
kehittämällä palvelussuhteen ehtoja muu-
tosta vastaavasti.

KUNNIAMERKIT KUNTOON

•	Uudet	nauhat	ja	merkkien	asettelu	oikeaan	
	 järjestykseen,	ompelu

•	Pienoiskunniamerkkien,	
	 solkien	ja	kunniamerkkinappien	myynti

SOTAINVALIDIEN	VELJESLIITTO
RATAMESTARINKATU	9	C,	00250	HELSINKI

VAIHDE	(09)	478	500,	EMAIL:keskustoimisto@sotainvalidit.fi
www.sotainvalidit.fi

Puh.	(09)	4785	0209	ja	4785	0207	Fax	(09)	4785	0100
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Pääesikunta ilmoitti 1.10.2012, että 
865 henkilöä olisi muutoksen koh-
teena suunnittelun tässä vaiheessa 

ja sotilaiden osuuden olevan tästä 130 
henkilöä, joista 60 on opistoupseerei-
ta. Julkisuudessa asiaa käsiteltiin koko 
ajan harhaanjohtavasti ja annettiin ihmisil-
le kuva, että koko porukka olisi irtisanot-
tavien listoilla. Näissä tilanteissa kaipaisi 
media-alan ammattilaisilta edes sen ver-
ran osaamista, ettei ”pakkaa” sekoitettaisi 
enempää kuin on tarvis ja toisaalta työn-
antajalta ”pelisilmää” ryhtyä oikaisemaan 
välittömästi virheellistä uutisointia näinkin 
kriittisessä tilanteessa. Väärillä termeillä 
ja terminologialla voidaan sotkea hyvääkin 

Muutoksen kohteena 
koko henkilöstö Teksti: Sakari Vuorenmaa

tarkoittavat asiat tyystin ja aiheuttaa kor-
vaamatonta vahinkoa henkilöstön keskuu-
dessa. Uutisoinnissa paistoi erinomaisesti 
se suuntaus, mitä käsitetään yhteistoimin-
nalla nyky-yhteiskunnassa - irtisanomisia ja 
muita negatiivisia vaikutuksia henkilöstöön 
- ei siis lainkaan niitä myönteisiä asioita, 
joita YT:n yhteydessä voidaan saavuttaa. 
On kiistämätön tosiseikka, että PVUUD:n 
YT:n aikana ainakin irtisanottavien mää-
rään on voitu vaikuttaa myönteisesti aidon 
YT:n omaisilla menettelyillä, kun asiaa tar-
kastellaan vain lukujen valossa: 1 200:sta 
on tultu jo tässä vaiheessa lukuun 865 tai 
jopa sen alle. Jatkosuunnittelun yhteydes-
sä käytävissä neuvotteluissa ja muussa 

Päällystöliiton vieraana oli lokakuun 
alussa eduskunnan puolustusvalio-
kunnan kansanedustajia, alueen kan-

sanedustajia ja Tuusulan kunnan johtoa. 
Maanpuolustuskorkeakoulun täydennys-
koulutus- ja kehittämiskeskuksessa järjes-
tettyyn tilaisuuteen osallistui myös talon 
isäntä, eversti Jyrki Lahdenperä ja evers-
ti Timo Mustaniemi Pääesikunnasta.
Päällystöliitto halusi tuoda Puolustusvoima-
uudistuskeskusteluun ammattijärjestön ja 
sen jäsenten näkökulmaa. Puheenjohtaja 
Antti Kuivalainen ja pääluottamusmies 

toiminnassa on viimeistään nyt keskityttä-
vä myös palvelukseen jäävän henkilöstön 
aseman parantamiseen erityisesti palkka-
uksen pysyvyyden ja siirtymään joutuvien 
aseman kohentamiseksi.
Opistoupseereita on työnantajan tietojen 
mukaan ”muutoksen kohteena” siis 60 
henkilöä, mutta määrä ei ole absoluuttinen 
totuus, sillä oman organisaatiomme tieto-
jen mukaan luku on todellisuudessa noin 
25 henkilöä. Erot selittyvät osin sillä, että 
henkilöstö ei ole vastannut halukkuuskyse-
lyyn tai jopa siitä, että työnantajan tiedot 
”omista” henkilöistään eivät ole lähestul-
koonkaan ajan tasalla. Suurimman eron 
aiheuttaa kuitenkin se, että osa aiemmin 

Päättäjille 
näkökulmaa
Teksti ja kuva: Ari Pakarinen

Sakari Vuorenmaa kertoivat esityksis-
sään muutoksen vaikutuksesta yksittäisen 
opistoupseerin ja hänen perheensä ar-
keen. Muutoksen vaikutukset ovat kaikissa 
tilanteissa merkittäviä ja aina henkinen ja 
taloudellinen haaste perheelle. Timo Mus-
taniemi esitteli osallistujille Pääesikunnan 
johdolla toteutettua henkilöstösuunnittelua 
ja työantajan suunnitelmaa henkilöstön tu-
kemisesta.
Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Jus-
si Niinistö (ps.), valiokunnan jäsen ja kan-
sanedustaja Eero Reijonen (kesk.) sekä 

kansanedustaja Antti Kaikkonen (kesk.) 
pohtivat keskustelun aikana keinoja, joilla 
siirtovelvollisen asemaa voitaisiin helpottaa 
muutostilanteessa.
Tapaamisen jälkeen Niinistö jätti 4.10.2012 
eduskunnassa kirjallisen kysymyksen siitä, 
voitaisiinko ne Puolustusvoimien virkamie-
het, jotka joutuvat vaihtamaan palvelus-
paikkakuntaa, vapauttaa varainsiirtoveros-
ta vähintään Puolustusvoimauudistuksen 
keston ajaksi.

Päällystöliiton puheenjohtaja Antti Kuivalainen ja 
pääluottamusmies Sakari Vuorenmaa selvittivät 
Puolustusvoimauudistuksen epäkohtia kansan-
edustajille. Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja 
Jussi Niinistö kuunteli selvitystä herkällä korvalla 
kansanedustaja Antti Kaikkosen kanssa.
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Kuten useissa yhteyksissä olen todennut, 
”mikään ei ole lopullista ennen hallinnolli-
sia päätöksiä” pitää edelleen paikkansa. 
Halukkuuskyselyssä ilmoitetut asiat ja niis-
sä tapahtuvat muutokset kyetään pääosin 
ottamaan huomioon jatkosuunnittelun yh-
teydessä, kunhan tieto on edunvalvonta-
koneen käytössä ”reaaliaikaisesti”. Esimer-
kiksi jos olet ilmoittanut jääväsi eläkkeelle 
2013 – 2015, mutta jostain syystä  et voi-
kaan käyttää oikeutta, sinut voidaan  ottaa 
huomioon sijoitettaessa henkilöitä organi-
saatioihin jatkosuunnittelun yhteydessä. 
Toinen keskeinen oikeus, mikä henkilöllä 
on ja pysyy, on oikeus hakea jatkosuun-
nittelun yhteydessä avautuvia tai avoime-
na olevia tehtäviä myös laajempien haku-
kierrosten yhteydessä esim. tammikuussa 
2013. Etusijaisuuden varjolla ei voi mis-
sään tilanteessa ohittaa hakijaa, joka on 
selkeästi ”parempi” valinta avoimeen teh-
tävään osaamisensa puolesta. Jos esim. 
muutoksen kohteena oleva KRH-asiantun-
tija hakee avointa lentokonehuoltoupseerin 
tehtävää ja samassa haussa hakijana on 
epäonnistuneen HESUn kohteena oleva ko. 
alan asiantuntija, niin valinta lienee selvä, 
osaaminen ratkaisee.

Eläkeoikeus kannattaa 
varmistaa
Muutoksen kohteena olevan henkilöstön 
osalta on suunnittelun tässä vaiheessa oi-
keus etusijaisuuteen avoimia tehtäviä täy-
tettäessä, mahdollisuus saada irtisanoutu-
miskorvauksena enintään 12 kk:n palkkaa 
vastaava kertakorvaus, mahdollisuus pal-
kalliseen virkavapaaseen työllistymistä 
edistävien toimien suorittamiseksi tai kor-
vausta kouluttautumiseksi toisen työnan-
tajan palvelukseen – muut erityistuet yms. 
tulevat ”valikkoon” keväällä 2013. Mikäli 
uhkana on se, että työpaikkaa puolustus-
voimista ei löydy ennen nykyisen tehtävän 
lakkaamista, on kuitenkin syytä aktiivisesti 
toimimalla hakea tehtäviä aina irtisanomi-
sen voimaantuloon saakka, sillä elämänti-
lanteet muuttuvat ja 2014 lopulla tilanne 
voi olla täysin eri kuin tänään. 

Pidä paikalliset 
henkilöstöedustajat 
tietoisina tilanteestasi
Teksti: Sakari Vuorenmaa

Mikäli irtisanoudut tai teet muita ratkaisuja, 
niin kehotan olemaan riittävän aikaisessa 
vaiheessa yhteydessä työnantajan asetta-
miin tukiorganisaatioihin ja oman järjestön 
edustajiin sekä erityisesti yhteiskunnan 
muihin toimijoihin. Mikäli harkitset tai olet 
jo päätynyt käyttämään eläkeoikeutesi, 
niin varmistu oikeuden olemassa olosta ti-
laamalla eläkelaskelma tai laskelma eläke-
oikeudestasi KEVAlta hyvissä ajoin ennen 
kuin teet varsinaisen irtisanoutumisilmoi-
tuksen nimittävälle viranomaiselle – näin 
vältyt parhaiten yllätyksiltä mm. palkatto-
mien keskeytysten ja alkupalveluksen mah-
dollisten epätyypillisyyksien vaikutuksista 
eläkeoikeuden saavuttamiseen. KEVAn il-
moituksen mukaan laskelmat saa tällä het-
kellä noin 2 kk:n kuluessa tilauksesta joh-
tuen KEVAn tietojärjestelmien päivityksistä 
syksyn 2012 aikana.
Palvelussuhteeseen liittyviä ohjeita ja ma-
teriaalia löydät Päällystöliiton www-jäsen-
sivuilta kohdasta Puolustusvoimauudistus 
ja VES-asiat – mikäli kaipaat jotain lisäma-
teriaalia, laita pyyntö osoitteeseen luotta-
mus@paallystoliitto.fi.
Pyydän, että jokainen ongelmallinen tilan-
ne, johon jatkosuunnittelussa tulee kiinnit-
tää huomiota, ilmoitetaan oman paikallisen 
edustajan kautta aluetasolle ja sieltä kes-
kustasolle. Perustelen pyyntöäni sillä, että 
ratkaisua haettaessa kulloinkin kyseessä 
olevaan asiaan joudumme lähes poikkeuk-
setta joka tapauksessa pyytämään tiedot 
em. tahoilta ennen lopullista ratkaisua. 
Jatkosuunnitteluun liittyen PEHENKOS tu-
lee antamaan ohjeet eri tasoille marras-
kuun puolivälin paikkeilla, ja tällöin myös 
meillä tulee olla tiedossamme ne epäsel-
vyydet sekä muut tavoitteet, joihin pyrim-
me jatkosuunnittelun yhteydessä. Edus-
tajakokoukseen osallistuvien yhdistysten 
edustajien tulee tuoda kokoukseen muka-
naan myös niitä näkemyksiä, joiden eteen 
liiton katsotaan tarvitsevan toimia tulevien 
lähivuosien aikana – miten turvaamme jä-
senistömme asemaa parhaalla mahdollisel-
la tavalla tulevien haasteiden edessä aina 
2020-luvulle mentäessä.

mainitusta 60 opistoupseerin joukosta on 
kuitenkin tehnyt päätöksen jäädä eläkkeel-
le ennen 1.1.2015 tai viimeistään vuoden 
2015 aikana. Eläkeoikeuden saavuttavien 
ja saavuttaneiden osalta määrittelyt ovat 
paikallisissa ja alueellisissa suunnitteluissa 
ymmärretty osin väärin ja tämän johdosta 
määrissä on epätarkkuuksia. Jatkosuun-
nittelun yhteydessä pyrimme siihen, että 
luvut ja tulkinnat saadaan yhteneväisiksi 
järjestön ja työnantajan eri tahojen välillä, 
jolloin osin turhalta suunnittelulta voitai-
siin välttyä tulevaisuudessa. Osaltaan on-
gelman on myös aiheuttanut ylivahvuuden 
määrittelyyn liittyneet rajaukset reunaehto-
jen määrittelyn yhteydessä – henkilö voi-
daan määrätä ylivahvuuteen enintään vuo-
deksi, kuitenkin enintään eläkeoikeuden 
saavuttamiseen saakka, mikäli henkilö on 
irtisanoutunut ennen 1.1.2015. Rajaus on 
ymmärretty osin väärin puolin jos toisin, ja 
toisaalta rajoituksen johdosta henkilöt ovat 
jättäneet irtisanoutumispäätöksensä ja il-
moituksen eläkkeelle jäämisestä myöhem-
pään aikaan syystä, että heillä olisi mahdol-
lisuus palvella edes 2015 loppuun ja siten 
mahdollisesti vaikuttaa siihen, mitkä vuo-
det ovat mukana eläkkeen laskennassa. 
Kyseistä rajausta ja sen suhdetta henkilön 
sijoittamistarpeelle vuoden 2015 osalta tu-
lee kyetä tarkastelemaan yhdessä järjestö-
jen ja työnantajan välillä jatkosuunnittelun 
aikana. Kehotan samalla myös kaikkia jä-
seniämme ja henkilöstöedustajia pitämään 
yllä ajanmukaisia seurantatietoja koko jat-
kosuunnittelun ajan – tässä seurannassa 
lähtökohtatilanteena tulee olla 1.10.2012 
mukaiset tiedot ja niissä tapahtuvat muu-
tokset yksilöiden ja 2015 organisaatioiden 
tilanteissa.

Eläkkeellelähdöt
hankaloittavat 
suunnittelua
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K
uluva vuosi 2012 alkaa olla kou-
lutustoiminnan osalta pian ohi, 
ja katseet on käännetty vuoden 
2013 koulutustoiminnan suunnit-

teluun. Tänä vuonna liiton omat koulutus-
tilaisuudet olivat todella suosittuja, mikä 
olikin odotettavaa, koska Puolustusvoima-
uudistuksen ratkaisumalli helmikuussa jul-
kaistiin.  Kuluvan vuoden saldona on se, 
että noin 340 päällystöliittolaista henkilös-
töedustajaa on osallistunut joko liiton omiin 
tai pääsopijajärjestö JUKO ry:n järjestämiin 
koulutustapahtumiin. Vuoden 2012 koulu-
tettavien määrää tarkasteltaessa kokonais-
saldoon voi olla tyytyväinen: kasvua edelli-
sestä vuodesta on yli 40 henkilön verran. 
Erityisen ilahduttavaa oli se, että loppuvuo-
desta koulutukseen saatiin mukaan myös 
sellaisia luottamusmiehiä ja yhteistoiminta-
edustajia, joita ei ole näkynyt koulutuksissa 
aiemmin tai ei ainakaan moneen vuoteen.
Koulutuksellisesti vuotta 2012 on saadun 
kurssipalautteen perusteella pidettävä var-
sin onnistuneena, ja vuoden 2013 koulu-
tuksen sisältöä on suunniteltu samankal-
taiseksi: kurssien teemoina ovat kulloinkin 
ajankohtaiset aiheet ja niiden kouluttami-
nen. Ensi vuodelle on suunnitelmissa jär-
jestää liiton koulutustilaisuuksia kutakuin-
kin sama määrä kuin aiempina vuosina. 
Vuonna 2013 on suunniteltu pidettäväk-
si merivoimien, ilmavoimien, maavoimien 
sekä rajan alueelliset luottamusmies- ja yh-
teistoimintapäivät. Koulutustarjontaan on 
myös suunniteltu luottamusmies- ja yhteis-
toiminnan jatkokurssit sekä keväälle että 
syksylle, ja näiden ohjelma tarkentuu kurs-
silaisten esittämien toiveiden mukaan. Sen 
lisäksi ensi syksylle on suunniteltu pidettä-
väksi laivalla alueelliset luottamusmies- ja 
yhteistoimintapäivät, jonne pyritään kokoa-
maan noin 70 henkilöstönedustajaa kaikis-
ta eri puolustushaaroista sekä rajavartiolai-
toksesta.
Jatkamme ensi vuonna Upseeriliiton kans-
sa koulutusyhteistyötä, ja järjestämme 
luottamusmiehille muun muassa päivän 
kestävän koulutuksen, jonka tarkoituksena 
on täydentää luottamusmiehen peruskurs-
sin tietoja. Päivän aikana perehdytään Puo-
lustusvoimien luottamusmiesperusteisiin 
ja pureudutaan virastokohtaisiin sopimus-
määräyksiin. JUKO ry:n järjestämissä luot-
tamusmiesten peruskoulutuksissa, jotka 

  Koulutustoiminnassa 
katseet on käännetty 
 vuoteen 2013   Teksti: Marko Jalkanen  Kuva: Ari Pakarinen

on tarkoitettu koko valtion sektorille, ei vi-
rastokohtaisiin sopimuksiin perehtymiseen 
ole ymmärrettävästi aikaa. Päällystöliiton 
ja Upseeriliiton järjestämä Luottamusmies-
ten koulutuspäivä (yt. UNK) on tarkoitettu 
erityisesti niille luottamusmiehille, jotka 
ovat aloittaneet puolustusvoimissa luotta-
musmiehenä lähivuosina. Koulutuspäivä 
sopii myös muillekin luottamusmiehille, jot-
ka haluavat kertausta eri virastokohtaisten 

sopimusmääräysten perusteista. Koulutus-
tilaisuus ei edellytä LM-peruskurssin tai ai-
empien kurssien suorittamista.
Sekä Puolustusvoimat että Rajavartiolai-
tos ovat parhaillaan muutoksessa. Tämän 
johdosta on erityisen tärkeää, että henki-
löstönedustajilla on nyt tiedossa työelä-
mää tahdittavat pykälät ja sopimukset. 
Kannustankin kaikkia henkilöstönedustajia 
ensi vuonna mukaan koulutukseen ja aktii-
visuuteen, jotta saamme koulutusvuodesta 
2013 yhtä onnistuneen kuin tänä vuonna. 
Päällystöliiton kursseille osallistuminen ei 
edellytä minkäänlaista aiempaa kurssitus-
ta, vaan kaikille kursseille jokainen henkilö 
on tervetullut.
Ilmoittautuminen kursseille tapahtuu säh-
köisellä lomakkeella liiton verkkosivuille li-
sätyn koulutustarjottimen kautta. Kursseille 
tulee ilmoittautua vähintään neljää viikkoa 
ennen niiden alkamista kyseisen kurssin 
verkkolomakkeella. Kurssitarjontaan kuu-
luvat koulutustilaisuudet ovat työnantajan 
tukemaa palkallista ammattiyhdistyskoulu-
tusta. Palkallista opintovirkavapautta tulee 
hakea työnantajalta vähintään kahta viikkoa 
ennen tilaisuuden alkua. Koulutus on osal-
listujille ilmaista, ja Päällystöliitto maksaa 
matkat kursseille sekä tilaisuuksien ohjel-
maan kuuluvat ruokailut ja majoituksen.
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Päällystöliitto ry:n koulutustilaisuuksia vuonna 2013:	 	 	
	 Ajankohta	 Paikka
Ilmavoimien	alueelliset	LM-	ja	YT-päivät	 23.	–	25.1.2013		 laiva

Merivoimien	alueelliset	LM-	ja	YT-päivät	 12.	–	14.2.2013	 laiva

Maavoimien	alueelliset	LM-	ja	YT-päivät	 20.	–	22.3.2013	 laiva

Rajan	alueelliset	LM-	ja	YT-päivät	 9.	–	11.4.2013	 laiva

Luottamusmies-	ja	yhteistoiminnan	jatkokurssi	LMYTJK	1	 9.	–	11.4.2013	 laiva

Puheenjohtajapäivät		 23.	–	25.4.2013	 laiva	

Syksyn	alueelliset	LM-	ja	YT-päivät	 18.	–	20.9.2013	 laiva

Luottamusmiesten	peruskurssi	(yt.	UNK)	 29.10.2013	 Helsinki

Luottamusmies-	ja	yhteistoiminnan	jatkokurssi	LMYTJK	2	 30.10	–	2.11.2013	 laiva
    

Lisäksi JUKO ry:n järjestämät luottamusmiesten 
peruskurssit vuonna 2013:	 	 	 	
	 22.	–	24.1.2013		 avoin

	 16.	–	18.4.2013	 avoin

	 24.	–	26.9.2013	 avoin

	 12.	–	14.11.2013	 avoin
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Ammattisotilaiden keskuudessa val-
litsee yleinen käsitys siitä, että käs-
ketyssä työtehtävässä ja ohjeiden 

mukaan suoritetussa työskentelyssä ta-
pahtunut vammautuminen, esimerkiksi 
PAK-kuntosuoritteissa, korvataan työn-
antajan vakuutuksesta. Käsityksen muo-
dostuminen on ymmärrettävää, koska 
Puolustusvoimista annetussa laissa sekä 
Tapaturmavakuutuslaissa on säädetty, että 
henkilöllä on oikeus saada korvausta työ-
tapaturmasta. Käytännössä asia ei kuiten-
kaan ole näin, ja tästä meidän olisi syytä 
olla tietoisempia: Valtiokonttorin antama 
vakuutusturva työtapaturmiin ei kata usei-
ta käsketyssä palveluksessa tapahtuneita 
vammautumisia tai korvausperusteet ovat 
vähintäänkin epäselvät.
Nyt Päällystöliiton verkkosivuille on lisätty 
jäsenkysely, johon kannustamme jokais-
ta palveluksessa olevaa päällystöliittolais-
ta ammattisotilasta vastaamaan. Sama 
kysely on osoitettu myös Upseeriliiton 
ja Aliupseeriliiton jäsenille. Kysely liittyy 
Tampereen yliopistossa vakuutustieteitä 
opiskelevan Jaakko Perhovaaran pro 
gradu -tutkielmaan ammattisotilaiden tapa-
turmaturvasta. Perhovaara on Päällystölii-
ton jäsen ja tekee näitä opintoja virkatyön-
sä ohessa. Tutkimuksen tarkoituksena on 
muun muassa selvittää ammattisotilaiden 
tapaturmaturvan laajuutta ja ammattisoti-
laiden tietämystä tapaturmaturvasta.
Kyselyyn vastataan nimettömästi ja se on 
lähetetty myös jäsenistön sähköposteihin: 
vastaa ja vaikuta! Kyselyyn vastaamalla voit 
olla osaltasi vaikuttamassa ammattisotilai-
den tapaturmaturvan ja työturvallisuuden 
kehittämisessä työtapaturmien vähentä-
miseksi. Aikaa vastaamiseen kuluu noin 
10 minuuttia, ja vastausaikaa kyselyyn on 
10.11.2012 saakka.

Vastaa 
ammattisotilaiden 
vakuutusturvaan 
liittyvään kyselyyn 

ja vaikuta
Teksti: Marko Jalkanen

Puolustusvoimauudistuksen suun-
nittelun ensimmäinen vaihe on saa-
tu päätökseen. Tieto omasta teh-
tävästä ja palveluspaikkakunnasta 
on jaettu henkilöstölle. Tyydyttivät-
kö tehdyt suunnitelmat?

O
tsikon kuvaamalla 1X2-menetel-
mällä tehtäviä ei suinkaan jaettu, 
vaikka siltä jostain asianomaises-
ta saattaa tuntuakin. Taustalla on 

lukemattomia tunteja suunnittelua, valmis-
teluja ja kokouksiin osallistumista. Petty-
myksiltäkään ei varmasti ole voitu välttyä.
Päällystöliitto on osallistunut paikallista-
solta asti suunnittelutyöhön antamalla 
asiantuntija-apua sekä seuraamalla Pääesi-
kunnan laatimien PVUUD-käskyjen periaat-
teiden noudattamista.  Suunnittelutilaisuuk-
siin osallistuneet henkilöedustajat eivät 
olleet tekemässä henkilövalintoja. Se on 
niin sanotusti työnantajan tehtävä. Samoin 
perusteet, jolla kyseinen tehtävä kullekin 
on määritelty, antaa työnantaja.
Maakunnista saatujen tietojen mukaan 
tarjottua asiantuntija-apua on hyödynnet-
ty hyvinkin vaihtelevasti. Suunnittelutyötä 
leimaavia asioita olivat kiire ja materiaalin 
saatavuus etukäteen tutustuttavaksi.

Miten jatkossa?

1X2, kouluttajaksi?
Teksti ja kuva: Juha Susi

Päällystöliitto on kouluttanut syksyn aikana 
edunvalvojiaan. Aiheena on ollut jäsenistön 
tiedottaminen ja opastaminen uudistuksen 
liittyvissä asioissa. Kursseilla edunvalvojil-
le on koulutettu, minkälaisia vaihtoehtoja 
henkilöstöllä on käytössään, mikäli suunni-
teltu tehtävä ei tyydytä.  Mikäli jokin uudis-
tukseen tai sinulle suunniteltuun tehtävään 
liittyvä asia askarruttaa, ota yhteys luotta-
musmieheesi. 
Lokakuun tiedottamisen jälkeen on käyn-
nistynyt jatkosuunnittelu, jonka aikana var-
mistuu, mitä tehtäviä aidosti tullaan hoita-
maan vuoden 2015 alusta. Suunnitteluun 
vaikuttavat monet asiat ja tilanteet elävät. 
Ennen uudistusta henkilöstöä siirtyy paik-
kakunnilta toisille, irtisanoutuu, sairastuu 
ja siirtyy toisiin tehtäviin. Näillä kaikilla on 
luonnollisesti vaikutus suunniteltuihin tehtä-
viin. Mikäli suunniteltu tehtävä ei tyydytä si-
nua, nyt on aika vaikuttaa. 
Seuraa aktiivisesti PVAH:n avoimia tehtä-
viä, laita CV kuntoon ja kouluttaudu tarvit-
taessa. 
Osaaminen on avainasemassa. Vaikka 
muutoskeskusteluun joutuneet ovatkin etu-
sijaisia haettaessa avoimia tehtäviä, ei sil-
lä lyödä osaamista korville. Osa henkilöis-
tä on varmasti joutunut toteamaan, ettei 
hänellä ole osaamista suunniteltuun tehtä-
vään. Tähän auttaa jo mainittu täydennys-
kouluttautuminen. Samoin ei tule unohtaa 
takuupalkka-aikana hakeutumista osaamis-
ta vastaavaan tehtävään.
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Yliluutnantti Jani Hiltunen oik. (PKARPR) käy esimie-
hensä yliluutnantti Juuso Oravan kanssa henkilökoh-
taista Yt-menettelyä, jonka perusteena oli suunnitelma 
Hiltusen siirtämiseksi toiseen tehtävään.

Edustajakokous
lähestyyJÄ
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äällystöliiton sääntömääräinen 
edustajakokous pidetään 6. mar-
raskuuta Katajanokan Kasinolla 
Helsingissä. Kokousmateriaali on 

ollut luettavissa liiton jäsensivuilta välileh-
deltä ”Koulutus” ja sieltä sivulta ”Edustaja-
kokous 2012”.  Edustajakokouksen alussa 
julkistetaan liiton hallituksen valinta Vuoden 
Opistoupseeriksi ja palkitaan liiton urheilun 
yleismestaruuden voittanut yhdistys. Edus-
tajakokouksessa käsitellään sääntömää-
räiset asiat kuten liiton vuosikertomus ja 
tilinpäätös vuodelta 2011, jäsenmaksun 
suuruus sekä toiminta- ja talousarvio vuo-
delle 2013. Kokouksessa kuullaan myös 
katsaukset työmarkkinatilanteesta ja muis-
ta ajankohtaisista asioista. 
Lappeenrannan Päällystöyhdistys ry. esit-
tää edustajakokoukselle, että Päällystöliit-
to ottaisi neuvottelutavoitteeksi palkatun 
henkilökunnan opetustehtävissä palvelevi-
en opistoupseerien palkkauksen nostami-
nen OTV6-luokasta OTV6A-luokkaan. Halli-
tus esittää edustajakokoukselle, että aloite 
huomioidaan tulevissa VES-neuvotteluissa.  
Laivaston Päällystöyhdistys ry. esittää 
edustajakokoukselle, että liiton sääntöjen 
5. pykälään tai johonkin muuhun pykälään 
lisätään jäsenyhdistyksille velvoite muuttaa 
sääntöjään siten, että jäsenen jäsenyys 
säilyy Päällystöliitossa aktiivipalveluksen 
jälkeen. Hallitus esittää edustajakokouksel-
le, että aloite otetaan jatkoselvittelyyn, kun 
liiton sääntöjä ja yhdistysrakennetta uudis-
tetaan.
Lisäksi edustajakokous valitsee hallituksen 
toiminnasta eronneen maavoimien edusta-

jan Timo Ahon tilalle uuden jäsenen jäljellä 
olevalle toimintakaudelle.

Muita asioita
Vuoden 2013 Päällystökalenterit postite-
taan jäsenistölle joulukuun Päällystöleh-
den mukana. Joulukuun lehden jakelupäi-
vä on suunnitelman mukaisesti 12.12. 
Viime vuonna toimistolle tuli vuodenvaih-
teen jälkeen paljon ilmoituksia jäsenistöltä, 
että he eivät ole uutta kalenteria saaneet. 
Syykin selvisi, sillä kyseiset jäsenet eivät 
olleet ilmoittaneet liiton toimistolle osoit-
teenmuutostaan. Kätevin tapa tehdä osoit-
teenmuutos on muuttaa henkilötietojaan 
jäsensivujen weblyyti-osiossa. Siellä tehty 
osoitteenmuutos päivittyy jäsenrekisteriin 
heti tallennuksen jälkeen. Toimisto toivoo 
jäsenten muutenkin käyvän weblyytin kaut-
ta täydentämässä henkilötietojaan kuten 
puhelinnumeronsa sekä sähköpostiosoit-
teensa, jotta esimerkiksi sähköpostin väli-
tyksellä tehtäviin jäsenkyselyihin saataisiin 
mahdollisimman laaja peitto. Liiton Vieru-
mäen lomakohteiden käyttöön liittyen on 
toimistolle viime aikoina tullut useita lasku-
ja, joissa mökin vuokraaja on käyttänyt Vie-
rumäen maksullisia palveluita kuten kulje-
tuspalvelua. Toimisto korostaa, että kaikki 
ylimääräiset palvelut vuokraajan tulee mak-
saa paikan päällä, koska jatkolaskutukses-
ta syntyy liitolle lisäkustannuksia ja ylimää-
räistä työtä. Jatkossa liitto tulee lisäämään 
mahdollisiin jatkolaskutuksiin käsittelymak-
sun, joten säästetään turhaa työtä ja omia 
varoja hoitamalla asiat kerralla kuntoon. 

Kaskunurkka
Mies toiselle: ”Tapasin tässä kuntavaalien 
alla ehdokkaan, joka kertoi olevansa koke-
nut ja vahva vaikuttaja. Näin oli, tapaami-
sen jälkeen jouduin menemään korvahuuh-
teluun ”.

Lassi Ikäheimo 
Hamina Tattoon 
taiteelliseksi 
johtajaksi
Kapteeni Lassi Ikäheimo on 48-vuotias 
Kaartin Soittokunnan apulaiskapellimestari 
ja trumpetisti, jolla on sekä monipuolinen 
muusikkotausta että kokemusta myös ta-
pahtumien järjestämisestä. Ikäheimo seu-
raa tehtävässä musiikkimajuri Jyrki Koskis-
ta. Lassi Ikäheimo on osallistunut useiden 
festivaalien ja tapahtumien suunnitteluun 
ja järjestelyyn. Hän on mm. toiminut Puo-
lustusvoimien Tattoo-kiertueiden järjestely-
päällikkönä
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Puolustusvoimien komentopäällikkönä 
juuri kesällä aloittanut prikaatikenraa-
li Jukka Ojala vieraili lokakuun alus-

sa Päällystöliiton hallituksen kokouksessa. 
Nopean vierailun tarkoituksena oli tutustua 
puolin ja toisin henkilöihin sekä keskustel-

Uusi komentopäällikkö tapasi 
liiton hallituksen Teksti ja kuva: Ari Pakarinen

Puolustusvoimien uusi komento-
päällikkö, prikaatikenraali Jukka 
Ojala kävi tapaamassa liiton halli-
tusta lokakuussa.

la Puolustusvoimauudistuksen henkilöstö-
suunnittelun ensimmäisen vaiheen päätty-
misestä.
Ojala toi omassa aloituspuheenvuorossaan 
esille, kuinka nyt päättynyt henkilöstön si-
joittamisen vaihe näyttäytyy Pääesikunnas-

sa ja hänelle itselleen. 
 Muutoksen kohteeksi joutuneita henkilöi-
tä on suunnittelun tässä vaiheessa vähem-
män kuin oltiin arvioitu, mikä on hyvä asia. 
Kokonaisuus näyttää tässä vaiheessa var-
sin onnistuneelta, kuvaili Ojala tilannetta.
 – Nyt on tärkeää muistaa se, että suun-
nittelu jatkuu, ja jos jatkosuunnittelussa on-
nistutaan, voi irtisanottavien määrä vieläkin 
vähentyä.
Ojala pyysi myös liiton hallituksen jäseniltä 
palautetta ja havaintoja, jota hän saikin ja 
jotka hän lupasi toimittaa edelleen suunnit-
telijoille Pääesikuntaan. Hän totesi, että on 
tärkeää saada tietoa myös epäkohdista, 
jotta jatkotyöskentelyn osalta kenttää voi-
daan ohjeistaa entistä tarkemmin menette-
lytavoista. On tärkeää, että yhteistoiminta-
menettely ja henkilöstön osallistuminen on 
aitoa, jotta uudistus voidaan saattaa onnis-
tuneesti loppuun.

Kansanedustaja Eero Reijonen 
(kesk.) on tehnyt merkittävän lakia-
loitteen eduskunnalle Puolustusvoi-

mien henkilöstön pakkosiirroista aiheutuvan 
uuden asunnon hankinnan vapauttamiseksi 
varainsiirtoverosta. Pakkosiirrosta ei tulisi 
Reijosen mukaan aiheutua kohtuutonta ta-
loudellista haittaa. Pakkosiirroista aiheutu-
va asunnon osto pitäisi vapauttaa varainsiir-
toverosta. Siirtomääräyksellä muuttavien 
siirtovelvollisten ja heidän puolisoidensa 
uuden asunnon hankinta tulisi rinnastaa 
ensiasunnon ostamiseen, jolloin varainsiir-
toveroa asunnon ostamisesta ei tarvitse 
maksaa. Ehtona on, että uuden asunnon 
osto suoritetaan vuoden kuluessa siirrosta.
Päällystöliiton puheenjohtaja Antti Kui-
valainen pitää Reijosen tekemää lakia-

loitetta merkittävänä,  ja  toteutuessaan  
se helpottaisi Puolustusvoimauudistuk-
sen  myötä siirron kohteiksi joutuneita.
- Päättäjien pitäisi tuntea vastuunsa ja hyväk-
syä Reijosen tekemä lakialoite. Samalla se 
toisi yhden lisätyökalun Puolustusvoimauu-
distuksen työkalupakkiin ja lunastaisi päättä-
jien lupaukset uusista keinoista haittavaiku-
tusten vähentämiseksi, Kuivalainen toteaa.
Kansanedustaja Reijonen perustelee lakia-
loitettaan Puolustusvoimauudistuksen hen-
kilöstövaikutusten laajuudella. Puolustus-
voimissa joutuu 2 500 – 3 000 henkilöä 
siirtymään toiselle paikkakunnalle töihin. 
Muuttamaan joutuvia ei ole määritelty muu-
toksen kohteena oleviksi, vaikka heidän ti-
lanteensa voi olla jopa huonompi kuin irti-
sanottavan ja samalta paikkakunnalta työtä 

saavan. Puolison työpaikka, lasten koulun-
käynti ja asunnon myyminen voivat olla erit-
täin vaikeita asioita. Siirtokorvaukset eivät 
kata kaikkia siirrosta aiheutuneita kustan-
nuksia. Lisäksi varainsiirtovero aiheuttaa 
mittavia kustannuksia henkilöille, jotka val-
tion määrääminä joutuvat muuttamaan eri 
puolelle Suomea. Näissä tapauksissa asun-
non myynti ei perustu heidän haluunsa, vaan 
välttämättömään pakkoon. Siirtymisvelvol-
lisille aiheutuva varainsiirtovero on kohtuu-
ton lisärasite kaiken muun siirtoon liittyvän 
taloudellisen ja henkisen kuorman lisäksi. 
Kansanedustaja Reijosen lakialoite on 
luettavissa kokonaisuudessa Päällys-
töliiton kotisivujen jäsenosiossa, koh-
dassa Puolustusvoimauudistus.  

Merkittävä lakialoite 
Puolustusvoimauudistuksen 
haittavaikutusten torjuntaan
Teksti: Samuli Vahteristo
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Puolustusvoimien logistiikkapääl-
likön prikaatikenraali Timo Roto-
sen mukaan Puolustusvoimauu-
distuksessa logistiikan toimijoilla 
on edessään haasteellinen jätti-
urakka, missä puolustushaarojen 
logistiikan toimijat kootaan yhteen 
organisaatioon Puolustusvoimien 
Logistiikkalaitokseen (PVLOGL). 
- Toiminnan virtaviivaistamisen ja 
uudelleenjärjestelyjen seuraukse-
na syntyy säästöjä, ja uudistusten 
jälkeen palveluja käyttävät joukot 
voivat keskittyä tehtävissään olen-
naiseen: koulutukseen, joukkotuo-
tantoon sekä operatiivisten- ja val-
miusasioiden hyvään tasoon. 

HUOLTO = puolustushaaroilla säilyvä 

taistelujärjestelmän välitön tuki

LOGISTIIKKA = Logistiikalla tarkoite-

taan kaikissa toimintaympäristöissä ta-

pahtuvaa kokonaisvaltaista prosessia, 

jolla luodaan ja ylläpidetään joukkojen ja 

henkilöstön toimintakykyä tarpeen mukai-

sesti sekä hankitaan, tuotetaan, varas-

toidaan, jaetaan, modernisoidaan sekä 

kunnossapidetään ja poistetaan käytös-

tä materiaalia. Logistiikkaan kuuluu tuot-

teiden ja palvelujen tilaus-toimitusketjut 

sekä niiden hallinta. (LOGSTRA). Puolus-

tushaarojen huolto sisältyy logistiikkaan. 

Puolustusvoimien 
logistiikkajärjestelmän 
muutoksen avaimena 
on hyvä yhteistyö 
Teksti: Samuli Vahteristo Kuvat: Puolustusvoimat ja Samuli Vahteristo
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Rotosella on kokemusta aikaisemmista 
puolustusvoimien rakennemuutoksista, ja 
hänen mielestään muutos on nähtävä mah-
dollisuutena.
- Minulle on kokemuksen kautta syntynyt 
vahva luottamus siihen, että hyvään lop-
putulokseen päästään rakentavalla yhteis-
työllä muutokseen sisältyvistä lukuisista 
haasteista ja tuhansista säädettävistä yksi-
tyiskohdista huolimatta. Ensi vuoden alusta 
alkaen Tampereelle kootaan puolustushaa-
rojen ja logistiikan parhaista asiantuntijois-
ta sekä eri henkilöstöryhmien edustajista 
päätoiminen suunnitteluryhmä, joka valmis-
telee ja yhteen sovittaa muutokseen liitty-
vät asiat.  
Päämääränä on, että logistiset palvelut 
tuotetaan siihen erikoistuneella organisaa-
tiolla, joka vastaa materiaalin hankinnasta 
ja elinjaksosta, palvelujen järjestelyistä, ti-
lahallinnasta, sopimuksista jne. Vastaavia 
menettelyjä on löydettävissä jo nykyisessä 
organisaatiossa huoltorykmenttien palvelu-
konseptissa. 
- Logistiikka on operaatioiden mahdollis-
taja. Puolustushaaroilla säilyy taistelujär-
jestelmän välitön huolto, Rotonen tiivistää 
ajatusta.

Henkilöstökokoonpano elää 
suunnittelun edetessä
Henkilöstösuunnittelun 1. vaihe on saatu 
päätökseen. Puolustusvoimien logistiikka-
laitoksen henkilöstövahvuus on 2 320, ja 
henkilöstön vähennys logistiikan nykyor-
ganisaatioihin verraten on noin 600. Opis-
toupseeritehtäviä kokoonpanoon on suun-
niteltu 180. 
Logistiikkapäällikön silmin katsottuna hen-
kilöstösuunnitelman tilanne on tässä vai-

panolle on haastava, ja uudet toimintamal-
lit vaativat varmasti tarkastelua ja säätöä, 
kunhan kokemusta ja palautetta on saatu. 
Jokaisella puolustushaaralla on erilaiset 
toimintakulttuurit ja -tavat, joiden yhteenso-
vittaminen toimivaksi ja joustavaksi koko-
naisuudeksi ottaa Rotosen mukaan myös 
aikansa. 
- Kaikilla nyt yhteen sovitettavilla puolustus-
haarojen laitoksilla on dokumentoidut ja hy-
vin järjestetyt toimintamallit, joista nyt py-
ritään ottamaan parhaat käytännöt uuteen 
PVLOGL:n toimintatapaan. 
Yhteinen toimintajärjestelmä kuvataan ja 
se ohjaa toimintatapaa. Pyrkimys siirtyä 
käytettävyysperusteiseen kunnossapitoon 
maavoimisen järjestelmien osalta on mel-
koinen haaste, mutta vie ajattelua yhtei-
seen suuntaan ja ohjaa resurssien käyttöä 
tehokkaasti. 
- Puolustushaarojen parhaat käytännöt pyri-
tään ottamaan yhteiseen käyttöön kehitet-
täessä puolustusvoimien logistiikkajärjes-
telmää, tämä niin hankkeiden, hankintojen, 
kunnossapidon ja muidenkin toimintojen 
osalta, Rotonen sanoo.

heessa hyvä, mutta siihen varmasti tulee 
suunnittelun edetessä täydennystä ja muu-
toksia. 
- Hyviä osaajia on jo sijoitettu suunnittelun 
tässä vaiheessa PVLOGL:n tehtäväkokoon-
panoon. Henkilöstösuunnittelu jatkuu ja tar-
kentuu seuraavien vuosien aikana. Uskon, 
että loppuasetelmassa PVLOGL:n kokoon-
panossa on parhaat osaajat. 
Opistoupseerit ovat olleet pitkän linjan 
osaajia myös logistiikan tehtävissä, huollon 
käytännön johtajina, järjestelijöinä ja koulut-
tajina. Rotonen näkee, että opistoupseeri-
en ei kannata olla huolissaan.
-  Asiantuntijuutta ja kokemukseen perustu-
vaa osaamista tarvitaan logistiikan tehtävä-
kentässä niin kauan kun sitä on saatavissa. 
Opistoupseerien rooli ei siis tule muuttu-
maan. Poistuvat opistoupseerit korvataan 
sitten ajan myötä muiden henkilöstöryhmi-
en osaajilla.

Muutokseen sisältyy monia 
haasteita
Prikaatikenraali Rotosen mukaan suunnitte-
luun liittyy useita suuria haasteita. 
- Meidän tulee lyhyessä ajassa kyetä ra-
kentamaan järjestelmä, joka pystyy toteut-
tamaan asiakkaan tarpeet ja vaatimukset 
tehokkaasti. Toiminnan tason säilyttäminen 
nykyisellä tasolla henkilöstömäärän vähen-
tymisen myötä luo voimakkaita paineita toi-
mintamallin rakentajille.
Muutoksen suunnittelijoilla ja toimeen-
panijoilla tulee olla Rotosen mielestä aitoa 
uskoa asiaansa, mutta myös asiakkaan tu-
lee suhtautua rakentavasti muutokseen. 
- Palautetta pitää antaa reippaasti aina kun 
siihen on aihetta - risuja ja ruusuja. Aikatau-
lu muutoksen suunnittelulle ja täytäntöön-
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www.voittamaton.com

ERIKOISHINTAAN 
lehden lukijoille 
KOODILLA päällystö
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Logistiikka 
pelaa tule-
vaisuudes-
sakin

Puolustusvoimissa toimintojen keskittämis-
sä ei aina ole onnistuttu parhaalla mahdolli-
sella tavalla. Esimerkiksi Puolustusvoimien 
tietohallinnon ja palkkahallinnon keskittämi-
sen seurauksena palvelujen koettiin heiken-
tyneen, ja nämä olivat logistiikkaa paljon 
pienempiä kokonaisuuksia. On oikeutettua 
kysyä Rotoselta, onko vaarana, että Logis-
tiikkalaitoksesta tulee suurena organisaa-
tiona liian kankea? Miten varmistetaan, että 
huollon palvelut eivät heikkene? Pelaako 
huolto tulevaisuudessakin? 
- Puolustusvoimauudistuksen yksi keskei-
nen tavoite on ollut organisaatiotasojen 
vähentäminen ja päätöksenteon delegointi 
alemmas. Näillä eväillä suuressakin orga-
nisaatiossa pyritään tekemään palvelujen 
tuottamiseen liittyvät ratkaisut lähellä pal-
velujen käyttäjää. Palvelujen tasosta tulee 
antaa palautetta. On luonnollista, että näin 
isossa muutoksessa järjestelmät eivät ker-
ralla loksahda saumattomasti kohdalleen. 
Tarvittaessa tehdään muutoksia ja hieno-
säätöä.  Logistiikka kyllä pelaa tulevaisuu-
dessakin, Rotonen vakuuttaa.
Hän muistuttaa, että jatkossakin huol-
tojärjestelmän kehittäminen on puolus-
tushaarojen tehtävä, mutta rajapintojen 
rakentaminen huoltojärjestelmän ja logis-
tiikkajärjestelmän välillä tehdään yhteis-
työssä molempien järjestelmien kehittäjien 
välillä.

Logistiikkalaitos tulee Rotosen mukaan 
toimimaan usealla eri paikkakunnalla. Hän 
tiedostaa, että joukko-osastoissa ja puolus-
tushaarojen sisällä on yhteenkuuluvuutta ja 
toimintaa myönteisesti tukeva oma henki, 
mikä syntyy ajan myötä yhteisten tekemi-
sen kautta uudessa kokoonpanossa. 
- Työympäristön henki muodostuu jo aivan 
lähiympäristössä, yksittäisellä työpisteellä. 
Uusien hajasijoitettujen hallintoyksiköiden 
yhteenkuuluvuutta voidaan korostaa jatka-
malla huollon ja materiaalialan arvokkaita 
perinteitä ja kokoamalla henkilöstö ajoit-
tain yhteen. 
Rotosen mielestä ansaittua ammattiylpe-
yttä on varmasti huollon aloilla toimivilla 
entuudestaan, mutta uudessa organisaati-
ossa logistiikka on joukon ehdoton ykkös-
tehtävä, kun nykyään se on joukko-osas-
toissa perustehtävää tukevaa työtä.  
- Yhteiset menettelytavat selkeyttävät toi-
mintaa kaikille siihen osallistuville, mikä sa-
malla parantaa henkilöstön motivoitumista 
omaan työhön.

Hankkeiden selvitykset 
etenevät muutoksen rinnalla
Puolustusvoimauudistuksen kanssa yhtä ai-
kaa selvitetään materiaalin kunnossapidon 
jatkokehittämistä (Millog 2), käynnistetään 
räjähdealan uuden organisaation toimintaa 
(ELKAKOP) ja valmistellaan vaatetushuollon 
järjestelyjä (VAATKE). Henkilöstöä huoles-
tuttaa, saadaanko logistiikkajärjestelmäs-
tä toimiva kokonaisuus, kun näitä toisiinsa 
vaikuttavia hankkeita on vireillä samaan ai-
kaan näin paljon? 
Rotosen mukaan kaikissa mainituissa 
kumppanuuksissa on meneillään taikka 
käynnistymässä jatkoselvitysvaihe, jossa 
tarkennetaan vertailua oman toiminnan ke-
hittämisen tai kumppanuuden välillä. 
- Päätavoite kaikessa on mahdollisimman 
tehokkaasti ja taloudellisesti toimiva logis-
tiikka, tärkeänä osana puolustusvoimien 
työtä, Rotonen summaa. 
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ASLAK tulee auttamaan jäseniä 
puolustusvoimauudistuksessa 
Teksti ja kuva: Ari Pakarinen

Päällystölehden viime numerossa annettiin 
jo vinkkiä alustavasti hyväksytyistä ASLAK  
–kursseista, jotka alkavat vuonna 2013. 
Päällystöliiton anomina myönnettiin kolme 
liiton jäsenille suunnattua kurssia. Tämän 
vuoden maavoimien kurssin etenemistä on 
voinut seurata Harri Jokihaaran juttusar-
jasta lehdessä. Jutut jatkuvat tässä nume-
rossa.
Puolustusvoimauudistus koettelee tai kos-
kettaa meitä kaikkia lähivuosina. On tärke-
ää, että pidämme huolta jaksamisestam-
me. Työtehtävät eivät tule vähenemään, ja 
kiire sekä vastuu alaisista ovat kanssamme 
entistä tiiviimmin.
ASLAK -kurssille hakeutuminen alkaa omas-
ta työterveyshuollosta, jossa opastetaan 
hakumenettelyn kanssa. Hakemus toimi-
tetaan lähimpään KELAn toimipisteeseen. 
KELAn kotisivuilta löytyy lisäohjeita kunkin 
kurssin hakeutumisesta. Ole tarkkana kurs-
sinumeron kanssa.

Päällystöliiton kurssit 
jakautuvat seuraavasti.
Kurssi 1, MAAVOIMIEN opistoupseerien 
kurssi, joka järjestetään Oulun Vervessä. 
Tätä kurssia suositellaan maavoimien poh-
joisten joukkojen jäsenille (PKARPR, KAIPR, 
JPR, LAPITR, PSSLE ja PSHR). Suunnittelu-
kokous on vielä pitämättä, mutta alustavat 
ajankohdat on jo suunniteltu seuraavasti:
I jakso 18. - 22.2.2013 
II jakso 13. - 18.5.2013 
III jakso 30.9. - 5.10.2013
IV jakso helmikuussa v. 2014 (aika sovi-
taan tarkemmin myöhemmin) 

Kurssi 2, ILMAVOIMIEN opistoupseeri-
en kurssi, joka järjestetään Reumaliiton 
Kuntoutumiskeskus Apilassa Kangasalla.  
Suunnittelukokous on vielä pitämättä ja 
ajankohdat ovat vielä avoinna. 

Kurssi 3, MAAVOIMIEN opistoupseeri-
en kurssi, joka järjestetään Härmän Kun-
toutus Oy:ssä. Tätä kurssia suositellaan 
maavoimien eteläisten joukkojen jäsenille 
(PORPR, TYKPR, VIESTIR, PIONR, PSPR, 
KAARTJR, ESSLE, ESHR, ISSLE, ISHR, 
LSSLE JA LSHR). Suunnittelukokous on jo 
pidetty ja ajankohdat ovat seuraavat:
I jakso 18. - 22.2.2013
II jakso 6. - 11.5.2013
III jakso 30.9. - 5.10.13
IV jakso 17. - 21.2.2014

Joulukuun lehdessä ja KELAn kotisivuilla on 
lisäohjeita, KUN KURSSIT ON LOPULLI-
SESTI HYVÄKSYTTY JA TULEVAT KE-
LAN SIVUILLE.

Yhteyshenkilönä Päällystöliitossa on Ari Pa-
karinen, sähköposti: ari.pakarinen@paal-
lystoliitto.fi.

Keuruun kuntoutujat yhteistyöpäivän kehittämistehtävän kimpussa 
Keuruun terveysaseman työterveyshoitaja Päivi Heinosen ja työ-
terveyslääkäri Matti Ylösen kanssa.
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Henkilöstö on sitoutunut 
muutokseen haitoista 
huolimatta  Teksti ja kuva: Samuli Vahteristo

Jouni Rinteen mieles-
tä henkilöstö on monista 
Puolustusvoimauudistukseen 
liittyvistä ristipaineista ja hen-
kilöstölle tuovista haitoista 
huolimatta sitoutunut tehtä-
viinsä.
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Maavoimien materiaalilaitoksen 
esikunnan huolto-osaston täy-
dennyssektorilla toimivalla Jouni 
Rinteellä on hyvä tuntuma siihen, 
miten opistoupseerit tulevat sijoit-
tumaan Puolustusvoimien logistiik-
kalaitoksen perustamiseen liittyen. 
- Näyttää siltä, että suunnittelun 
edetessä opistoupseerien tarve on 
lisääntynyt.

Kesällä hyväksytyssä Logistiikkalaitok-
sen HKP:ssa arvioitiin olevan tehtäviä 168 
opistoupseerille. Nyt tarve on kasvanut 
180:een, ja on todennäköistä, että hakuun 
tulee OTV-tehtäviä vielä lisää. Se osoittaa, 
että opistoupseereita halutaan ja heidän 
osaamistaan sekä kokemustaan arvoste-
taan, toteaa Rinne, joka toimii Päällystölii-
ton edustajana mm. Logistiikkalaitoksen 
perustamisen ohjausryhmässä.
Rinteen mukaan henkilöstöltään ja tehtä-
viltään suuren ja koko valtakunnan katta-
van organisaation muodostamisessa on 
niin paljon yhteen sovitettavia palasia, et-
tei voi olettaakaan kaiken sujuvan käden-
käänteessä. Yhteen sovitettavaa riittää niin 
henkilöstössä, tilahallinnassa kuin suurten 
materiaalivirtojen hoitamisessa kustannus-
tehokkaalla tavalla.
Henkilöstön osalta siirtoja tulee paikka-
kunnalta toiselle huomattava määrä, mut-
ta ennakkoarvioihin nähden vähemmän. 
Maavoimien materiaalilaitoksen noin 120 
opistoupseerista lähes kaikilla on jo paik-
ka tulevassa Logistiikkalaitoksen henkilös-
tökokoonpanossa. Noin 30 MAAVMATL:n 
opistoupseeria saavuttaa eläkeoikeuden 
ennen vuotta 2015.
- 1.10. 2012 Puolustusvoimissa muutok-

sen kohteeksi joutuneista 865 henkilöstä 
muutama on Maavoimien materiaalilaitok-
sessa palveleva opistoupseeri. Se on va-
litettavaa, mutta he ovat ammattiosaajia ja 
luotan siihen, että heille löytyy selviytymis-
polku, Rinne toteaa.  
Työnantajan suunnittelutyön ja liiton jäsen-
ten edunvalvonnan kannalta tilannetta hel-
pottaisi, jos eläkeoikeuttaan hyödyntävät 
ilmoittaisivat mahdollisimman aikaisessa 
vaiheessa tekemästään päätöksestä. 
- Tiedonkulussa työnantajalta edunvalvojille 
on kaiken kiireen keskellä ajoittain katkok-
sia. Eläköityvän on hyvä ilmoittaa tekemäs-
tään päätöksestä myös suoraan edunval-
vojille - omille luottamusmiehilleen, Rinne 
jatkaa.

Monitahoisuus vaikeuttaa 
suunnittelua
Rinne ei kadehdi suunnittelutyötä tekevi-
en työmäärää ja haasteita. Heidänkin työ-
päivänsä ovat venyneet pitkiksi, ja monel-
la työt ovat vaatineet asioiden valmistelua 
myös viikonloppuisin. 
- Toivottavasti kaikkien kunto kestää työn 
asettamat paineet, hän toteaa.
Poliittisten päättäjien Puolustusvoimauudis-
tuksen toteutukselle asettama aikataulu on 
Rinteen mielestä lähes mahdoton - tai aina-
kin erittäin haasteellinen. 
- Valtaisa kiire synnyttää virheitä. Se on in-
himillistä, mutta toivottavasti päättävissä 
asemissa olevilla löytyy selkärankaa myös 
myöhemmin oikaista mahdolliset työn aika-
na syntyneet virheet.   
Rinteellä on ollut vaikea välillä käsittää, mi-
ten huolehditaan huollon järjestelyjen sa-
manaikaisten hankkeiden kuten ELKAKOP, 
VAATKE, MILLOG2 ja PVUUD:n valmistelu-
töiden synkronoimisesta.
- Ne asettavat haasteita Logistiikkalaitok-
sen suunnittelulle - ja samalla myös henki-
löstön edunvalvonnalle. Esimerkiksi viime 
vuosina on saatu ELKAKOP-projektin myö-
tä paljon tehoa ja

taloudellisuutta räjähdealan toimintoihin. 
Nyt Puolustusvoimauudistuksen osalta 
vaaditaan lisää henkilöstövähennyksiä toi-
mialalle, joka on jo virtaviivaistettu ja kus-
tannustehokkaaksi suunniteltu. Peruste-
luja PVUUD:n aiheuttamiin merkittäviinkin 
lisäsupistuksiin esim. Keuruun varikolla ei 
tunnu saavan keneltäkään. Tuntuu siltä, ett-
eivät huollon suurten muutosten palikat ja 
keskinäiset vaikutukset ole kenelläkään riit-
tävällä tavalla hallinnassa. 

Kiireestä huolimatta 
perusasioiden pitää toimia
Rinteen mielestä tolkuttomasta kiireestä 
huolimatta on hyvä pitää mielessä, että 
huoltojärjestelmän pysyvyys ja jatkuvuus 
kaikilla toimialoilla ovat perusedellytyksiä 
tulevien toimintojen johtamiselle, hallitse-
miselle, opettamiselle sekä erityisesti pal-
velusturvallisuudelle, minkä Päällystöliitto-
kin on lausunnossaan todennut. 
Jouni Rinteen mielestä henkilöstö on mo-
nista Puolustusvoimauudistukseen liittyvis-
tä ristipaineista ja uudistuksen henkilöstöl-
le tuovista haitoista huolimatta sitoutunut 
tehtäviinsä. Hyvänä esimerkkinä tästä on 
Pohjois-Satakunnan tulva-alueelle Keuruun 
varikolta lähetetyt hiekkasäkit. Sunnuntai-
iltana varikon viikonloppuvapaalla olleelle 
henkilölle tuli puhelimitse pyyntö säkkien 
toimittamisesta tulva-alueelle. Pyynnöstä 
noin 1½ tunnin kuluttua tuhansien hiekka-
säkkien kuorma oli jo matkalla kohti mää-
ränpäätä. Varikolle ei oltu käsketty ko. ajal-
le edes päivystystä tai muuta tavoitetta. 

Varaa ja virkisty
Päällystöliiton lomakohteissa Saariselällä, Vierumäellä tai Helsingissä

www.paallystoliitto.fi
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Länsi-Suomen huoltorykmentin opis-
toupseerit sijoittuvat hyvin tuleviin 
organisaatioihin. Mitään rimanalituk-

sia eli ”OTV-nolla” -tehtävän tarjoamisia tai 
siirtoja koulutusta vastaamattomiin töihin 
ei ole tullut esille, kertoo rykmentin luotta-
musmies, kapteeni Pasi Pirttikoski.
Pirttikosken mukaan lopputulos osoittaa, 
että huoltorykmentissä on hyviä ja osaavia 
opistoupseereita, joiden ammattitaito on 
tullut esille organisaation eri tasoilla. 
Henkilöstösuunnittelun suurimmat kipukoh-
dat olivat Pirttikosken mielestä puuttuvissa 
tehtävänkuvauksissa, edes työjärjestyksiä 
ei aina ollut käytettävissä. Henkilöitä sijoi-
tettiin tehtäviin, joiden sisältö ei ollut tie-
dossa. Pelkona on tietysti tehtävätasojen 
lasku.
- Tehtävien sekoittaminen siirtämällä osa 
nykyisistä töistä toiselle ja ottamalla kol-
mannelta jotakin tilalle voi vaikuttaa kieltei-
sesti tehtävien luokitukseen. Tämän vuoksi 

Myönteinen lopputulos 
suunnittelun salamyh-
käisyydestä huolimatta
Teksti: Antti Kymäläinen  Kuva: Ari Pakarinen

olisi tärkeää saada kaikille 24 kuukauden 
takuupalkkasuoja, jolloin henkilöillä ja or-
ganisaatioilla olisi riittävästi aikaa saattaa 
tehtävänkuvaukset kohdalleen, ehdottaa 
Pirttikoski.

Luottamusmiehiä ei 
hyödynnetty
Tapa, millä henkilöstösuunnittelu nyt vietiin 
läpi, ei ollut Pirttikosken mielestä onnistu-
nut.
 - Suunnittelu oli täysin virkamiestyötä. 
Luottamusmiehille esiteltiin vain väliaikatie-
toja ja jo valmiita ratkaisuja. Varsinaiseen 
suunnitteluun emme päässeet pyynnöis-
tä huolimatta mukaan samalla tavalla kuin 
edellisessä, vuoden 2008 organisaatio-
muutoksessa. Henkilöstösuunnittelun tuke-
miseen ja kokonaisuuteen vaikuttamiseen 
ei juuri ollut mahdollisuuksia.
- Työnantajan edustajien kanssa käydyissä 
kahdenkeskeisissä keskusteluissa päästiin 

kuitenkin yksittäisissä tapauksissa vaikut-
tamaan, esimerkiksi eläkeoikeuden saavut-
tavien yhdenvertaisen kohtelun toteuttami-
seksi.
Yhteistoiminta puolustusvoimien mittakaa-
vassa ei Pirttikosken mielestä toteutunut 
lain ja sopimusten hengen mukaisesti. 
- Toiminta oli pelkästään tiedottavaa eikä 
yhteistoimintaelimien kokouksissa ollut 
mahdollisuutta vaikuttaa mitenkään, har-
mittelee Pirttikoski. 

Tehtäväsijoituksista vain 
pelkistetty tieto
Pirttikosken mielestä henkilöstösijoituksis-
ta tiedottamiseen olisi tarvittu yhtenäinen 
puolustusvoimien toimintaohje.
- Länsi-Suomen huoltorykmentissä esimie-
het antoivat henkilölle paperin, josta suun-
niteltu tehtävä ilmeni. Tehtävän sisältöä ei 
avattu mitenkään. 
Vaikka henkilöstösuunnittelun 1. vaihe on 
nyt valmistunut, edunvalvonta jatkuu. Täs-
sä jokaisella jäsenellä on myös oma roo-
linsa. 
 - Lukekaa liiton verkkosivujen jäsenosiois-
sa olevat ohjeet, niistä löytyy apua omiin 
oikeuksiin - esimerkiksi siirtoihin liittyviin 
korvauksiin. Ja asioista voi aina kysyä esi-
miehiltä, tuki- ja henkilöstökoordinaattoreil-
ta, luottamusmiehiltä sekä työkavereilta. 
Turhia kysymyksiä ei ole, tähdentää Pasi 
Pirttikoski.

Länsi-Suomen huoltorykmentin luottamus-
mies Pasi Pirttikoski kaipasi tiedottamiseen 
yhtenäistä otetta.
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Itä-Suomen Huoltorykmentti 

Hyviä uutisia ja 
huoli henkilöstön  
jaksamisesta
Teksti: Samuli Vahteristo   Kuva: Marika Terä

Eläköityminen helpottaa 
nuorempien sijoittumista
Muutostilannetta helpottaa se, että I-SHR:n 
opistoupseereista kaksi jää sotilaseläk-
keelle ennen Puolustusvoimauudistuksen 
toteuttamista sekä yksi henkilö siirtyi eri-
koisupseerin tehtävään Puolustusvoimien 
Johtamisjärjestelmäkeskukseen. 
- Lisäksi ainakin kuudella opistoupseerilla 
on tai tulee mahdollisuus siirtyä ansaitul-
le sotilaseläkkeelle vuoden 2015 aikana.  
Poistuma tulee siis kasvamaan lähivuosina 
eikä I-SHR:n opistoupseereita ole muutok-
sen kohteena.
Pitkälä haluaa osoittaa kiitokset Maavoi-
mien Materiaalilaitoksen henkilöstöalan 
asiantuntijoille useista erittäin hyvin järjes-
tetyistä tukitoiminnan koulutustilaisuuksis-
ta. 
- HR- ja tukikoordinaattorit on koulutettu 
aiheeseen syvällisesti. Hyvän koulutuksen 
saaneet tukihenkilöt osaavat kyllä antaa 
tarvittaessa tukea henkilöstölle. On ennem-
minkin kyse siitä, että osaavatko henkilöt 
pyytää tukea tarvittaessa. Uskon myös, 
että I-SHR:n luottamusmiehet ovat toimi-
neet ja hoitavat vaikeaa työtään vastuul-

lisesti. Henkilöstö saa tarvittaessa tukea 
omalta luottamusmieheltä.

Psyyke ja fysiikka lujilla
Hyvistä sijoittumisuutisista huolimatta Pit-
kälä kantaa suurta huolta henkilöstön jak-
samisesta. Hänen mielestään samanaikai-
set organisaatiomuutokset, ulkoistamiset, 
erilliset hankkeet, uudet tietojärjestelmäoh-
jelmat ja niiden johdosta aiheutuvat tuhan-
net tehtävät eivät ole sopusoinnussa henki-
löstön määrän vähentämisen kanssa.
- Olen huolissani henkilöstön jaksamisesta 
ja hyvinvoinnista. Tiedän, että tietyissä teh-
tävissä henkilöt ovat olleet todella kovilla 
fyysisen ja psyykkisen jaksamisen kanssa. 
Ei voi muuta kuin toivoa, että yhä vähene-
vä henkilöstö selviää tulevaisuudessa teh-
tävistään ja pysyy terveenä. Joukko-osas-
tojen hallinnon työtehtävien määrän tulee 
vähentyä samassa suhteessa kuin henki-
löstön määrää vähennetään Puolustusvoi-
mauudistuksessa.
Pitkälästä tuntuu, että Puolustusvoimissa 
on ollut kadoksissa ns. ”punainen lanka” jo 
jonkin aikaa. 
- Muutokset ja kokonaisuus eivät ole ke-
nenkään hallussa, mukaanlukien tietojär-
jestelmät. Olen ihmetellyt, kuinka lyhyessä 
ajassa on tapahtunut niin monta meidän-
kin organisaation kokoonpanoon vaikutta-
vaa muutosta, ja samanaikaisesti otetaan 
käyttöön ”kantapään kautta” -periaatteella 
keskeneräisiä, henkilöstöä kuormittavia tie-
tohallintojärjestelmiä (esim. PVSAP).  Alun 
perin tietokoneet ja ohjelmat oli tarkoitettu 
helpottamaan meitä tehtävissä, valitetta-
vasti on käynyt juuri päinvastoin. 

I
tä-Suomen Huoltorykmentin Esikunnan 
henkilöstöalan toimialapäällikkö Kari 
Pitkälä arvioi, että Puolustusvoimauu-
distuksen muutoksista huolimatta lähes 

kaikki huoltorykmentin opistoupseerit si-
joittuvat vastaaviin tehtäviin kuin missä he 
toimivat 1.1.2013 lukien (ELKAKOP:n muu-
tokset voimaan 1.1.2013). 
- Opistoupseerien tehtävät perustettavassa 
1.Logistiikkarykmentissä ovat samankaltai-
sia kuin nykyisin Itä-Suomen Huoltorykmen-
tissä. En usko, että vaativuusluokatkaan 
tulevat muuttumaan oleellisesti. Tehtävän-
kuvausten käsittely on vielä kesken, joten 
varmaa tietoa ei kuitenkaan asiasta ole. 
Käsittääkseni mitään suurempia tunteen-
purkauksia ei opistoupseerien tehtävien 
osalta ole ollut. Uskoisin, että I-SHR:n opis-
toupseerit ovat tyytyväisiä omiin sijoituk-
siinsa ja suunnitteluryhmien työhön.  
Erityisenä haasteena henkilöstöalalla Pitkä-
lä näkee ELKAKOP:n ja Puolustusvoimauu-
distukseen liittyvien tehtävien samanaikai-
sen hoitamisen.  
- Tehtävääni liittyen tiedän, että Puolustus-
voimauudistuksessa henkilöstöalalla töitä 
tulee riittämään. Olemme tehneet vastaa-
via tehtäviä jo pitkään, koska organisaa-
tiomme on kokenut muutoksia lähes jo-
kaisena vuotena I-SHR:n perustamisesta, 
vuodesta 2008 lähtien. Henkilöstökokoon-
panomme on vaihdellut 449 tehtävästä 
(2008) aina 206 tehtävään (2010). Suu-
ret muutokset HKP:ssa aiheutti MILLOG-
vaiheen toteutus 1.1.2009 sekä Kuopion 
Varikon (vuonna 2009 Savo-Karjalan Varas-
to-osasto) ”Suuren Neulamäen” toimintojen 
lakkauttaminen 1.1.2010. Tällä hetkellä I-
SHR:n HKP:ssa on 204 tehtävää, kun taas 
1.1.2013 lukien ELKAKOP:n toteutuksen 
johdosta tehtäviä on 218, Pitkälä valottaa 
muutoksia.

Kapteeni Kari Pitkälä ja henki-
löstösuunnittelija Tuija Räinä 
neuvonpidossa.
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P
äällystöliiton luottamusmieskoulu-
tuksen painopistealueena on vuon-
na 2012 Puolustusvoimauudistus 
ja sen hallinta luottamusmies- ja 

yhteistoimintamenettelyssä. Luottamus-
miesten rooli on jo nyt uudistuksen hen-
kilöstösuunnittelun ensimmäisen vaiheen 
valmistuttua nousemassa aivan uudelle ta-
solle. Muutoksen kohteeksi joutuneiden ja 
uusiin organisaatioihin kohdennettujen jä-
senten lähitukiverkko on oltava kunnossa. 
Syksyn alueelliset päivät sujuivat työryh-
mä- ja harjoitustöiden tekemisen merkeis-
sä pääluottamusmies Marko Jalkasen 
johdolla.

Alueellisilla päivillä 
yhteenvedot tilanteesta 
eri puolustushaaroissa ja 
rajalla
Luottamusmiespäivien yhtenä tarkoitukse-
na oli koota havaintoja henkilöstösuunnitte-
lun onnistumisesta paikallis- ja aluetasolla. 
Luottamusmiehet työskentelivät puolustus-

Päällystöliiton alueelliset luottamusmiespäivät

Puolustusvoimauudistus 
keskipisteenä
Teksti ja kuvat: Ari Pakarinen

haaroittain ryhmissä. Havaintoja ja koke-
muksia olikin laidasta laitaan, ja äärilaidat 
löydettiin alueellisten suunnitteluryhmien 
toiminnasta. Pääesikunnan ja esimerkiksi 
Maavoimien esikunnan täydentävää ohjeis-
tusta oli tulkittu ja sovellettu paikoin hyvin-
kin väljästi. 
Suurimmat epäkohdat olivat löydettävissä 
työryhmiin nimettyjen henkilöstöedustajien 
tiedonsaannissa. Pelkästään tämä aset-
ti työryhmätyön outoon valoon yhteistoi-
mintamenettelyn kannalta ja vesitti niin yh-
teistoiminnan periaatteen kuin käytännön 
toteutuksenkin. Oli selvää, että kaikkialla 
henkilöstöedustajien osaamista ja asian-
tuntemusta ei saatu parhaaseen käyttöön 
henkilöstösuunnittelussa.
Joissakin työryhmissä aloitettiin esimerkil-
lisesti ns. puhtaalta pöydältä. Työryhmä-
johtajien johdolla, valmistelijoiden hyvän 
valmistelun pohjalta ja henkilöstöedustajia 
kuunnellen haettiin kunkin henkilön kohdal-
ta parasta tai ainakin vähiten huonoa vaih-
toehtoa kohdentamiseen. 

Esimerkkeinä erinomaisesta tavasta tehdä 
suunnittelua ja samalla jatkuvaa yhteistoi-
mintamenettelyä ovat Pohjois-Karjalan pri-
kaati ja Tykistöprikaati. Näissä joukoissa 
suunnittelua tehtiin prikaatin johdon, henki-
löstöpäälliköiden ja -suunnittelijoiden sekä 
henkilöstöedustajien kanssa yhteistyössä.  
Korkeat esimiehet olivat laittaneet itsen-
sä likoon henkilöstön selviytymispolkujen 
löytämiseksi. Tämä esimerkillinen toiminta 
on pantu merkille niin Päällystöliitossa kuin 
Pääesikunnassakin.
Edellä mainitusta toiseen ääripäähän oli 
matkaa. Työryhmätyötä, jossa mitään ma-
teriaalia ei jaettu etukäteen valmistelun 
pohjaksi tai valmistelun jälkeen, voidaan 
pitää yhteistoiminnan kannalta täydellisenä 
epäonnistumisena, joka näkyy myös osit-
tain lopputuloksessa. Päällystöliiton edus-
tajat kirjoittivat epätoivoisesti pikakirjoituk-
sella kokouksissa tietoja muistiinpanoihin 
ja tekivät omia henkilöstökokoonpanotaulu-
koita. Näitä taulukoita verrattiin ristiin mui-
den ryhmien edustajien kanssa, jotta saa-

Soittajien luottamusmiehet Jouko 
Auramo ja Mikko Ahtinen uskovat, 
että soittajien osalta kivut minimoi-
tiin henkilöstösuunnittelun ensim-
mäisessä vaiheessa.
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tiin muodostettua kokonaiskuva tilanteesta 
Kohdentuikohan henkilöstön osaaminen 
parhaalla mahdollisella tavalla uusiin orga-
nisaatioihin?

Vierailijat asiantuntijoina ja
luottamusmiesten tukena 
muutoksessa
Luottamusmiespäivillä ensimmäistä ker-
taa uudessa roolissa esiintyi neuvottelu-
päällikkö Vesa-Juhani Laine JUKO ry:stä. 
Laineen esityksen painopisteenä oli virka-
miehen asema muutoksessa virkamies-
oikeuden näkökulmasta. Informaatio oli 
tarpeellista luottamusmiehille. On varsin 
todennäköistä, että luottamusmiehet joutu-
vat vastaamaan hyvinkin erilaisiin jäsenten 
esittämiin kysymyksiin Puolustusvoimauu-
distuksen edetessä.
Kapteeni Arto Kuutsa Pääesikunnasta on 
tuttu vierailija luottamusmiespäivillä. Kuut-
sa piti tilannekatsauksen OTV-asioista. 
Hänen esityksensä perusteella on selvää, 
että myös OTV-luokissa tulee tapahtumaan 
muutoksia Puolustusvoimauudistuksen 
seurauksena. Organisaatiosta häviää mm. 
esikuntia ja niiden mukana häviää vaativia 
opistoupseeritehtäviä, ja tällä on vaikutus-
ta myös palkkausrakenteeseen. Uusia teh-
täviä arvioidaan eivätkä arviointikäytännöt 
ole muuttuneet eivätkä muutu uudistuksen 
vuoksi. Kuutsa toivoi kaikilta nyt malttia uu-
distuksen henkilöstösijoitusasioissa.
 - Aikaa on, paikkoja aukeaa ja paikka löy-
tyy, hän totesi.

Sotilaseläkkeistä 
perusteellinen info
Puolustusvoimauudistuksen henkilöstö-
suunnittelun eräs tärkeä osa ja onnistu-
misen edellytys on eläkepoistuman toteu-
tuminen vuoden 2015 alkuun mennessä. 
Päällystöliiton jäsenille kysymys on tärkeä 
myös henkilökohtaisella tasolla, ja moni 
joutuu tekemään uusia arvioita eläkkeel-
le jäämisen suhteen sekä puntaroimaan 
omaa ratkaisuaan eläkeasiassa. Joillekin 
eläkeoikeus on mahdollisuus ja toisille pa-
kote. Ratkaisua vaikeuttavat sotilaseläk-
keen epäkohdat, jotka syntyivät lain muu-
toksessa. Milloin saavutetaan eläkeoikeus, 
milloin tavoitetaso ja milloin eroamisikä tu-
lee vastaan?
Luottamusmiespäivillä annettiin hyvä tieto-
paketti sotilaseläkkeistä, jotta luottamus-
miehet voisivat opastaa liiton jäseniä elä-
keasioissa myös joukoissa. Päällystöliiton 
kotisivujen jäsenosiossa on ohjeita sekä 
eläkelaskuri, jolla voi laskea suuntaa an-
tavasti oman eläkepalkkansa määrää. Nyt 
olisi oikeastaan jäsenten viimeinen hetki 
hankkia tai päivittää tunnuksensa jäsensi-
vuille.

Uusia kasvoja 
lm-päivillä
Mika Elkki ja Teemu Pulkkinen 
osallistuivat ensimmäistä kertaa alu-
eellisille luottamusmiespäiville. Elkki 
hoitaa henkilöstöasioita Lapin ilma-
torjuntarykmentin esikunnassa. Hän 
oli kurssilla työnantajan lähettämä-
nä, sillä kaikki apu ja oppi muutok-
sen hallinnassa on tarpeen. 
– Kurssista on varmasti hyötyä ko-
konaisuuden näkemisessä ja miksei 
vähän yksityiskohtienkin hallinnassa 
uudistuksen edetessä, Elkki kertoo.
Teemu Pulkkinen on juuri aloittanut 
varaluottamusmiehenä lakkautetta-
vassa Länsi-Suomen sotilasläänin 
esikunnassa. Pulkkinen toimii myös 
joukkonsa HR-koordinaattorina ja 
kurssin opit tukevat häntä myös täs-
sä tehtävässä.
– Vastuu koko henkilöstöstä ja luot-
tamusmiehenä edustettavista on 
muutostilanteissa suuri. Koen, että 
täällä käydyt harjoitustehtävät ja 
muutkin minulle uutena tulleet asiat 
ovat tervetulleita. 
Molemmat ensikertalaiset olivat todella tyy-
tyväisiä luottamusmiespäivien järjestelyihin 
ja asiasisältöön.

Kyydissä on ollut 
vaikea pysyä
Luottamusmiespäivillä logistiikkalaitoksen 
henkilöstösuunnitteluun osallistuneet luot-
tamusmiehet Veijo Koskela, Jouni Rin-
ne ja Pasi Pirttikoski päivittelivät vieläkin 
ensimmäiseen vaiheen henkilösuunnittelun 
toteutustapaa. 
- Pääesikunnan ohjeiden noudattaminen ja 
tiedon puutteellinen välittäminen antoivat 
vähän epäselvän kuvan siitä, kuka suunnit-
telua oikeastaan johti, kommentoi Rinne.
 Aikataulutuksessa olisi ollut myös toivo-
misen varaa, sillä välillä oli melkoisia lup-
poaikoja ja taas välillä tehtiin ryntötyötä kii-
reellä. Puolustushaarojen välinen yhteistyö 
suunnittelussa jäi aikalailla hämärän peit-
toon.
Kaikki kolme totesivat suunnittelun olleen 
heidän kannaltaan melkoista salapoliisityö-
tä. Pirttikoski kertoi, että on hieman pitänyt 
sähköpostia ja tekstiviestejä lähetellä, jotta 
ei aivan putoaisi kärryiltä. 
– Keskinäinen yhteistoiminta onkin tullut tii-
viiksi tämän prosessin aikana, hän totesi.

Soittajille selviyty-
mispolkuja
Päällystöliiton erityisalan luottamusmies 
Mikko Ahtinen ja luottamusmies Jouko 
Auramo Kaartin soittokunnasta kuvailivat 
henkilöstön sijoittamista pääosin onnistu-
neeksi operaatioksi. Ahtisen mukaan asioi-
ta tehtiin hyvässä ja avoimessa hengessä.
 – Mielipiteitä kuunneltiin ylikapellimestari 
Elias Seppälän johtamassa työryhmässä. 
Osaaminen otettiin huomioon ja se näkyy 
soittokuntien kokoonpanojen lopputulok-
sissa.
Auramo vahvistaa tekemisen tavan. Tiedot 
suunnitelmista ovat olleet henkilöstöedus-
tajien käytössä ja siltä osin prosessi oli 
ihan hyvä. Halukkuuskartoituksen ohjeistus 
sen sijaan aiheutti hämmennystä ja niitä 
tehtiinkin eri tavoin eri joukoissa.
Ahtinen oli myös tyytyväinen tapaan, jolla 
soittajille yritettiin löytää muitakin selviyty-
mispolkuja ja luotettiin siihen, että soittajilla 
on myös muuta sotilaallista osaamista kuin 
vain soittotaitoa.

Teemu Pulkkinen ja Mika Elkki oli-
vat ensi kertaa kurssilla ja pitivät 
sen antia hyvänä.
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okainen sotilas suorittaa vuosittain 
kenttäkelpoisuutta mittaavat testit, 
mutta kuinka moni hyödyntää niistä 
saatuja tuloksia oman hyvinvointin-

sa kehittämiseksi? Aivan kaikki eivät teste-
jä joka vuosi suorita, sillä lääkäri voi tode-
ta henkilölle rajoituksia suoritteista. Näille 
henkilöille tulisi laatia kuntoutumissuunni-
telma.
Vielä syyskuun viimeisellä viikolla kävi mel-
koinen kuhina joukko-osastojen testausta-
pahtumissa; määräaika pakotti viimeisetkin 
suorittajat jalkeille. Fyysisen kunnon teste-
jä johtavat puolustusvoimien testaajakou-
lutuksen saaneet ammattilaiset. Heidän 
tehtäviinsä kuuluu myös liikuntaneuvonnan 
antaminen. Valitettavan harva meistä hyö-
dyntää tätä tilaisuutta, joka mahdollistaisi 
määrätietoisen kunnon ylläpitämisen tai ke-
hittämisen.

Kuntotestaustulosten 
hyödyntäminen 
arkiliikunnassa 
Teksti ja kuva: Jari Kivelä

LKT ja kestävyystestit
Puolustusvoimien fyysisen kunnon testit 
mittaavat niin kestävyys- kuin voimaomi-
naisuuksia. Juosten 12 minuuttia tai pol-
kupyöräergometritestinä suoritettu kestä-
vyystesti mittaa henkilön maksimaalista 
hapenottokykyä. Tätä ominaisuutta emme 
kovinkaan usein tarvitse arkiaskareissa, 
mutta lukuarvo kertoo hyvin kestävyys-
kunnon tason. Samoin lihaskuntotestissä 
saavutettu pistemäärä selvittää kuntoilijalle 
hänen lihas- hermojärjestelmän toimintaky-
kyisyyttä. Tähän kun vielä lisätään henkilön 
paino, pituus, vyötärön ympärys ja BMI, on 
meillä riittävästi informaatiota elimistön toi-
mintakyvyn määrittämiseksi.

Arkiliikunta
Päivittäisiin toimiin, jopa työtehtävien suo-
rittamiseen, voimme liittää liikuntasuori-

tuksia. Esimerkiksi portaiden käyttäminen 
hissin sijaan tai etätulostimelle kävelemi-
nen ovat erinomaista arkiliikuntaa. Kun 
tästä toiminnasta tekee suunnitelmallista 
ja lisäksi huomioi kuntotesteissä esille tul-
leet kehittämiskohteet, toteuttaa henkilö jo 
kuntoliikuntaa. Aina ei siis tarvitse erikseen 
ryhtyä urheilemaan, jos osaa hyödyntää 
ympärillämme olevat mahdollisuudet ja toi-
mii määrätietoisesti.
Useat ihmiset maksavat toiminnallisen har-
joittelun tunneista kuntosaleille, kun he voi-
sivat omassa arjessaan kuntoilla. Tämä 
säästäisi rahaa sekä toisi lisää kaikkien kai-
paamaa vapaa-aikaa. Ota siis juuri suoritta-
miesi fyysisen kunnon testien tulokset esil-
le, tulkitse niitä tai ota yhteyttä paikallisiin 
liikunnan osaajiin. Tee itsellesi arkiliikunnan 
toimintasuunnitelma ja paranna kuntoasi, 
joka päivä. 

Koulutettu testaaja 
osaa antaa liikuntaneu-
voja.
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Syysliikunnalla väsymystä torjumaan
La Ulkoilu 90 min
Su Sauvakävely 60 minMa Pallopelit 45 minTi Kuntopiiri (ml. soutuergo) 60 minKe Lepo / venyttely

To Tanssiharjoitus 60 minPe Kahvakuula 60 minLa Juoksu/kävely 60 minSu Metsästys/marjastus 120 minMa Lepo
Ti Uinti 30 min
Ke Sauvakävely 60 minTo Lepo
Pe Pallopelit 45 min
La Siivous/puuhastelu 120 minSu Sauvakävely 120 min

Huonolla säällä käytä juoksumattoa/step-periä/crosstraineria.Muista turvallisuus ja heijastavat asusteet!Aloita rohkeasti uusi harrastus ja tutustu ihmisiin.
Aseta kuntoilutavoite ja kirjaa suorituksesi muistiin.
 

M
aavoimien opistoupsee-
rien ASLAK-kurssi  jatkui  
15. lokakuuta III-jaksolla 
(6 pv) Härmän kunto-

keskuksessa. Ohjelmaan kuului yh-
teistyöpäivä ohjaajien, kurssilaisten 
esimiesten ja työterveyshuollon edus-
tajien kanssa. Yhteistyöpäivään osal-
listujia saapui Keuruulta, Säkylästä, 
Immolasta ja Ari Pakarinen Päällys-
töliitosta.
Yhteistyöpäivän aluksi kurssilaiset esit-
telivät vierailijoille kuntoutuksen sisäl-
töä valokuvin. Työfysioterapeutti Jenni 
esitti kurssilaisten fyysisen kunnon tes-
tien tulokset. Lisäksi keskusteltiin soti-
lastyön fyysisistä kuormitustekijöistä ja 
niihin liittyvistä vaikuttamismahdollisuuk-
sista ja kehittämisehdotuksista.  
Kuntoutuspsykologi Heli avasi iltapäi-
vän työssä jaksamisen perusteilla. Muu-
tosten keskellä jaksamista on kurssilla 
käsitelty monipuolisesti, tällä kertaa li-
säoppia saatiin vieraiden näkemyksistä. 

”Lenkillä molemmat 
ikkunat auki niin 
yläkerta tuulettuu”
Teksti ja kuva: Harri Jokihaara

Yhteistyöpäivän päätteeksi kurssilaiset si-
toutettiin esimiestensä kanssa laatimaan 
henkilökohtaiset kehittämistehtävät työs-
sä jaksamiseen ja hankkeen toteutumisen 
seurantaan. Tulokset puretaan seuraavalla 
jaksolla. 
Aslak-kurssin III-viikko sisälsi aiempia viik-
koja enemmän teoriaa. Luennoilla sekä 
ryhmäkeskusteluissa ja -töissä käsiteltiin 
mm. sydän- ja verisuonisairauksia, diabe-
testa, ylipainoa, ruokailutottumuksia, hen-
kilökemiaa työyhteisössä ja työssä jaksa-
mista.
 Liikuntaa kuului jokaiseen päivään. Oma-
ehtoisen liikkumisen lisäksi uusiin liikunta-
lajeihin tutustuminen jatkui. Sauvakävely, 
keppijumppa, vyörypallo ja vesijuoksu sai-
vat tällä kertaa uusia ystäviä ja harrastajia.
Kuntoutuminen jatkuu, tilinpäätöksen aika 
on ensi helmikuussa, kun tulokset kurssin 
päättyessä mitataan. Loppukiri alkaa. 
Kirjoittaja on  Jokihaaran Harri, entinen hy-
väkuntoinen opistoupseeri Keuruulta, ny-
kyinen KELAN mannekiini.

Kurssilaisia sauvakävelylenkillä, ”yläker-
taa tuulettamassa”. Kuvassa etuoikealla 
ohjaaja Hannu.
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Lokakuussa merkkipäiväänsä viettänyt 
Päällystön Naisten Liiton puheenjohtaja 
Pirkko Lokinperä pitää tärkeänä, että 
Puolustusvoimauudistuksen yhteydessä 
löydetään keinoja perheiden ja varsinkin 
lasten aseman helpottamiseksi.
- Puolustusvoimauudistus on haaste, mut-
ta se otetaan tarmolla vastaan.  Autamme 
kaikessa siinä, mihin taitomme riittävät, 
mutta myös Puolustusvoimissa on panos-
tettava muutoksen kohteeksi joutuvien per-
heiden sopeuttamista helpottamaan. Olem-
me valmiit yhteistyöhön, Lokinperä sanoo.
Puolustusvoimauudistus merkitsee sadoil-
le perheille suurta koettelemusta. Työ-
järjestelyn takia monet perheet joutuvat 
asumaan erillään tai myymään kotinsa ja 
muuttamaan vieraalle paikkakunnalle.
- Puolustusvoimauudistus on tuonut naisten 
toiminnan jälleen kerran myöskin miesten 
tietoisuuteen.  Säkylän Huovinrinteellä on 
jo käytännössä päästy toteuttamaan per-
heiden auttamista ja tukemista.  Muutkin 
naisten yhdistykset eri puolilla Suomea 
miettivät, miten voisivat parhaiten olla 
avuksi.  Esim. Etelä-Suomen Päällystön 
Naiset istuivat palaveriin yhdessä Panssa-
riprikaatin komentajan kanssa ja miettivät 

Muutoksen kohteiksi joutuvia 
perheitä on autettava
Teksti ja kuva: Samuli Vahteristo

yhdessä, millaisia tuen muotoja Kanta-Hä-
meessä tarvitaan, Lokinperä sanoo. 
Hän toivoo kaikille voimia jaksaa viedä 
tämä vaativa uudistus läpi.  
 
Uusia ideoita toimintaan 
kaivataan
Vuodesta 2004 alkaen Päällystön Naisten 
Liiton puheenjohtajana toiminut Lokinpe-
rä kertoo, että perheet tarvitsevat tukea 
myös lomien muodossa.
- Uusia ideoita ja ajatuksia kaivataan ja niitä 
on juuri yhdistyksistä kysytty. Näihin asioi-
hin hallitus paneutuukin seuraavassa koko-
uksessaan.
Kohta 10 vuotta puheenjohtajana toiminut 
Lokinperä kertoo saaneensa tehtävän myö-
tä lukuisia ystäviä ympäri Suomen maata.  
- Niitä lukuisia kohtaamisia ja kokemuksia, 
joita näiden vuosien aikana olen saanut, 
en ikinä antaisi pois.  Samalla kokemukset 
ovat kasvattaneet minua ihmisenä.  Olen 
myöskin huomannut sen, että harrastus-
ten ja työn puolesta olevat kontaktit ovat 
nivoutuneet tiiviiksi nauhaksi ja niinpä jos-
kus harrastus voi auttaa töissä ja joskus 
toisinkin päin.

Monet muistot kultaavat 
matkaa 
Pirkko Lokinperä on viettänyt lapsuutensa 
ja kouluvuotensa Riihimäellä, missä kaikki 
vapaa-aika vietettiin keskusurheilukentällä, 
kesällä yleisurheillen ja talvella luistellen. 
- Paljon urheilumuistoja liittyy myöskin Rii-
himäen varuskuntaan ja sen pururadan 
maastoihin, missä lenkkipolut tulivat tu-
tuiksi. Koulu ja koulun näytelmät tuovat 
myös paljon muistoja.  Päällystöliiton vara-
puheenjohtajan Ari Pakarisen kanssa on 
monet hulluttelut esitetty Riihimäen koulu-
laitoksen näyttämöillä. Rakkaita muistoja 
ovat antaneet kesät mieheni kotimaisemis-
sa Hausjärvellä.  Sukulaistalossa tehdyt 
heinätyöt ja yleensä elämä maalaistalossa 
kesällä ovat jättäneet pysyvän jäljen mi-
nuun. 
Päivänsankari haaveilee lapsenlapsista ja 
rentouttavasta lomasta.  
- Loma tekisi kerrassaan hyvää. Ennen 
kaikkea toivon, että saan pysyä terveenä ja 
jatkaa työtäni lasten parissa mahdollisim-
man pitkään. Jos joskus pääsen eläkkeelle, 
niin toivon, että silloin olisi omia lastenlap-
sia, joita saan hoitaa.
 

Pirkko Lokinperää sai vastaanottaa merkkipäivänään monia 
onnitteluryhmiä. Päällystöliitosta ”halailemassa” kävivät Arto 
Penttinen, Ari Pakarinen ja evp-yhdistyksestä Pertti Heikkilä 
Marja-puolisonsa kanssa. 
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Puheenporina ja naurun hörähdyk-
set täyttävät brassiravintolan pitkät 
pöydät. Alkujuomaa ja -salaattia nau-

tiskellen tuoksutellaan keittiöstä leijuvia 
aromeja ja jutustellaan niitä näitä. Vaan het-
keksi hiljenee tämäkin sakki: tarjoilija kan-
taa pöytiin jättimäisen kukkuratarjottimen 
pullollaan grilliherkkuja. Eikä vain yhden, 
vaan kaksi...
- En kyllä ota perunaa, nyt syön vain lihaa, 
tuumaa yksikin isäntä ja napsii lautaselleen 
annoksen toisensa perään. 
Jokusen tunnin ruokarupeaman jälkeen 
naamoista näkee, että tyytyväisiä ollaan; 
nyt on hyvä köllähtää pehmoisille peteille 
odottelemaan aamun kylpylöintiä. 
 
Yhteistä aikaa puolisoille
Päällystön Naisten Liiton nyt kolmannet-
ta kertaa järjestämälle parisuhdematkalle 
Tallinnaan seilasi kahdeksan pariskuntaa. 
Reissuun lähdettiin pikapaatilla syyskuise-
na perjantai-iltana ja palattiin samaisella 
tavalla sunnuntaina iltapäivällä. Koko vii-
konloppu oli ennakkotietojen mukaisesti 
pyhitetty ihan silkalle oleilulle ja elämästä 
iloitsemiselle.
- Tahdomme antaa teille yhteistä, rentout-
tavaa aikaa, jolloin voitte nauttia toisten-
ne läheisyydestä. Ottakaa tästä kaikki irti, 

Parisuhdereissulla pääsee 
hetkeksi arjen yläpuolelle
  Teksti: Minna Suominen Kuva: Juha Paukku

kehotti matkanjohtajana toiminut Pirkko 
Lokinperä jo menomatkalla hotelliin, ja 
opistoupseerit rouvineen hyrisivät tyytyväi-
syyttään. Arjen yläpuolelle kohoavaa huo-
lettomuutta piisasi koko viikonlopun ver-
ran. Kaikki oli valmiina, ei tarvinnut miettiä 
kulkemisia satamasta hotelliin saati takai-
sin, ei tuumailla ruokapaikkoja tahi varailla 
paikkoja ravintoloihin.
Kukin sai rakentaa lauantaipäivästä juuri 
sellaisen kuin halusi. Intiaanikesämäisen 
kaunis syyspäivä houkutteli useimmat ulos 
koluamaan vanhan kaupungin romanttisia 
kujia ja käsityöläistoreja. Itse kiertelimme 
Kalamajan kaupunginosaa, missä ihaste-
limme 1930-luvulla rakennettujen tallin-
nalaistalojen uutta tulemista: vahvaa nou-
sukautta elävälle alueelle ovat löytäneet 
erityisesti taiteilijat. Vain lauantaisin auki 
olevalla kirpputoriaukealla Kalamajan sy-
dämessä oli trendikkäitä cityimmeisiä kul-
jeksimassa torin täydeltä, ja varsinkin muk-
sujen muotia oli kaupan aivan pikkurahalla.
Illansuussa useampikin pariskunta lekotteli 
vielä hotellimme Meriton Span kylpylässä 
ja hinkkasi ihonsa vauvansiloiseksi maan-
mainiossa suolasaunassa. Yhteinen illalli-
nen tutustutti loputkin matkaajat toisiinsa, 
ja kiireetön sunnuntaiaamu johdatteli his-
suksiin ajattelemaan kotomatkaa sateiseen 
Suomeen.

Konvehteja ja kuohuvaakin 
Ja mikäköhän oli parasta? No seura tieten-
kin! Meidät ensikertalaiset ja liiton noviisit 
otettiin mukavasti porukkaan ja juttu luisti. 
Syksy on ollut todella rankka joka ikiselle 
sotilasperheelle tai muutoin puolustusvoi-
miin kytköksissä olevalle. Puolustusvoima-
uudistus on koskettanut taatusti kaikkia, 
jos ei enää oman tai puolison työn, niin ai-
nakin työtuttujen ja ystävien vuoksi. Siksi-
kin oli hyvä viettää hetki rennosti seuras-
sa, jossa tiedetään mistä puhutaan, mutta 
ilman, että asiaa olisi koko ajan korostettu. 
Eikä tosiaan tee pahaa huomata, että se 
oma ukko- tahi akkakultakin on ihan maa-
ilman paras; arjen pyöritys vie usein men-
nessään niin, ettei kumppaniaan kunnolla 
huomaa, kun muka aikaa ei ole. 
Kuin pisteenä iin päälle kuului lauantai-ilta-
päivänä hotellihuoneen ovelta hento kopu-
tus. Käytävällä hymyili Pirkko. 
- Nauttikaa, kuului taas kehotus ja kädet 
ojensivat lahjakassia. Suklaarasia ja pullol-
linen kuohuviiniä parisuhteen hoitoon - luk-
susta ihan Hollywoodin, eikun Päällystön 
Naisten Liiton malliin. 
Ensi syksynä parisuhdetta päästäneen 
parantelemaan Vuokatin suunnalle. Aina-
kin meidän huushollissa reissuun lähtöä jo 
odotellaan. 
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Lauantaipäivän vilinää Tallinnan 
Raatihuoneen torilla



32

E
vp-yhdistyksen toiminta Valtakun-
nalliset eläkeläisjärjestöt VENK 
ry:n riveissä on selkeästi tuonut 
lisäarvoa eläkeläisten etujen aja-

miseen. Tämä vuosi on tuonut uusia ulot-
tuvuuksia, ja VENK on huomioitu useasti 
vuoden aikana valtakunnallisesti. VENKin 
puheenjohtaja, opetusneuvos Sirkka-Lii-
sa Tarjamo valittiin sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön työeläkeindeksin muutostarpeita 
selvittävään työryhmään. Työryhmän toi-
mikausi on tämä vuosi, ja se on kokoon-
tunut alkuvuodesta lähtien noin kolmen 
viikon välein. Työryhmässä on edustajat 
työmarkkinajärjestöistä, työnantajista, val-
takunnallisesta nuorisojärjestö Allianssi-
asta, valtiovarainministeriöstä, sosiaali- ja 
terveysministeriöstä, sisäministeriöstä ja 
eläkeläisjärjestö EETUsta. 
Työryhmä on saanut selvityksiä eri mai-
den eläkkeiden määräytymisperusteista 
ja niiden tasosta sekä ulkomaiden ansio-

Evp-yhdistys mukana ajamassa 
eläkeläisten asemaa
Teksti: Pertti Heikkilä  Kuva: Samuli Vahteristo

tasoindeksin, kuluttajahintaindeksin ja työ-
eläkeindeksin määräytymisestä. Viimeksi 
tulevat nyt selvitykset siitä, mitä vaikuttaa 
suhteessa nykyisiin eläkkeisiin mahdolli-
nen laskentatavan muutos 30/70, 40/60 
tai 50/50. Nykyiselläänhän eläkeindeksi 
muodostuu siten, että palkkauksesta huo-
mioidaan 20 % ja elinkustannuksista 80 % 
- näistä muodostuu työeläkeindeksi. Tarkis-
tukset eläkkeisiin tullee kerran vuodessa 
tammikuussa. 
Näiden selvitysten pohjalta eläkeläisjärjes-
töt, siis VENK ja EETU, tulevat tekemään 
yhteisen esityksen työryhmälle siitä, millä 
perusteilla ja miten työeläkeindeksi tulisi 
Suomessa määrittää sekä miten eläkkei-
den tarkistukset tulisi ajoittaa. On histori-
allinen asia, että eri eläkeläisjärjestöt saa-
daan yhteisen esityksen taakse. Lähes 
kaikki järjestäytyneet eläkeläiset ovat sa-
massa rintamassa, ja se määrä on jo niin 
suuri, että sen yhteistä esitystä ei voida 

sivuuttaa pelkästään olan kohautuksella. 
Ryhmän saamat selvitysraportit ja vuoden 
loppuun mennessä annettava loppuraportti 
löytyvät OSJ:n sivuilta www.osj.fi. edunval-
vonta-indeksityöryhmän selvityksiä.
Verotuksen osalta tämä vuosi on ollut taas 
paluuta vanhaan käytäntöön. Tiettyä eläke-
läisryhmää verotetaan enemmän kuin vas-
taavia palkansaajia. Tämä koskee eläke-
tuloa 16 000 – 44 000 euroa vuodessa. 
Suurimmillaan ero on 19  000 euron koh-
dalla; 1,6 prosenttiyksikköä. Palkansaaji-
en laskelmassa on mukana heidän maksa-
mansa työeläkemaksun osuus. Luvut ovat 
Veronmaksajain Keskusliiton laskelmas-
ta. Vaatimuksemme on, että eläketulon ja 
palkkatulon verotuksen tulee olla kaikissa 
tuloluokissa samalla tasolla. Vain se on oi-
keudenmukaista. Pienet eläketulot on säily-
tettävä edelleen verottomina. Olemme kir-
joittaneet verotuksesta eduskuntaryhmille 
sekä Veronmaksajien Keskusliittoon ja tuo-
neet tämän epäkohdan esille.

Mukana Akavan 
senioriverkostossa
Vuoden alussa tulimme verkostona hyväk-
sytyksi osaksi Akavaa ja sen toimintaa. 
Saimme mahdollisuuden tuoda mielipitei-
tämme esille Akavassa. Siellä toimii eläke-
läisten asioita käsittelevä työryhmä, jonka 
puheenjohtajan kanssa on saatu keskuste-
luyhteys aikaiseksi. Hän lupautui tuomaan 
tietoomme Akavassa käsittelyn alla olevia, 
eläkeläisiä koskevia asioita, joihin keskus-
järjestömme mielipiteitä tai kannanottoja 
kaivataan. Tällä foorumilla toivomme jat-
kossa saavamme mielipiteemme päätök-
senteon tueksi ja eläkeläisten näkemyksillä 
varustettuna.
Akavassa on 35 jäsenliittoa, ja vain joku yk-
sittäinen pieni liitto on ilmoittanut, että ei 
ole eläkeläistoiminnasta kiinnostunut. Va-
rovaisesti laskien senioriverkoston edus-
tama eläkeläisten määrä on noin 55 000. 
Edustamme siis melkoisen suurta ”jäsen-
liittoa” Akavan sisällä. Tällä mandaatilla tu-
lemme lähestymään Akavan hallitusta, sillä 
huolenamme päiväpolttavissa asioissa on 
jo aiemmin mainittu eläkeläisten verotus ja 
työeläkeindeksin epäkohdat. Työeläkein-
deksiä tulee korjata niin, että eläkkeet eivät 
jatkuvasti jää jälkeen yleisestä ansiotason 
kehityksestä. Indeksitarkistukset on toteu-
tettava kaksi kertaa vuodessa. Tasa-arvo 

Evp-yhdistyksen puheenjohta-
ja Pertti Heikkilä kantaa huolta 
eläkeläisten aseman turvaami-
sesta.  
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Vekaranjärven Päällystöyhdistys järjes-
ti syyskuun loppupuolella perinteisen 
keppijuhlan eläköityneiden huomioi-

miseksi. Tilaisuus järjestettiin ns. solo-tilai-
suutena, jolloin voitiin keskittyä vanhojen ja 
yhteisten aikojen muisteluihin periaatteella 
”tuli on vapaa”.
Tilaisuus on järjestetty tähän mennessä 
kahden vuoden välein, jolloin kepitettäviä 
on kertynyt kymmenkunta kerrallaan. Tällä 
kertaa kutsuun vastasi myöntävästi yhdek-
sän juhlittavaa. Jäsenistöstä tilaisuuteen 
osallistui lähimpiä työkavereita noin 20. 
Myös kunniapuheenjohtaja Matti Nummi-
aro kunnioitti tilaisuutta läsnäolollaan.
Yhdistyksen puheenjohtaja Jarno Pönti-
nen jakoi illallisen päätteeksi kullekin oman 
keppinsä saatesanojen kera. Kukin kepitet-

Keppiä, keppiä
Teksti ja kuva: Juha Susi

tävä sai kuulla pienen kertomuksen, jossa 
puheenjohtajamme muisteli ensimmäisiä 
tai mieleenpainuneita kokemuksia asian-
omaisen kanssa. 
Kutsun yhteydessä juhlittavia oli jo etukä-
teen pyydetty valmistautumaan pieneen 
kertomukseen omasta eläkeurastaan. 
Ehkä hauskimmat tarinat olivat Timo Puk-
kilan toteamukset uusien siivousvälineiden 
hankkimisesta, kun niitä kerran nyt itse jou-
tuu eniten käyttämään.

Kepitettävät yhteispotretissa vasemmal-
ta oikealle: Tapio Lakela, Veikko Simola, 
Timo Tanskanen, Juha Lotti, Hannu 
Ahonen, Timo Pukkila, Ari Pylkkänen, Kari 
Laakso ja Jarmo Balk.

ja oikeudenmukaisuus eivät toteudu eläke-
läisen verotuksessa suhteessa palkansaa-
jaan. Eläkkeitä ei missään tilanteessa saa 
leikata. Vuoden 2010 alusta voimaan tullut 
elinaikakerroin ja nykyinen taitetun indeksin 
vaikutus eläketuloon vaikuttavat heikentä-
västi eläkeläisten ostovoimaan.

Vanhuspalvelut kuntoon
Tilastokeskuksen mukaan Suomessa on 
jo reipas miljoona yli 65-vuotiaita. He ovat 
suuri joukko eri-ikäisiä ja erilaisia ihmisiä, 
joiden elämäntilanteet vaihtelevat suures-
ti. Nykyisin eläkeläiset ovat pidempään hy-
vässä kunnossa ja kykenevät huolehtimaan 
itsestään, toisistaan ja lastenlapsistaan, 
mutta ikävuosien karttuessa yhteiskun-
nallisten palvelujen tarve lisääntyy. Laitos-
paikkoja on vähennetty ja siksi kotihoidon 
palvelujen määrän sekä laadun on oltava 
ajan tasalla. Helsingin Sanomien mukaan 
noin joka kymmenes yli 75-vuotiaista on 
pysyvästi ympärivuotisessa laitoshoidos-
sa. Vanhuspalvelulain tulee turvata mainit-
tujen palvelujen saatavuus omaishoitajien 
asemaa unohtamatta. Tulemme ajamaan 
kaikkia mahdollisia kanavia pitkin eteen-
päin sitä tavoitetta, että vanhuspalvelulain 
seurantaa, valvontaa ja toimivuutta maam-
me eri puolilla pitää valtakunnallisesti val-
voa ja sitä varten on perustettava valtakun-
nallinen vanhusasiamiehen virka.
Kaikki asioiden hoitamisessa mukana ole-
vat tietävät, että teemme tätä edunvalvon-
tatyötä tulevien eläkeläisten etujen paran-
tamiseksi. Yleensä nämä epäkohdat ovat 
sen laatuisia, että nopeat ja lyhyellä aikavä-
lillä toteutettavat etujen parantamiset eivät 
ole mahdollisia.
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Personnel plans of the defence re-
structuring were made public in ear-
ly October. At this time, 800 persons 

are listed as exposed to changes, while 
some 400 positions remain open. 
The planning period continues and more 
positions will be opened, so the potential 
number of dismissals will be significantly 
smaller than feared initially. Such an en-
couraging result is a sign of good person-
nel planning and productive cooperation 
with staff representatives.
Even though the initial phase has proceed-
ed in a satisfactory manner, the defence 
restructuring is not yet complete. Even one 
person subjected to these changes is one 
too many. Personnel planning must go on 
in cooperation with the unions.
Also personnel who will remain in the De-
fence Forces’ service must now finally be 
recognized as exposed to changes, be-
cause thousands will be required to move 

to other communities. Relocation of a per-
son’s position hundreds of kilometers away 
is truly a major change to the affected per-
son and their family. Just selling a house 
in a town whose garrison has been closed 
may result in significant financial loss. On 
top of that, their spouse faces the chal-
lenges of finding new employment and 
their children will have to adapt to new sur-
roundings.
The Defence Forces will have to fight to 
keep its reputation as an attractive em-
ployer also after the restructuring. We 
must not throw away the know-how of the 
personnel or the continued ability to recruit 
skillful people. Adverse impact of the re-
structuring can and must be alleviated by 
all means available. It is now high time to 
agree on a tangible “employee security 
package” also for the staff who remains 
in the Defence Forces. Government sup-
port is required for example in the form of 

Personalplanen för försvarets om-
strukturering publicerades i början 
av oktober. I detta skede kommer 

drygt 800 personer att beröras av omställ-
ningen.  Samtidigt är cirka 400 tjänster va-
kanta. Planeringstiden fortsätter, och fler 
befattningar lediganslås vilket innebär, att 
det eventuella antalet uppsagda är märk-
bart mindre än de preliminära hotbilderna 
utvisade. Ett dylikt resultat, som är bättre 
än de värsta prognoserna är ett tecken på 
bra personalplanering och ett fungerande 
samarbete med personalens representan-
ter.  Fastän omställningens inledningsske-
de har avlöpt positivt, är försvarsmaktens 
omstrukturering inte slutförd ännu. Varje in-
divid, som drabbas av omställningen är för 
mycket, och personalplaneringen bör fort-
sätta i samarbete med organisationerna.
Senast nu bör det erkännas, att även per-
sonalen, som förblir i försvarsmaktens 
tjänst är ett mål för omställningen därför, 
att det kommer att innebära tusentals by-
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ten av ort. Det, att arbetsplatsen flyttas 
till ett avstånd av hundratals kilometer, 
är en verkligt stor förändring för den flyt-
tande personen och hans närmaste. Re-
dan försäljningen av bostaden på orten, 
där garnisonen är nerlagd, kan förorsaka 
betydande ekonomiska förluster. Till detta 
tillkommer makens/makens problem med 
arbetsplatsbyte och barnens anpassning 
till den nya miljön.
Också efter omstruktureringen måste för-
svarsmakten kämpa för sin ställning som 
en bra och lockande arbetsgivare. Man får 
inte gå miste om personalens kunnande, 
och även i fortsättningen bör man få bra 
material i tjänst. Biverkningarna av för-
svarsmaktens omstrukturering kan och 
bör lindras på alla upptänkliga sätt. Senast 
nu bör man konkret komma överens ett 
”omställningsskydd” också för den perso-
nal, som förblir i försvarsmaktens tjänst. 
Samhällets stöd behövs bland annat för att 
ta bort transaktionsskatten för dem, som 

är skyldiga att flytta, stödpaket för famil-
jerna som är tvungna att flytta och speciellt 
alla tänkbara flexibla element till arbetstids-
avtalen.
Försvarsmaktens personal funderar som 
bäst på sina slutliga beslut. Vilken är den 
bästa lösningen för mig och min familj? 
Skall jag ta emot den erbjudna tjänsten? 
Kan vi flytta, eller skall jag börja pendla? 
Att fatta detta beslut innebär, att alla fakta, 
som påverkar beslutet finns att tillgå. Stöd-
paketen för dem, som drabbas av omställ-
ningen är kända, men för de omplacerades 
del är läget inte det samma. Man får hop-
pas, att ett dylikt utvecklande av försvars-
makten, det vill säga nedläggningar, skulle 
ta slut åtminstone för en tid. Ett upprepat 
”spelande” med personalen och deras fa-
miljer är inte trevligt.

 Antti Kuivalainen
 ordförande

Ledare: Omstruktureringens 
personalverkningar klarnar

Personnel Impact of Restructuring 
Becoming Clear

property sale tax concessions and family 
support measures for relocated staff and 
especially every imaginable form of flexible 
working hours.
Defence Forces employees are currently 
pondering on their options. What is the 
best solution for me and my family? Should 
I accept the offered position? Can we move 
or should I get a second apartment? Such 
decisions cannot be made without knowing 
all facts affecting the outcome.
Those who are exposed to change know 
their support options, the relocated do not.
We must wish that this kind of development 
of the Defence Forces in the form of down-
sizing would come to an end at least tem-
porarily. It is not pleasant to continuously 
play games with employees’ and their fami-
lies’ future.

 Antti Kuivalainen
 Chairman
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